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O presente trabalho analisa o processo pelo qual se deu a implantação do ensino da 
arte no Paraná, suas influências de ordem estética, pedagógica e filosófica e as metodologias 
através  das  quais  as  primeiras  ações  foram operacionalizadas.  Verificou-se terem sido  as 
primeiras iniciativas no campo da arte-educação em nosso Estado ações de indivíduos, os 
quais, predominantemente imigrantes, trouxeram ao Brasil as experiências acumuladas em 
seus países de origem. Atuando em condições precárias e adversas, esses pioneiros, graças às 
suas iniciativas pessoais, contribuíram significativamente com o meio cultural que adotaram 
como seu. 

Entre eles, destacaram-se as figuras de Mariano de Lima, Alfredo Andersen, Guido 
Viaro, Emma e Ricardo Koch, os quais, pela relevância de sua obra, mereceram neste estudo 
capítulos específicos. Em suas realizações, cada um desses artistas-professores se caracterizou 
por uma postura pioneira em um determinado campo da arte-educação. 

Mariano de Lima foi o responsável pela instituição da primeira escola de artes do 
Paraná, a Escola de Belas Artes e Indústrias. Já Alfredo Andersen, através do sistema de ateliê 
livre, foi o primeiro artista a formar uma escola de pintura com características definidas em 
nosso  Estado.  Ambos  tinham como preocupação,  ao  lado  de  suas  ações  voltadas  para  a 
formação do artista, a questão da união entre arte e indústria e da arte como um instrumento 
de capacitação para o trabalho. Guido Viaro, Emma e Ricardo Koch foram os primeiros a 
pensarem a arte-educação infantil,  cujos enfoques,  embora distintos,  tinham em comum a 
valorização da liberdade de expressão da criança. 

Essas  quatro  personalidades,  através  de  suas  idéias  e  de  suas  ações  como  arte-
educadores,  abriram caminhos importantes,  embora nem sempre compreendidos e levados 
adiante, dentro do panorama do ensino de arte do Paraná, constituindo exemplos de arrojo 
visionário e determinação.

ABSTRACT

This work analyses the process by which the teaching of art in Paraná came about, 
the aesthetic influences, pedagogic and philosophy plus the methodology by which the first 
steps were taken. It verifies who first took the initiative in the art-education field in this State, 
of whom were predominantly immigrants, bringing with them accumulated experiences to 
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Brazil from their country origin. These pioneers worked in precarious and adverse conditions. 
Despite this, it is thanks to their personal initiative that has significantly contributed to local 
culture which they adopted as theirs.

Amongst them, Mariano de Lima, Alfredo Andersen, Guido Viaro, Emma e Ricardo 
Koch stand out for their educational work of which deserve a special chapter in this study. In 
their achievements, each of these artists/teachers carry the characteristics of a pioneer in a 
determined art educational field.

Mariano de Lima was responsible for the first Art School in Paraná, Escola de Belas 
Artes e Indústrias.  Alfredo Andersen was the first artist to form a painting movement with 
defined  characteristics  in  our  State  by  means  of  a  informal  school/workshop.  Both  were 
concerned, besides their actions towards the formation of artists, with the question of a link 
between art and industry and art as an instrument for work. 

Guido  Viaro,  Emma  Koch  and  Ricardo  Koch  were  the  first  to  think  about  art 
education  for  children,  both  focused,  although  differently,  on  the  appreciation  of  free 
expression of children.

These four figures, through their ideas and actions as art-educators, opened important 
doors, although no always understood and carried out, within the parameters of teaching art in 
Paraná, which consists of intrepid and idealistic examples of determination.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho foi  desenvolvido no sentido de iniciar  uma discussão a respeito do 

processo histórico pelo qual tem passado a arte-educação no Paraná, mais especificamente em 

Curitiba. O resgate da história do ensino da arte em nossa comunidade vem ocupando nossas 

preocupações  já  há  algum  tempo,  desde  que,  integrando  o  corpo  docente  do  Curso  de 

Educação Artística da Universidade Federal do Paraná, iniciamos nosso envolvimento com a 

educação.  No  dia  a  dia  de  nossas  atividades  de  formadora  de  futuros  arte-educadores, 

sentimos a necessidade de conhecer o percurso de nossos antecessores, através do que seria 

possível uma compreensão mais plena de nossa própria conduta pedagógica. 

A  consciência  histórica  de  qualquer  ramo  do  conhecimento  vem  se  afirmando 

fundamental para o desenvolvimento satisfatório dos conteúdos a serem trabalhados em sala 

de aula, e sob esse aspecto o ensino da arte traz lacunas que prejudicam a possibilidade de 

contextualização, resultando numa fragmentação da teoria e fazendo com que os aspectos 

práticos não se apoiem em bases sólidas.

Ao  buscarmos  dados  a  respeito  das  origens  e  fundamentos  da  arte-educação  no 

Paraná,  deparamo-nos  com a  inexistência  de  pesquisas  que  tratassem do  tema  de  forma 

específica.  As esparsas informações  obtidas  figuravam em trabalhos  onde os  personagens 

arte-educadores eram abordados de maneira global, na maioria das vezes o enfoque recaindo 

sobre sua atuação artística. Os espaços abertos às questões relativas ao seu trabalho como 

educadores acabavam sendo pequenos, tendo em vista o direcionamento dado aos trabalhos. 

Ocorreu-nos  então  a  idéia  de  explorar  o  tema,  na  tentativa  de,  aprofundando  questões 

concernentes,  traçarmos  um  perfil  evolutivo  e  reflexivo  do  ensino  de  artes  em  nossa 



comunidade. Decidimos, então, nos ater aos fatos e contribuições que tornaram possível o 

aparecimento e posterior evolução do ensino das artes plásticas em nosso Estado.

Embora tenhamos plena consciência da abrangência das manifestações artísticas, as 

quais  incluem não só os  meios de expressão clássicos,  como a música,  o  teatro,  as  artes 

plásticas  e  a  dança,  mas  vem  sido  enriquecida  por  outros,  como  o  cinema,  o  vídeo,  a 

fotografia  e  a  computação  gráfica,  nosso  foco  de  atenção  centrou-se,  especialmente,  na 

trajetória do ensino no que se refere à área das artes plásticas, nosso campo específico de 

atuação. Assim, nesse estudo, os termos ensino da arte ou arte-educação se referirão, via de 

regra, a essa linguagem particular. 

Uma análise inicial dos dados coletados nos fez delimitar a pesquisa temporalmente, 

abordando os acontecimentos significativos, desde o surgimento de um processo organizado 

de  ensino  de  artes  plásticas  em  Curitiba,  no  final  do  século  XIX,  até  a  década  de  50, 

aproximadamente.  Pensamos terem sido neste  período lançadas  as bases que  nortearam a 

evolução da nossa prática pedagógica artística. A delimitação de espaço, restrito a Curitiba, 

deveu-se ao fato desta cidade ter sido, na época, o pólo cultural mais desenvolvido e, por 

conseqüência, palco das primeiras realizações do ensino da arte no Paraná. 

Constatamos,  no  decorrer  das  pesquisas  preliminares,  ter  a  arte-educação  neste 

período se constituído pela iniciativa de indivíduos, predominantemente imigrantes, os quais, 

trazendo  suas  experiências  de  fora,  contribuíram  para  o  estabelecimento  dos  princípios 

educacionais em nosso ambiente artístico. Destacaram-se entre eles, pela relevância de seus 

empreendimentos, os nomes de Mariano de Lima, Alfredo Andersen, Guido Viaro, Emma e 

Ricardo Koch. Embora haja um lapso de tempo entre os períodos de suas atuações, cada um 

deles foi pioneiro sob um determinado ponto de vista, uma vez que o seu empenho pessoal foi 

decisivo para o avanço conquistado em cada caso. Resolvemos, então, dividir os capítulos 
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enfatizando essas personalidades e explorando os seus métodos didáticos e pedagógicos, bem 

como as influências de sua filosofia de ensino.

No  desenvolvimento  desta  pesquisa,  algumas  questões  foram sendo  colocadas  e 

investigadas, tais como:

Quem foram e o que pensavam os responsáveis pelo estabelecimento do ensino da 

arte em Curitiba? 

Que tipo de formação teriam recebido antes de sua chegada ao Brasil? 

Estaria essa formação em estreita correlação com sua posterior prática pedagógica? 

Estariam esses pioneiros da arte-educação paranaense sintonizados com as idéias de 

seu tempo? Se sim,  quais  foram as  influências  recebidas  no  âmbito estético,  filosófico e 

pedagógico?

Qual era a metodologia empregada quando de sua prática pedagógica?

Quais foram as ações relevantes empreendidas, e em que sentido teriam sido elas 

pioneiras?

Enfim,  estaria a  arte-educação no Paraná fundamentada,  em seus  primórdios,  em 

preceitos exteriores, trazidos por esses artistas-professores?

Na  tentativa  de  preencher  essas  lacunas,  nossa  proposta  teve  como  objetivo 

primordial,  trazer  ao  conhecimento  do  público  em  geral,  ou,  em  particular,  àqueles 

interessados pelas áreas de artes plásticas e arte-educação, os fatores que contribuíram para o 

desenvolvimento  e  difusão  da  arte-educação  no  Paraná.  Através  da  determinação  das 

personalidades  arte-educadoras  que  iniciaram  o  processo  de  ensino  da  arte  em  nossa 

comunidade, procuramos, também, investigar as relações entre a implantação desse ensino em 

nosso Estado e as e as idéias estéticas e pedagógicas do período estudado.
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Outro  objetivo  foi  o  de  verificar  as  influências  artístico-pedagógicas  externas  e 

internas. As primeiras, relativas àquelas provenientes da Europa e dos Estados Unidos e, as 

segundas, àquelas concernentes aos acontecimentos nacionais mais importantes e ao contexto 

cultural,  social,  econômico e  político que  favoreceram ou dificultaram a implantação e  o 

desenvolvimento do ensino da arte no Paraná.

Mereceu, ainda, nossa atenção, o delineamento da metodologia adotada, na prática 

pedagógica, por esses educadores, bem como da organização curricular  que respaldava os 

conteúdos ministrados.

A pesquisa desenvolveu-se a partir do levantamento de fontes bibliográficas e de 

arquivo,  manuscritas  e  impressas,  bem como de  relatórios  e  documentos  oficiais.  Foram 

utilizadas também obras monográficas,  entrevistas e depoimentos. 

As entrevistas foram elaboradas segundo as técnicas da História Oral, através da qual 

é possível se fazer com que o entrevistado explique determinados pontos obscuros ou relate  

fatos que a falta de outro material documental deixou obscuro. (CORRÊA, 1978, p. 13). As 

informações  obtidas  nesse  tipo  de  entrevista  são  extremamente  valiosas  pelo  fato  dos 

entrevistados  consistirem,  muitas  vezes,  em  fonte  única  de  dados  não  disponíveis  em 

documentos escritos. Pelas características específicas do trabalho, foi adotado um formato de 

entrevistas não padronizado, as perguntas variando de acordo com as informações potenciais 

de cada entrevistado. 

O material levantado foi analisado comparando-se as ações e os empreendimentos 

educativos  realizados  pelos  personagens  em questão,  com o  meio  circundante  e  a  época 

vivida,  suas  idéias,  suas  práticas  sociais  e  educacionais.  Numa  abordagem  qualitativa, 

procurou-se,  nos  documentos  existentes,  nos  depoimentos  de  ex-alunos  e  nos  fragmentos 

analisados, verificar como se davam as manifestações pedagógicas dos pioneiros do ensino da 
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arte em seu cotidiano de trabalho. O fato de não podermos contar com o testemunho vivo 

dessas personagens foi um fator de dificuldade nesse processo. No entanto, contamos com 

riquíssimo material documental, seja em forma de documentos oficiais, seja em entrevistas, 

depoimentos e escritos pessoais, em que seus depoimentos tiveram lugar, preenchendo, de 

alguma forma, essa lacuna. Segundo LÜDKE (1986, P. 38),  a análise documental pode se  

constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando 

as informações obtidas em outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou  

problema.

O presente trabalho ficou, assim, dividido em três partes que, embora distintas, se 

completam na formação do todo: no primeiro e no segundo capítulo procuramos realizar uma 

revisão da literatura voltada para a história do ensino da arte, sendo introdutórios ao texto da 

pesquisa propriamente dito, configurado como o terceiro capítulo.

No capítulo Revisão Histórica sobre a Evolução do Ensino da Arte buscamos traçar, 

nos diferentes subitens, um perfil da trajetória do pensamento educativo em arte, desde as 

cavernas  pré-históricas  até  a  contemporaneidade.  Procuramos  trazer  as  criações  e  as 

realizações de artistas, grupos de artistas e instituições que contribuíram para o progressivo 

desenvolvimento do ensino da arte. Ressaltamos a importância de pedagogos como Dewey, 

Read, Lowenfeld e Eisner, entre outros. Cada qual, com sua particular contribuição, destacou 

a relevância do ensino da arte, em suas diversas etapas, fosse com fins meramente técnicos e 

de  significativos  resultados  econômico-financeiros,  fosse  com fins  meramente  educativos, 

neste último predominando a idéia de sua pertinência para despertar a sensibilidade do aluno 

e, dessa maneira interferir, favoravelmente, no processo ensino-aprendizagem como um todo. 

Da mesma forma, no capítulo subseqüente, intitulado  O Ensino da Arte no Brasil,  

buscamos analisar a evolução da arte-educação em nosso país, desde o período do Brasil 
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colonial até nossos dias. Nos subitens que compõem o capítulo procuramos trazer a trajetória 

do pensamento educacional da arte no Brasil, nos diferentes períodos históricos, e estabelecer 

um paralelo entre aquele pensamento desenvolvido nos continentes europeu e americano, e 

sua influência e importância no ensino da arte brasileira.

Já no capítulo que leva o título de A Ação Pioneira dos Primeiros Arte-educadores  

em Curitiba, subdividido em cinco subitens, procuramos tratar, após uma introdução sobre o 

contexto paranaense, as primeiras iniciativas relativas ao ensino da arte, e a análise da obra 

educativa das personalidades selecionadas, já que essas foram as figuras mais representativas 

deste tipo de ensino em Curitiba. 

Em  Mariano  de  Lima  e  a  Primeira  Instituição  de  Ensino  de  Arte  do  Paraná, 

analisamos as realizações deste português de nascimento, que conseguiu, na virada do século, 

fundar numa Curitiba de pensamento provinciano e com muito pouca idéia do significado da 

arte, uma Escola de Belas Artes e Indústrias. Esta escola inspirou futuros projetos, tendo dela 

frutificado grandes nomes como os escultores João Turim e Zaco Paraná, artistas de projeção 

nacional. 

O segmento denominado  Alfredo Andersen, uma Vida de Projetos e Realizações,  

abordou a trajetória de Alfredo Andersen, denominado por muitos como o “pai da pintura no 

Paraná”. Analisamos sua luta no sentido da criação do ensino superior de artes em nosso 

Estado,  e  o  seu  sonho  de,  através  do  que  chamaríamos  hoje  de  uma  escola  de  desenho 

industrial, contribuir para o progresso da nação. Discorremos também sobre a importância de 

Andersen no sentido do estabelecimento da primeira escola de pintura identificável no Paraná, 

o objetivismo visual, e de como o ensino, através da criação de discípulos, teve importância 

decisiva na disseminação da mesma. 
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Em Guido Viaro, a Modernidade do Paraná, buscamos entender como a chegada de 

um estrangeiro  em uma comunidade  cultural  relativamente  pequena  pode  ter  o  efeito  de 

revolucionar todo um fazer artístico, aproximando a arte paranaense do que se vinha fazendo 

em termos de modernidade. Vimos também ter sido Viaro o primeiro artista-educador em 

nosso  Estado a  ver  na  educação artística  infantil  a  saída para  a  disseminação da  arte  na 

sociedade, tendo criado, na Escola Belmiro César, de Curitiba, a primeira Escolinha de Artes 

no sul do País. Viaro também foi membro fundador da Escola de Música e Belas Artes do 

Paraná,  até hoje a única instituição de ensino superior que oferece bacharelados em artes 

plásticas em nosso Estado, assim como o criador do Centro Juvenil de Artes Plásticas do 

Paraná, resultado de suas experiências com escolinhas de arte.

No último subitem, Emma e Ricardo Koch, Integração entre Arte e Vida, enfocamos 

a importância do casal de poloneses na divulgação da causa artística no meio educacional 

paranaense. Embora não tão conhecidos como Alfredo Andersen ou Guido Viaro, Emma e 

Ricardo, com sólida formação de arte-educadores em seu país de origem, trouxeram ao nosso 

Estado idéias avançadas no que concerne à pedagogia aplicada à arte. Não se limitando às 

artes plásticas, foram pioneiros na introdução do conceito de interdisciplinaridade em sua área 

específica, inter-relacionando atividades de literatura, teatro e artes visuais.

Entre as principais fontes consultadas para a realização dessa dissertação estão os 

arquivos  dos  centros  de  pesquisa  dos  Museus  Guido Viaro,  Alfredo Andersen  e  MAC - 

Museu  de  Arte  Contemporânea  do  Paraná,  bem  como  os  acervos  bibliográficos  e  de 

documentos da Biblioteca Pública do Paraná e do Centro Juvenil de Artes Plásticas. Foram 

também de grande valia os arquivos particulares de Adalice Araújo e Tereza Koch, onde 

preciosos documentos puderam ser garimpados. De Araújo, obtivemos como presente toda a 

seleção  de  documentos  referentes  à  Escola  de  Belas  Artes  e  Indústrias,  pesquisa  por  ela 
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realizada anteriormente no Arquivo Público do Paraná. Já Tereza Koch nos cedeu gentilmente 

as anotações pessoais de sua mãe, Emma Koch, as quais continham todo o seu pensamento 

pedagógico para a Arte. 

Destacamos  ainda,  como  importantes  fornecedoras  de  dados,  as  entrevistas,  de 

caráter aberto, realizadas com algumas pessoas que  viveram o processo histórico que nos 

propusemos a estudar.  Além dos depoimentos colhidos anteriormente por Beatriz Araújo e 

Tereza  Cristina  Lunardelli  Ramos,  foram  realizadas  entrevistas  esclarecedoras  com 

Constantino Viaro, Tereza Koch Cavalcanti, Odette Mello Cid, Edison Mercuri  e Nésia Gaia.

Para a realização de nossa proposta nos valemos da contribuição de alguns autores 

que se revelaram fundamentais para que pudéssemos desenvolver nossa linha de pensamento, 

fornecendo dados, não só sobre os aspectos históricos do ensino de arte em nível nacional e 

internacional,  mas,  principalmente,  prestando  esclarecimentos  importantes  sobre  as  idéias 

dominantes nos principais períodos estudados.

Edmund Feldman,  Arnold  Hauser  e  Rainer  Wick foram de  grande  ajuda  para  a 

definição da evolução do ensino da arte. Suas contribuições relativas a esse tema e ao papel 

do  artista  na  sociedade,  permitiram  que  se  vislumbrasse  um  panorama  das  atividades 

pedagógicas do homem ao longo do tempo no que se refere às artes plásticas, como estas se 

deram e em que bases teóricas e pedagógicas se apoiaram. 

Através da leitura atenta das obras de John Dewey, Herbert Read, Viktor Lowenfeld 

e Elliot Eisner, alguns dos principais teóricos da abordagem educativa em arte, foi possível 

traçar um panorama da evolução das principais idéias da arte-educação no século XX.

O trabalho de Ana Mae Barbosa sobre a história do ensino da arte no Brasil  foi 

decisivo para que pudéssemos contextualizar  esse assunto em nosso texto. Dentre suas várias 

obras, podemos citar: Arte-Educação no Brasil - das Origens ao Modernismo, A Imagem no  
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Ensino da Arte, Recorte e Colagem: A Influência de John Dewey no ensino da arte no Brasil  

e  Arte-educação:  conflitos  e  acertos.  Barbosa,  analisando  os  principais  períodos  do 

desenvolvimento da arte-educação brasileira, o faz à luz das principais idéias filosóficas e 

influências determinantes para que o processo educativo em arte se desenvolvesse em nosso 

país, procurando apontar as razões pelas quais determinados caminhos foram trilhados. Seus 

relatos  de  experiências  realizadas  por  arte-educadores  e  de  momentos  recentes  de  nossa 

história foram também para nós de intenso interesse. 

Os estudos de Adalice Araújo sobre arte paranaense, onde o tema da arte-educação, 

mesmo  não  sendo  a  atenção  principal,  sempre  se  encontra  presente,  nos  auxiliaram  nos 

capítulos referentes ao ensino da arte no Paraná. Destes, destacamos o texto intitulado: Emma 

e  Ricardo  Koch,  Arte-educadores  e  Artistas  Plásticos, onde  a  obra  educativa  destes 

educadores é abordada em capítulo especial.  Adalice Araújo também possui contribuições 

importantes sobre Andersen e Viaro em seus papéis de arte-educadores. 

Com relação a Mariano de Lima, forneceu importantes contribuições o trabalho de 

pesquisa  de  Carmem  Lúcia  Fornari  Diez,  complementado  por  informações  obtidas  nos 

arquivos da Biblioteca Pública do Paraná, bem como por texto de Ruy Wachowicz em seu 

livro Universidade do Mate. 

Sobre Guido Viaro, o estudo de maior relevância vem a ser a dissertação de mestrado 

de Tereza Cristina Lunardelli Ramos, que dedica um capítulo inteiro para o Viaro professor. 

Foram,  também,  de especial  ajuda,  as  entrevistas  com alunos e  colegas  de  Guido Viaro, 

coletadas por essa autora e anexadas à sua dissertação, onde os aspectos de Viaro como arte-

educador puderam ser por mim aprofundados. Além disso, os arquivos do Centro Juvenil de 

Artes Plásticas, hoje anexo do Museu Alfredo Andersen, forneceram importantes subsídios 

para que o perfil pedagógico de Viaro fosse determinado.
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Finalmente,  para  o  estabelecimento  do  perfil  de  Andersen  como  educador,  o 

confronto entre as obras de Valfrido Piloto, Carlos Rubens e Iara Strobel Camargo foi de 

grande auxílio para o esclarecimento de determinadas lacunas.

Com relação às imagens que enriquecem este trabalho, tivemos o privilégio de poder 

contar com a colaboração dos dirigentes do Museu Alfredo Andersen e do Centro Juvenil de 

Artes Plásticas, que gentilmente cederam fotos e desenhos de seus arquivos históricos. Os 

arquivos pessoais de Domício Pedroso e Emma Koch também foram de especial valia para 

que pudéssemos concretizar nossa proposta. 

Os  estudos  realizados,  não  tendo  a  pretensão  de  esgotar  o  assunto,  permitirão 

esclarecer e dar entendimento a certos aspectos da implantação do ensino de arte em nosso 

Estado, servindo de estímulo para a ampliação dos horizontes da pesquisa na área.
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1    REVISÃO HISTÓRICA SOBRE  A EVOLUÇÃO DO ENSINO DA 

ARTE

Para  que o estudo ora  apresentado possa ser  melhor  compreendido  faz-se  mister 

esclarecer as relações existentes entre história, arte e ensino, áreas de estudo distintas e ao 

mesmo tempo interligadas  por  um ponto  comum – o  homem – em razão  de  serem elas 

resultantes da ação humana. 

É o homem, com sua conduta,  seus comportamentos e atos,  quem faz a história, 

quem faz a arte e quem transmite seus conhecimentos através do ensino, formal ou informal, 

perfazendo o caminho de um processo evolutivo e progressivo denominado educação.

A ciência da história estuda os fenômenos que ocorrem ao longo do tempo, frutos das 

obras e realizações humanas, procurando analisá-los e interpretá-los, segundo as diferentes 

épocas e aspectos, focalizados nos diferentes planos cultural,  social,  religioso, econômico, 

político,  administrativo e geográfico,  entre  outros,  nos quais  a arte se  insere  como forma 

contextualizada de comunicação e expressão dos sentimentos e pensamentos humanos.

O  ensino,  inserido  no  âmbito  da  educação,  está  relacionado  ao  contexto  social, 

verificando-se  no  plano  cultural,  a  evolução  do  conhecimento  construído  nas  diferentes 

épocas, e no social, a atuação humana e as relações que se impõem entre os homens.

Assim,  a  história  do ensino  da  arte  que  buscamos retratar  em pinceladas  gerais, 

procura visualizar o longo caminho percorrido por este tipo de ensino, a sua evolução e o seu 

desenvolvimento através dos tempos, no sentido de se detectar as sucessivas influências e os 

diferentes procedimentos que permitiram a construção de uma sistemática no ensino da arte.

Tanto por isso, fez-se necessário delinear o panorama geral do ensino da arte em suas 

origens, seu desenvolvimento e correntes de pensamento mais marcantes, seguindo de certa 
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maneira  uma  ordem  cronológica,  sem  observar  um  rigor  absoluto.  Ativemo-nos  aos 

momentos históricos mais significativos que possam ter lançado as bases do ensino da arte em 

nosso  Estado,  respeitando-se  suas  características  sociopolíticas  e  históricas  bastante 

peculiares. 

Essa peculiaridade está ligada, entre outros, ao fato do Paraná ter recebido um grande 

contingente de imigrantes europeus, principalmente a partir do século XIX, os quais vieram 

mesclar  suas  manifestações  culturais  ao  meio  cultural  brasileiro.  Somam-se  a  tal  fator  o 

completo desprezo e a incompreensão da cultura indígena autóctone. Os povos indígenas que 

habitavam a região onde se situa o atual Paraná foram simplesmente dizimados, o que de 

maneira geral ocorreu em todo o país, prejudicando o pleno desenvolvimento de uma cultura 

fundamentada nas raízes da terra. 

É justamente tendo em mente as especificidades de cada contexto que passaremos à 

análise da evolução do ensino da arte em nossa sociedade ocidental.
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1.1 A ESCOLA DA TRADIÇÃO: DA PRÉ-HISTÓRIA ÀS OFICINAS MEDIEVAIS

As origens da arte coincidem com as origens do próprio homem como ser pensante. 

Mas a história do ensino de arte sistematizado, ocorrendo em instituições organizadas, é algo 

relativamente  recente  na  história  da  humanidade.  Desde  os  tempos  mais  remotos,  os 

conhecimentos artísticos eram transmitidos pela tradição, situação esta que perdurou, desde o 

período paleolítico,  quando ocorreram, segundo temos notícia,  as  primeiras manifestações 

artísticas até o Renascimento. 

Para o homem pré-histórico,  o que hoje entendemos como fazer artístico tinha a 

força da magia e era cercado de rituais rigorosos. A luta pela subsistência fazia com que a 

vida tivesse de se concentrar em problemas de ordem prática, o que faz crer que a arte tivesse, 

também, uma função pragmática. Dependendo da caça para sua sobrevivência, nossos artistas 

primitivos  buscavam,  através  da  representação  dos  animais  desejados,  a  posse  de  seus 

espíritos agressivos,  a renovação de seus corpos mortos e a realização de acontecimentos 

ansiados, como a migração de manadas para o seu território. (FELDMAN, 1995, p. 3). Isso 

tudo acabaria resultando, por conseqüência, na garantia de alimento para seu grupo. Não se 

fazia distinção entre a imagem representada, bastante naturalista, e o animal real. Isso fazia 

com que o artista fosse considerado um feiticeiro, por ter o poder de materializar animais que 

demandavam esforços e grandes dificuldades no processo de apreensão.

Na verdade, essa figura de um artista que é ao mesmo tempo curandeiro, sacerdote e 

mágico ainda subsiste em culturas vivas, como as dos esquimós, aborígenes, ameríndios e 

mesmo  em  alguns  grupos  africanos,  o  que  vem,  junto  com  as  evidências  colhidas  por 

arqueólogos, confirmar essa hipótese levantada para o homem paleolítico. Essa personalidade 

dotada de poderes especiais tem sido chamada por nós de  xamã e, também no caso da pré-

13



história,  tinha  um  lugar  de  destaque  em  seu  meio  social,  possuindo  um  status  que  lhe 

proporcionava alguns privilégios, como talvez uma isenção parcial das obrigações cotidianas. 

A técnica refinada e elaborada das pinturas paleolíticas, bem como a riqueza dos 

detalhes anatômicos, sugerem que as mesmas não poderiam ter sido realizadas por diletantes, 

mas por especialistas treinados que, na opinião de HAUSER (1994, p. 19) consumiram parte 

considerável de sua vida aprendendo e praticando arte, e que já constituíam uma classe  

profissional.  Segundo ele,  a descoberta,  junto com outras pinturas parietais,  de esboços e 

desenhos que nos dão a impressão de terem sido corrigidos como se fossem estudos, torna 

possível a hipótese da existência de escolas, onde houvesse uma intensa atividade educativa 

com mestres seguindo e perpetuando tradições locais. Evidentemente, o que acontecia era um 

processo informal de aprendizado baseado na imitação dos procedimentos e formas realizados 

pelos artistas mais experientes, os quais transmitiam o conhecimento através do exemplo de 

seu próprio fazer.

A sedentarização do homem, no período neolítico, devida ao domínio das técnicas de 

agricultura e pecuária, fez com que a arte passasse a fazer parte do cotidiano, como uma 

atividade doméstica realizada nas horas vagas. Os produtos artísticos adquiriram um caráter 

mais  utilitário  e  o  artista  teve  sua  importância  diminuída  dentro  da  comunidade,  se  o 

compararmos ao xamã paleolítico, passando a ser visto como um artesão equivalente a outro 

trabalhador qualquer. 

O processo de urbanização, ocorrido no final do neolítico, culminou na formação das 

cidades-estado,  resultando  na  centralização  administrativa  e  no  crescimento  da  divisão  e 

especialização do trabalho. A relação da instituição da escravidão, bastante disseminada no 

mundo antigo, com o trabalho manual, no qual a arte se inseria, ocasionou uma depreciação, 

no meio social, do artista-artesão. Os escravos supriam, de maneira mais ou menos constante 
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e a um baixo custo, a necessidade de mão de obra para todo o tipo de tarefas. Desta forma, as 

atividades que necessitavam de esforço físico ou do uso das mãos passaram a ser vistas como 

atribuições pouco honráveis, ligadas ao trabalho servil e não compatíveis com a posição social 

dos  homens  livres.  O  desprezo  pelo  trabalho  manual,  traduzido  pelo  pouco  prestígio  da 

pintura e da escultura em relação à literatura e  a outras atividades intelectuais, já se encontra 

presente no antigo Egito, sofrendo uma acentuação considerável na cultura greco-romana.

Embora a arte egípcia tenha atingido proporções monumentais, sua subordinação à 

rigidez do regime teocrático fez com que a produção artística se desenvolvesse obedecendo 

convenções estéticas estritamente determinadas, as quais pouco se alteravam no decorrer de 

milênios. Sendo os faraós os chefes supremos e os sacerdotes seus assessores diretos, esses 

acabavam sendo os únicos empregadores dos artistas, através da solicitação de encomendas e 

da orientação direta de seu trabalho.   Assim, apesar  da existência  de atividades paralelas 

destinadas a suprir o mercado livre, então em franco desenvolvimento, as mais importantes 

oficinas  se  localizavam no interior  dos  templos  e  palácios,  abrigando tanto  trabalhadores 

livres como escravos.

Essas oficinas, fossem localizadas nos templos ou nos palácios, funcionavam como 

verdadeiras escolas para o treinamento de jovens artistas, sendo sua importância educacional 

medida pelo tempo que conseguiam manter sua tradição. Por sua enorme influência e poder, 

exerciam uma espécie de ditadura em matéria de gosto. A produção artística de então possuía 

o caráter acadêmico e formalista, com regras e modelos universalmente válidos e métodos 

uniformes de trabalho. Arnold Hauser nos dá uma idéia da preocupação dos egípcios com as 

atividades educacionais na arte:

O grande cuidado e  o  talento pedagógico que os  egípcios  despenderam na educação da 
geração nascente  de  jovens artistas  são demonstrados até nos  materiais  didáticos que se 
conservaram até hoje, tais como os moldes de gesso tirados do natural, as representações 
anatômicas de várias partes do corpo destinadas a fins pedagógicos e, sobretudo, aqueles 
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espécimes usados para mostrar aos alunos o desenvolvimento de uma obra de arte em todas 
as fases de produção. (HAUSER, 1994, p. 33-34).

A relação da arte egípcia com as atividades religiosas mortuárias fazia com que a 

demanda pela produção de imagens fosse consideravelmente grande. O artista, no entanto, 

permanecia, de maneira geral, no anonimato, sendo sua profissão pouco considerada. Essa 

situação foi se modificando lenta e gradualmente,  de modo que no Novo Império muitos 

artistas já pertenciam a classes sociais elevadas, tendo sua individualidade mais considerada.

A cultura greco-romana fez com que a dicotomia entre trabalho manual e intelectual 

fosse radicalizada. Para os gregos, estando um artista escultor ou pintor engajado na praxis,  

ou fazer ordinário, não podia o mesmo gozar do prestígio conferido a um poeta, o qual se 

ocupava da  poesis,  estando mais relacionado ao planejamento do fazer e à contemplação. 

Enquanto o poeta era visto como um vidente, um profeta que interpreta mitos e perpetua a 

fama, o artista não passava de um artesão que trabalha por remuneração, o que já é, por si, um 

motivo de desprestígio.  As atividades remuneradas e o trabalho produtivo em geral  eram 

menosprezados pela sociedade grega, por sugerirem subordinação e serviço. Além disso, não 

se  considerava  que  o  artista  participasse  dos  valores  espirituais  do  conhecimento  ou  da 

educação, conceitos tão prezados por aquela cultura. Trabalhar com a mente e manter as mãos 

limpas era o ideal dos gregos, e o artista, logicamente, entrava em desvantagem nesse aspecto, 

por ser seu produto fruto do trabalho de suas mãos e resultado de um processo tido como sujo. 

Paradoxalmente, no entanto, a obra de arte é extremamente valorizado pelos gregos. Segundo 

HAUSER (1994, p. 115), o mundo antigo venera a criação, mas despreza o criador.

Embora os gregos tenham, pela primeira vez na história da humanidade, assumido 

como objetivo principal da educação a formação de intelectuais, esse pensamento não alterou 

fundamentalmente a formação artística, a qual continuava ocorrendo pela tradição, no seio das 

oficinas artesanais. Na maioria dos casos, o treinamento num ofício acabava sendo o resultado 
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natural de se ter nascido numa família de artesãos. Podemos citar como exemplo o modo 

como os ensinamentos de Fídias, transmitidos ao seu companheiro Praxíteles, foram passados 

ao seu filho Cefisódoto, que transmitiu o que havia aprendido ao seu filho Praxíteles, que por 

sua  vez  teve  como  discípulo  seu  filho  Cefisódoto,  como  o  avô.  Desta  forma,  os 

conhecimentos passavam de geração em geração, configurando, em alguns casos, a criação de 

escolas estilísticas lideradas por algumas personalidades artísticas marcantes.

Edmund Feldman nos fornece alguns detalhes de como se processava a formação do 

artista nas oficinas do mundo antigo:

A escola formal para artesãos não existia - não haviam lições, exercícios, graduações ou 
diplomas. A oficina era a única escola de arte. Havia alguns parâmetros legais e técnicos e 
nenhuma  regra  sobre  o  uso  dos  materiais  e  ferramentas.  Prevalecia  apenas  a  força  do 
exemplo.  Um  ceramista  ou  um  pedreiro  era  considerado  bom  se  seguisse  as  tradições 
estabelecidas, passadas de geração a geração por artesãos capazes. Era importante ter sido 
treinado por um bom mestre. Aprendia-se e ensinava-se como que por osmose. Os antigos 
acreditavam que o talento era principalmente herdado, mas a habilidade herdada significava 
pouco sem o trabalho árduo. (FELDMAN, 1995, p. 52).

Feldman prossegue, comentando sobre a estrutura de ensino nessas oficinas:

Havia também um sistema informal de aprendizado: dois ou três anos para um ofício simples 
como o de sapateiro, cinco a sete anos por um ofício mais requintado como carpinteiro ou 
pintor de vasos. Um carpinteiro ou pedreiro  poderia se tornar um arquiteto. Um sapateiro ou 
um ferreiro não poderia fazer o salto. O escultor ou pintor de cerâmica que não tivesse filhos 
poderia ensinar o ofício para parentes ou para os filhos dos amigos. Às vezes um proprietário 
de escravos arranjava para eles um aprendizado numa boa oficina, tanto pela necessidade de 
suas habilidades como pela expectativa de fazer dinheiro vendendo o seu trabalho. Portanto 
os  aprendizes  escravos trabalhavam lado a lado com os  filhos  e  parentes  de  um mestre 
artesão. (FELDMAN, 1995, p. 53).

A oficina do artesão clássico não era muito grande, abrigando em média de 6 a 50 

homens e meninos trabalhando dentro de uma disciplina rígida que enfatizava a excelência 

técnica.  Apesar  da  especialização  de  tarefas,  havia  um  sistema  de  cooperação  entre  os 

artesãos, em que diferentes especialistas se ajudavam na execução de determinados trabalhos. 

O esforço coletivo era solicitado para o alcance de um padrão de qualidade, assegurado pela 

supervisão de um capataz ou do dono da oficina. Não existia, de uma maneira geral, a noção 

de expressividade artística pessoal. Na opinião de FELDMAN (1995, p. 53), não se prestava 
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atenção `a  expressividade  artística  porque  ninguém,  incluindo o  artesão,  achava que  os  

sentimentos pessoais tinham particularmente algum interesse.

Não obstante o trabalho sujo e as humilhações do início do aprendizado, o alto nível 

de  competência  conquistado  durante  longos  anos  de  esforço  fazia  com  que  aquele  que 

chegasse  ao  final  dessa  trajetória  acabasse  fazendo  parte  de  uma  elite  entre  os  artesãos 

comuns,  gozando  da  respeitabilidade  que  o  reconhecimento  de  sua  capacidade  lhe 

proporcionava.

Mesmo não usufruindo do prestígio dos filósofos e dos poetas, o artista grego ou 

romano que se ocupa da pintura, escultura ou arquitetura está, em relação às outras culturas do 

mundo antigo, em um patamar mais privilegiado. O anonimato já não é uma regra, tendo 

chegado até nós não só os seus nomes, mas também informações sobre as suas vidas. As 

primeiras obras assinadas datam de aproximadamente 700 a.C., época que viu surgir a figura 

do  artista  como uma personalidade  individual,  tendo em Miron,  Policleto  e  Fídias,  entre 

outros,  alguns exemplos dessa mudança de orientação. O fato de nomes de artistas passarem 

a ser referenciados e mesmo criticados por escritores e filósofos é prova de que não só seu 

trabalho, mas também a pessoa do artista passou a ter  uma valoração diferenciada dentro 

daquela sociedade.  RICHARD (1988, p.  26) cita alguns casos dessas referências,  como o 

texto de Xenócrates, que considera Apeles o maior dos pintores, por ter criado a graça, ou o 

de Plotino, que, numa crítica abonadora para os artistas faz o seguinte comentário, dizendo 

que  os mesmos tiram muitas coisas de si mesmos, suprem as falhas das realidades, pois eles  

próprios possuem a beleza. Fídias fez seu Zeus sem se inspirar em nenhum modelo sensível.  

Ele o imaginou tal como seria se consentisse em aparecer a nossos olhos.

Com a queda do Império Romano e conseqüente desestruturação das cidades ocorreu 

a concentração da vida no campo, não favorecendo, de maneira geral, o desenvolvimento da 

18



arte. A identificação da arte clássica com o paganismo fez com que os cristãos repudiassem 

essa tradição já estabelecida, por ela contrariar seus princípios religiosos. A produção artística 

sofreu, então uma queda brusca de qualidade e mesmo quantidade, situação essa que acabou 

durando alguns séculos.

Com a ascensão ao poder de Carlos Magno, deu-se uma mudança significativa nesse 

status quo. O interesse do estadista pelo saber, pela arte e pela literatura fez com que o mesmo 

tomasse a iniciativa de por em prática um programa cultural que tinha o próprio palácio como 

sede. Em Aix-la Chapelle, funcionavam uma academia literária e uma oficina para artistas, as 

quais concentravam a elite intelectual da época. HAUSER (1994, p. 158) levanta a hipótese 

de que os  scriptoria  dos mosteiros medievais teriam sido organizados a partir do modelo 

carolíngio de oficinas.

O  predomínio  absoluto,  durante  a  Idade  Média,  da  Igreja  sobre  as  instituições 

seculares  fez  com que,  após  o  reinado  de  Carlos  Magno,  a  arte  e  a  literatura  européias 

passassem  a  se  concentrar  nos  mosteiros.  As  ordens  monásticas,  então  em  franco 

desenvolvimento, detinham, desta forma, o monopólio da cultura como um todo. Isso resultou 

no aumento do número de centros culturais, nos quais os mosteiros acabaram se constituindo, 

e toda a produção artística e intelectual passou a existir em função da Igreja. 

Os  monges  possuíam  uma  rotina  extremamente  organizada  e  valorizavam 

sobremaneira o trabalho manual. Os mosteiros configuravam, assim, verdadeiros centros de 

produção, ocupando-se, não só das tarefas de copiagem e iluminação de livros, mas também 

exercendo intensa atividade nas áreas de arquitetura,  escultura  e  pintura.  Além disso,  era 

corrente  a  prática  da  ourivesaria,  da  esmaltagem,  da  tecelagem  e  da  tapeçaria,  tendo-se 

também  informações  de  fábricas  de  vidro  e  oficinas  de  encadernação  e  cerâmica.  Não 

devemos esquecer, também, que a xilogravura, primeiro meio de comunicação de massa que 
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se tem notícia, foi introduzida no ocidente por intermédio das ordens religiosas. As rotas de 

viagem passavam obrigatoriamente pelas sedes monásticas, as quais constituíam o ponto de 

contato entre o mundo religioso e o secular, assim como importante locus de disseminação de 

informações. 

Apesar de ser desenvolvido predominantemente por religiosos, o trabalho artístico 

dentro  dos  mosteiros  contava  também com a  colaboração  de  trabalhadores  livres  leigos, 

contratados regularmente pelos monges para suprir a demanda. As escolas de arte, portanto, 

eram as próprias oficinas monásticas, responsáveis tanto pelo treinamento dos membros de 

suas  ordens,  como  pela  preparação  de  trabalhadores  livres  e  artistas  itinerantes.  Alguns 

mosteiros,  como  os  de  Fulda  e  Hildeshein,  instalaram oficinas  de  artesanato  para  servir 

primordialmente a fins educacionais, assegurando aos mosteiros e catedrais, assim como às  

grandes casas senhoriais seculares e aos palácios reais, um suprimento constante de jovens  

artistas. (HAUSER, 1994, p. 174). 

O espírito comunitário da produção artística dentro dos mosteiros não permitia o 

surgimento  de  individualidades,  fazendo  com  que  predominasse  o  silêncio  discreto  do 

anonimato. O artista continuava, assim, a ser visto como um artesão, ocupando-se em atender 

a demanda quase exclusiva das instituições religiosas.

A  afirmação  do  poder  da  Igreja  gerou  a  necessidade  da  construção  de  grandes 

catedrais, as quais, com sua monumentalidade, funcionavam como testemunho material da 

superioridade daquela instituição. Surgiram, assim, entre os séculos XII e XIII, as lojas dos 

pedreiros ou  Bauhütte, organizações cooperativas de artistas e artesãos engajados para esse 

fim. 

Essas  lojas  tinham  a  direção  artística  e  administrativa  de  pessoas  nomeadas  ou 

aprovadas  pela  comunidade  ou  instituição  que  encomendara  o  edifício.  Seu  sistema 
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organizacional  era  extremamente  rígido.  Além  das  normas  precisas  de  recrutamento, 

pagamento e adestramento de operários, havia uma hierarquia a ser obedecida: os ajudantes 

eram  subordinados  aos  aprendizes,  os  quais  recebiam ordens  dos  mestres  das  diferentes 

modalidades de artesanato, vindo esses a se submeterem ao mestre de construção. Tal trabalho 

exigia estreita colaboração de todos os membros envolvidos, possuindo caráter coletivo. O 

mestre  era  responsável  por  transmitir  as  informações  aos  iniciantes.  Tal  aprendizagem 

realizava-se na prática, in loco, sem um cânone de ensino determinado, isto é, seguindo o  

simples princípio da imitação (ensinar fazendo - aprender imitando).  (WICK, 1989, p. 64). 

Todos  os  esforços  se  concentravam,  antes  de  tudo,  na  subordinação  incondicional  do 

indivíduo em favor dos objetivos artísticos a serem alcançados na tarefa comum.

As lojas possuíam o caráter  de relativa independência  e  mobilidade,  transferindo 

periodicamente suas atividades para locais onde houvesse demanda, a qual persistia durante o 

tempo  em  que  o  edifício  estivesse  sendo  construído.  Os  artistas  ficavam,  também, 

subordinados a essa demanda. Podiam, porém, usufruir da estrutura da loja à qual pertenciam, 

a qual de encarregava de lhes dar subsídio durante os períodos de mudança.

O surgimento da burguesia urbana e conseqüente aumento de seu poder de compra 

resultou que indivíduos privados, e não apenas a Igreja e o poder público, passassem a formar 

um mercado regular para o consumo de obras de arte. Desta forma, ocorreu, gradativamente, a 

emancipação dos pintores, gravadores e escultores das  Bauhütten,  os quais começaram a se 

estabelecer  nas  cidades como mestres independentes. Essa  passagem se deu por  volta  do 

século XIV e os artistas, para proteger o seu mercado e restringir a concorrência, sentiram a 

necessidade de se organizar. Adotaram, assim, o sistema de corporações ou guildas, inventado 

pelos artesãos de utilitários e homens de comércio já algum tempo antes, por volta dos séculos 

XI e XII.
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As guildas eram uma associação igualitária de membros independentes e diferiam 

fundamentalmente do sistema organizacional das lojas. Segundo Hauser,

A loja  era  uma organização coletiva  indivisa  na  qual  ninguém era  livre,  nem mesmo o 
administrador ou o arquiteto, pois também estes tinham de trabalhar de acordo com um 
plano concebido e traçado pelas autoridades eclesiásticas,  e no qual seus requisitos eram 
usualmente especificados até os mínimos detalhes. Nas oficinas individuais, por outro lado, 
que compunham uma guilda, os mestres artesãos tinham liberdade não só de dispor de seu 
tempo, mas também de escolher os meios artísticos. (HAUSER, 1994, p. 490).

As guildas atuavam especialmente ditando certas especificações técnicas e normas de 

comércio das obras e determinando, entre outras coisas, o tempo de duração da formação, as 

condições de aceitação pela corporação e o número de empregados. (WICK, 1989, p. 64). 

Tanto  a  produção  como  as  atividades  de  seus  membros  eram  fortemente  controlados, 

restringindo em grande parte  a  liberdade de  atuação.  Isso acabava,  mesmo que de  forma 

indireta,  interferindo  nas  questões  estéticas,  as  quais  sofriam influência,  por  sua  vez,  do 

processo pelo qual ocorria o treinamento dos aprendizes.

Quanto à formação nas corporações, assim como já vinha ocorrendo ao longo da 

história, a mesma continuava a se basear na prática das oficinas, orientando-se de acordo com 

a tarefa a ser executada. O anonimato continuava a predominar nesse sistema, que via o artista 

apenas como um trabalhador habilidoso. 

O processo de se tornar mestre, o patamar mais alto na escala hierárquica, era longo e 

árduo, podendo variar de 2 a 8 anos, de acordo com as facilidades do aprendiz e dependendo 

da complexidade do ofício. Normalmente, um mestre não poderia ter mais de dois aprendizes 

ao mesmo tempo. O aprendizado iniciava-se, geralmente, por volta dos 12 anos. O aprendiz 

era introduzido na casa do mestre  mediante o pagamento de uma taxa e passava por um 

período de experiência de algumas semanas. Sendo admitido, era acolhido mais ou menos 

como  um  membro  da  família,  passando  a  executar  as  tarefas  iniciais  de  sua  trajetória. 

(FELDMAN, 1995, p. 66).
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Essas  tarefas  menores,  iniciando  com  trabalhos  de  menor  importância  e 

especialização,  como a  limpeza  de  pincéis  e  o  preparo de  certos  materiais,  deveriam ser 

encaradas com extrema seriedade e executadas com o maior rigor. Havia, no entanto, um 

consenso de que o aprendiz não poderia ser tratado como um mero serviçal,  devendo ser 

submetido  a  um  verdadeiro  treinamento  de  ofício.  Esse  treinamento  significava  a 

oportunidade de aprender a usar as ferramentas corretamente, realizar o trabalho preparatório, 

trabalhar  em  cópias  supervisionadas,  receber  críticas  e  orientação  e,  finalmente,  prestar 

assistência ao mestre com seu próprio trabalho.  Porém, para que fosse possível  ao futuro 

artesão trabalhar diretamente na obra de seu mestre, decorriam muitos anos de exercícios e 

tarefas submetidos ao seu julgamento. (FELDMAN, 1995, p. 66).

 Concluído  esse  aprendizado,  o  jovem  aprendiz  pagava  uma  taxa,  prestava  um 

juramento  de  fidelidade  e  iniciava  uma  espécie  de  estágio,  o  qual  consistia  em assumir 

atribuições  como  artesão  viajante.  Nessa  fase  ele  ainda  não  estava  com  sua  formação 

concluída por lhe faltar experiência, não podendo, por isso, estabelecer seu próprio negócio. 

Era, porém, bom o suficiente para executar um trabalho assalariado junto a outros mestres. 

Esse período durava de dois a três anos, durante o qual havia um aperfeiçoamento de suas 

habilidades, bem como uma tomada de conhecimento da realidade do mundo. As atividades 

eram executadas  com a  recomendação de sua  guilda,  a  qual  acompanhava todos  os  seus 

passos.  As  viagens  serviam,  também,  para  que  se  procurasse  um local  adequado  para  o 

estabelecimento definitivo, quando chegasse o tempo. Porém, para dar esse grande passo, o 

artesão deveria preencher certos requisitos, como a realização de uma  obra prima,  a  qual 

tinha de ser aprovada pelos mestres da guilda a qual ele pertencia. Essa obra tinha de estar 

num  tal  nível  de  excelência  técnica  que  comprovasse  sua  capacidade  como  profissional 

completo. Além disso, era indispensável uma boa condição econômica, bem como relações 
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favoráveis na cidade escolhida, para que tivesse alguma chance de aceitação. (FELDMAN, 

1995, p. 68).

Desta  forma,  a  sistemática  da  transmissão  do  conhecimento  pela  tradição  e  pela 

imitação dos procedimentos dos mestres atravessou milênios, vindo a se alterar, de maneira 

significativa, apenas com a consolidação do pensamento renascentista.

1.2  OS  ATELIÊS  RENASCENTISTAS:  A  ARTE  E  O  CONHECIMENTO 

CIENTÍFICO
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O Renascimento, iniciado na Itália por volta de 1400 e nos outros países europeus no 

século  seguinte,  ocasionou  paulatinamente  uma mudança  de  mentalidade,  afetando,  entre 

outros,  os  aspectos  sociais  e  espirituais  da  sociedade  européia.  O  homem,  afastando-se 

progressivamente  dos  dogmas  religiosos,  descobriu  o  mundo  e  colocou-se  no  centro  das 

preocupações investigativas. O naturalismo, manifestado anteriormente em outros períodos da 

história  da arte,  assumiu então o caráter  científico e  metodológico e  passou a  dominar  a 

expressão artística, a qual se converteu no estudo da natureza. O objetivo do artista limitou-se, 

assim, de modo cada vez mais decidido e consciente, à representação, o mais convincente 

possível,  do  mundo  empírico.  Se  durante  a  Idade  Média  a  autoria  não  tinha  grande 

importância por ser o artista apenas veículo da expressão divina, o período renascentista veio 

implantar o conceito de propriedade intelectual, ocasionando o redescobrimento da idéia de 

arte autônoma, já presente no período clássico, mas esquecida durante muitos séculos. 

O enriquecimento das cidades fortaleceu a burguesia emergente, formando uma nova 

clientela consumidora de arte, para a qual ostentar objetos artísticos era uma afirmação de 

poder. A criação por Cosimo de Medici da rede bancária foi responsável pelo impulso inicial 

do sistema capitalista, facilitando e estimulando a circulação de mercadorias e serviços. A 

associação dos artistas com os mecenas, em cujos palácios eram tratados com familiaridade e 

mesmo certa igualdade social, elevou-os da condição de artesãos pequenos burgueses para a 

de trabalhadores intelectuais livres. Para isso contribuiu também o seu relacionamento com os 

pensadores humanistas, gerando mudanças significativas na produção artística, a qual passou 

a ser assumidamente fruto do conhecimento, e não apenas do treinamento técnico. 

Mesmo assim, os artistas do  Quattrocento  ainda continuavam, em sua maioria,  a 

receber sua educação profissional nas oficinas, estando sujeitos aos regulamentos das guildas. 
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O exercício profissional não era referendado pelo talento possuído, mas sim pelo curso de 

instrução concluído de acordo com as normas dessas instituições. Artistas como Perugino, 

Andrea del Sarto e Fra Bartolommeo foram aprendizes por oito a dez anos em alguma oficina. 

A maior parte dos artistas da Renascença, entre os quais podemos citar Brunelleschi, Guiberti, 

Uccello, Antonio Pollaiuolo, Verrochio, Guirlandaio e Botticelli, começaram seu aprendizado 

numa oficina de ourives, a qual foi corretamente chamada, segundo HAUSER (1994, p. 233), 

a escola de arte  do século.  Já  para os escultores,  como Donatello,  era mais comum que 

tivessem  pertencido  às  guildas  dos  pedreiros,  trabalhando  com  mestres  pedreiros  e 

entalhadores ornamentais. Considerados artesãos de um grau superior, tinham origem social 

geralmente pequeno-burguesa, recebendo a educação comumente dispensada às pessoas do 

povo. Temos disso vários exemplos, como o de Andrea del Castagno, que era filho de um 

camponês, Paolo Ucello, cujo pai era um barbeiro, Fillipo Lippi, Filho de um açougueiro, ou 

os Polaiuoli, descendentes de um vendedor de aves domésticas. 

Apesar da organização fundamentalmente artesanal, os métodos de ensino dos ateliês 

dos  principais  artistas  do  início  do  Renascimento  passaram  a  ser  mais  individualizados, 

atraindo os aprendizes, que agora procuravam uma oficina guiados, tanto pela importância 

dos  mestres  como professores,  como pela  sua  atuação  como artistas.  Esse  é  o  caso  das 

oficinas de Verrochio, Pollaiuolo e Ghirlandaio, em Florença, de Francesco Squarcione em 

Pádua e Giovanni Bellini em Veneza, para as quais acorriam numerosos jovens, os quais, 

além da instrução recebida, eram também importante mão de obra barata, necessária para a 

viabilização das encomendas recebidas. Na opinião de HAUSER (1994, p. 234), a verdadeira 

causa da intensificação da educação nesse período estaria mesmo ligada à necessidade de se 

produzir  arte  em  larga  escala,  e  não  propriamente  à  ambição  dos  mestres  de  serem 

considerados bons professores. 
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Não  obstante,  o  conhecimento  que  os  artistas-mestres  possuíam,  e  no  qual 

embasavam seu fazer artístico, aliado ao enfraquecimento progressivo das corporações, fez 

com que,  paulatinamente,  no  que  diz  respeito  à  formação  artística,  ocorresse  uma  lenta 

ruptura entre prática e aprendizagem. Desta forma, os conteúdos teóricos passaram a permear, 

pela primeira vez na história, a sistemática de ensino da arte. A concepção humanista de 

cultura e a tendência do homem universal, contraposta à especialização, fez com que o artista 

procurasse complementar sua habilidade manual com conhecimentos de natureza intelectual e 

cultural.

Assim, o ambiente do aprendizado, em meados do século XV, combinava elementos 

da prática pedagógica das oficinas com o conhecimento humanista. Sua duração, como na 

Idade Média, girava também em torno de oito a dez anos. No entanto, esse período não era 

apenas dedicado ao domínio do ofício. O local de trabalho era, também, um ambiente fecundo 

de  discussões,  onde  informações  sobre  as  antigüidades  grega  e  romana,  traduções  dos 

escritores  clássicos  e  idéias  dos  antigos  filósofos  se  faziam  presentes  no  cotidiano  do 

aprendiz. Além do treinamento manual, que incluía o domínio dos instrumentos e técnicas 

artísticas,  o  futuro artista  obtinha  noções  de  anatomia,  geometria  e  perspectiva,   fazendo 

conexões lógicas  desses  conhecimentos  com a  filosofia  clássica e  as  ciências naturais.  O 

domínio de tais  conteúdos era  extremamente importante  para uma expressão artística que 

tinha um ideal de harmonia estética estreitamente relacionado às relações matemáticas.  O 

desenho de modelo vivo e de bonecos também era parte integrante desse currículo informal, 

contribuindo no sentido de proporcionar maior conhecimento da estrutura do corpo humano. 

Essas informações eram transmitidas, tanto no percurso do trabalho do atelier, como na forma 

de cursos organizados pelos mestres, os quais deram origem, posteriormente, às primeiras 

academias de arte  que se tem notícia.
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Enquanto os membros das guildas medievais se contentavam com a organização e a 

regulamentação das condições de trabalho, achando significado no processo de fazer as coisas 

bem feitas, os artistas do Renascimento se viam confrontados com problemas de teologia, 

filosofia e estética. Para eles, a arte era um meio de pesquisar o significado da existência. 

Assim, mais que os aspectos de excelência técnica de uma obra de arte, por eles também 

amplamente dominados, interessava-os primordialmente a idéia que a sustentava: sua noção 

do divino, sua concepção de história humana, descrição do lugar da humanidade no universo e 

sua explicação de caráter, conflito e destino. (FELDMAN, 1995, p. 89).

Embora a individualidade do mestre fosse, a essa altura, já amplamente reconhecida, 

o  processo  de  elaboração  artística  ocorria,  ainda,  de  forma  coletiva.  Os  grandes 

empreendimentos, sobretudo os conjuntos escultóricos, exigiam considerável contingente de 

pessoal,  gerando  organizações  de  produção  de  obras  de  arte  que  se  configuravam como 

verdadeiras  indústrias  que  empregavam dezenas  de  assistentes  e  serventes.  Funcionavam 

nessa ótica as oficinas de Guirlandaio, Pollaiuolo e Luca de la Robia, cuja enorme demanda 

de encomendas resultava em grande circulação de aprendizes. 

Essa sólida base artesanal conseguida nas grandes oficinas, encarregadas de tarefas 

bem diversificadas, aliada à introdução do conceito do fazer artístico como uma atividade 

intelectual, foi responsável, no auge do Renascimento, pelo surgimento de um artista versátil, 

o  qual,  circulando  livremente  nas  diversas  áreas  da  expressão  plástica,  tinha  também 

intimidade  considerável  com os  assuntos  da  ciência.  A diferença  de  mentalidade  entre  o 

artesão da Idade Média e  o  artista  do Renascimento fica evidente quando comparamos o 

pensamento  do  tratadista  medieval  Cenino  Cennini,  que  via  na  imitação  de  modelos  o  

processo  mais  seguro  para  chegar-se  à  mestria (HAUSER,  1994,  p.  333),  com  o 
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posicionamento  de  Miguelangelo,  que  dizia  que  um  homem  pinta  com  o  seu  cérebro.  

(FELDMAN, 1995, p. 91). 

 É desse contexto que surgiu, assim, a idéia do gênio, um ser notadamente individual, 

dotado de um dom divino e com força criativa inata. Tornou-se comum, então, a figura de um 

artista  que  é  ao  mesmo tempo pintor,  escultor  e  arquiteto,  aventurando-se,  muitas  vezes, 

também nas investigações de cunho científico. Ilustram esse fato as personalidades de Giotto, 

Brunelleschi,  Leonardo  da  Vinci,  Rafael  e  Miguelangelo.  Esses  artistas  acumulavam  as 

habilidades de arquitetos, pintores, e escultores, atuando muitas vezes, como no caso de da 

Vinci, com contribuições de grande importância na área da ciência.

Miguelangelo,  considerado por  Hauser  o  primeiro artista moderno,  personaliza o 

inconformismo do produtor de arte com a diluição de seu trabalho individual. Tendo recebido 

orientação formal na oficina de Ghirlandaio, onde ingressou aos 13 anos (PAPINI, 1955, p. 

26), fazia questão, em sua vida profissional, de exercer controle sobre a execução de suas 

obras, não se adaptando ao trabalho com alunos e assistentes. Para ele, era vital  criar e dar  

forma independentemente a toda a obra, desde a primeira até a última pincelada (HAUSER, 

1994, p. 324), aliando o conceito de autoria ao envolvimento direto do autor com a obra 

realizada. Miguelangelo é o típico representante do tipo de educação liberal do Renascimento. 

Seu espírito  de pesquisador  fez  com que aliasse a  teoria  com os  estudos  dos mestres  do 

passado. Além dos conceitos apreendidos de Donatello e Jacopo Della Quercia,  tinha nas 

obras helenísticas como Lacoonte, objetos de reflexão e fonte de aprendizado.

A idéia  da  arte  como conhecimento científico foi  reforçada  pela  contribuição de 

teóricos,  os  quais  exploraram  esse  conceito  em  suas  obras.  Leon  Battista  Alberti  foi  o 

primeiro a considerar a matemática como a base comum da arte e das ciências, justificando 

esse pensamento com as teorias das proporções e da perspectiva. Já nos tratados de Leonardo 
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da Vinci a relação da arte com os estudos da natureza substituiu a velha orientação medieval 

tradicionalista de imitação dos mestres, orientando para uma iminente mudança dos processos 

pedagógicos. O ensino de arte, doravante, teria de contemplar também a instrução teórica, 

transferindo-se, dessa maneira, das oficinas para a escola. 

É dentro dessa concepção científica de arte, e atendendo à demanda de instituições 

que  pudessem  sistematizar  o  ensino  desse   conhecimento  que  surgiriam,  mais  tarde,  as 

academias de arte, reinando absolutas por toda a Europa nos séculos que se seguiriam.

1.3 AS ACADEMIAS E O SURGIMENTO DO NEOCLASSICISMO
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O  termo  academia tem  sua  origem  na  Grécia  Antiga,  denominando  um  parque 

situado no local que teria pertencido ao herói Academus. Esse parque era freqüentemente 

utilizado por  Platão e  outros  filósofos como local  de ensinamento,  o  que fez com que a 

própria doutrina platônica passasse também a ser  chamada de acadêmica.  (DICIONÁRIO 

ENCICLOPÉDICO SALVAT, 1955, p. 95). A escola filosófica de Platão tinha como um de 

seus objetivos dar à juventude grega uma formação espiritual abrangente que a preparasse 

para  bem  servir  o  Estado.  As  instituições  surgidas  posteriormente  possuíam  um  caráter 

diferenciado da academia original, orientando-se para setores bem determinados da sociedade. 

No  princípio  do  Renascimento,  o  nome  Academia  foi,  na  Itália,  indistintamente 

empregado  às  diversas  associações  de  sábios,  literatos  e  eruditos,  assim  como  aos 

estabelecimentos docentes  de diversas áreas.  Essas instituições  tinham, originalmente,  um 

espírito liberal, objetivando emancipar os artistas das guildas e diferenciando-os do artesão na 

escala social. Além da finalidade de representação, pleiteavam  também o direito à formação e 

à  educação,  pressionadas  pela  crescente  transformação  social  e  pela  especialização 

profissional. Almejando substituir o rígido sistema educacional imposto pelas corporações, as 

academias acabaram impondo uma organização ainda mais rigorosa, embora embasada em 

outros princípios. 

As  primeiras  academias  eram  associações  de  cunho  particular,  subvencionadas 

muitas vezes por nobres e príncipes admiradores da cultura, geralmente sem vínculo algum 

com o Estado. Podemos considerar  a Academia Platônica, fundada por Lorenzo di Medici em 

1474, uma espécie de precursora das academias de arte modernas. Lorenzo realizou, durante 

sua vida, um importante trabalho de mecenato, apoiando também a educação. Além do ensino 

da filosofia platônica, do estudo das obras de Dante e da depuração da língua italiana, sua 
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instituição dedicava-se, também, às questões relativas às artes em geral. Seu jardim, além de 

abrigar a coleção de antigüidades da família, funcionava como ponto de encontro da elite 

intelectual  e  cultural  de  Florença,  cumprindo  o  papel  da  formação  de  novos  artistas.  A 

Academia dos Medici tinha como diretor o escultor Bertoldo, segundo HAUSER (1994, p. 

315) profissional de pouca relevância, mas estreitamente ligado ao seu fundador. Encarregado 

de supervisionar as obras de arte colecionadas,  Bertoldo atuava também pedagogicamente 

junto a jovens talentos. Essas aulas foram mencionadas por Giorgio Vasari, em meados de 

século XVI, com a denominação de scuola  ou  academia,  fazendo distinção destas com o 

ensino ministrado nas oficinas das corporações. (WICK, 1989, p. 65). Um dos freqüentadores 

mais ilustres desses jardins foi Miguelangelo, o qual, adotado por Lorenzo aos 16 anos, esteve 

presente nas discussões ocorridas em seus espaços. (PAPINI,  1955, p.  32-33). Todavia,  a 

influência  exercida  por  Bertoldo  sobre  o  trabalho  de  Miguelangelo  é  considerada 

insignificante,  por  estar  o  mestre  já  em  idade  avançada  e  por  conta,  também,  da  forte 

personalidade  desse  grande  artista.  Influenciando  por  longo  tempo  a  vida  intelectual  de 

Florença, a Academia dos Medici acabou, finalmente, se dissolvendo em 1521.

O período do maneirismo se caracterizou, no que concerne ao ensino da arte, por 

uma preocupação epistemológica, questionando a concordância da arte com a natureza. Para 

a Renascença, a natureza era a fonte donde emanava a forma artística; o artista realizava-a  

através  do  ato  de  síntese,  reunindo  e  combinando  os  elementos  dispersos  de  beleza  da  

natureza (HAUSER, 1994, p. 398). O maneirismo abandona essa teoria da arte como cópia da 

natureza, acreditando ser a mesma fruto da espontaneidade da mente do artista. 

É dentro desse espírito que foram criadas as academias de arte do período, agora 

muito mais organizadas e institucionalizadas que suas antecessoras. Por volta de 1561, foi 

criada,  pelo  grão  duque  Cosimo  I,  por  indução  de  Vasari,  a   Academia  del  Disegno. 
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Organizada  segundo  os  princípios  das  irmandades  e  confrarias,  a  Academia  era  bastante 

prestigiada,  congregando  em  seus  quadros  apenas  artistas  independentes  e  criativos.  A 

Instituição tinha como chefes supremos, além do próprio Cosimo I, a figura de Miguelangelo, 

contando também com o presidente Vicenzo Borguini e mais 36 artistas como membros.  Para 

seu ingresso era exigida uma sólida e diversificada base cultural. Os professores tinham como 

atribuição a instrução de um determinado número de jovens e o trabalho se dividia, parte nos 

próprios estúdios,  parte nas salas de aula  da academia.  Desta forma, a  prática de oficina 

coexistia   com  as  disciplinas  teóricas,  as  quais  tinham a  função  de  auxiliar  a  produção 

artística.  O  trabalho  dos  estudantes,  desenvolvido  nas  oficinas  e  ateliês  da  cidade,  era 

inspecionado anualmente por três mestres, os quais deveriam acompanhar a parte prática da 

formação. Já a parte teórica, constituindo de geometria, perspectiva e anatomia, era ministrada 

em cursos regulares. (HAUSER, 1994, p. 400). 

Mesmo se detendo com especial atenção nos assuntos educacionais, a Academia del  

Disegno  ainda  tinha  como principal  atribuição  os  aspectos  organizacionais  e  políticos  da 

carreira  profissional  artística.  Durante  seu  funcionamento,  acabou  diversificando  suas 

atividades,  convertendo-se  num  centro  de  consultas  para  todas  as  espécies  de  questões  

artísticas, dando opiniões abalizadas sobre a colocação de obras de arte em determinados 

espaços,  sobre  projetos  de  edifícios,  recomendando  artistas  e  confirmando  licenças  de 

exportação. (HAUSER, 1994, p. 401). Seu objetivo maior era, portanto, mais a representação 

de classe do que a formação de profissionais, embora, quanto à última alternativa, tenha se 

constituído em um avanço no que concerne à sistematização do ensino da arte.

Outra iniciativa do mesmo período foi a de Federigo Zuccari, que elevou, em 1593, a 

Academia  di  San  Luca à  categoria  de  escola  de  arte.  Com  sede  permanente  e  ensino 

sistemático,  essa  academia,  comparada  à  de  Florença,  tinha,  possivelmente,  as  questões 
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educacionais  num  plano  mais  relevante.  Tanto  que  acabou  servindo,  posteriormente,  de 

modelo a outras instituições do gênero que vieram a ser fundadas. 

A Academia de Zuccari propunha em seu programa, além do conteúdo proposto por 

Vasari,  o  estudo do nu,  assim como cursos  teóricos.  Além disso,  introduziu a  prática de 

conferências  e  discussões  sobre  as  mais  variadas  questões  de  teoria  artística.  Essas 

conferências, feitas por membros da Academia, eram publicadas e colocadas à disposição do 

público,  sendo consideradas por  HAUSER (1994,  p.  401)  como o  protótipo das famosas 

confèrences da Academia de Paris, que iriam desempenhar um papel tão importante na vida 

artística dos dois séculos seguintes.

Tanto a escola de Vasari como a de Zuccari funcionaram por pouco tempo. Porém, o 

espírito do academicismo foi aos poucos se firmando, vindo a dominar a política artística e 

educacional  nos próximos três séculos.  Substituiu-se,  assim, a pedagogia da tradição,  que 

pressupunha  uma  evolução  orgânica  do  conhecimento,  pelas  convenções  baseadas  nos 

modelos clássicos e na imitação dos mestres da Renascença. As academias eram, também, 

importantes instrumentos de ascensão e afirmação social, diferenciando os artistas com um 

nível melhor, tanto material como cultural, dos artesãos mais pobres e incultos.

Fundada por Le Brun em Paris, em 1648 por concessão régia, a Academia de Pintura 

representou um marco divisor do ensino acadêmico. Inicialmente uma associação livre de 

membros com iguais direitos, essa instituição transformou-se, em 1664, na Academia Real de 

Pintura e Escultura, de ensino oficial e estatal, que passou a servir de instrumento da política 

do regime absolutista vigente. Mergulhada então numa cultura barroca de relativa liberdade, a 

França passou, com a ascensão ao poder de Luís XIV, a ser dominada por uma centralização 

autoritária absolutista, a qual se refletiu, não só na política, mas em todos os aspectos da vida 

das pessoas. A sociedade, em todas as suas representações, passou a sofrer intervenção direta 
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do Estado, o qual regulava estritamente todos os setores da vida pública, inclusive a religião, a 

literatura  e  as  artes.  Enquanto o alto  barroco possibilitava as  manifestações  individuais  e 

subjetivas,  o novo regime imporia uma regulamentação severa da estética e  da educação, 

conferindo às academias estatais tarefas estreitamente ligadas aos seus objetivos. Segundo 

Hauser:

Todas as leis e regulamentações da estética classicista lembram parágrafos do código penal; 
o policiamento das academias é imprescindível para garantir sua observância universal. A 
compulsão a que a vida artística está submetida na França expressa-se de modo mais direto 
nessas academias. A concentração de todas as forças utilizáveis, a supressão de todo esforço 
individual, a suprema glorificação da idéia do Estado personificado no rei, eis as tarefas que 
as academias são chamadas a empreender. O governo deseja dissolver as relações pessoais 
entre o artista e o público e fazê-los diretamente dependentes do Estado. Quer por fim ao 
mecenato  privado  e  à  promoção  de  interesses  e  aspirações  particulares  por  artistas  e 
escritores.  Doravante, terão de servir exclusivamente ao Estado, e às academias compete 
educá-los e mantê-los nessa posição subserviente (HAUSER, 1994, p. 465).

A nomeação de Le Brun como primeiro pintor do rei e diretor perpétuo da academia, 

aliada  à  posse  de  Coulbert  como  ministro  das  Belas  Artes  conferiu,  dessa  forma,  uma 

administração  burocrática  à  Academia  Real,  a  qual  passou  a  ser  gerida  por  uma  junta 

autoritária  de  diretores.  Seu  funcionamento  e  suas  ações  passaram  a  ser  diretamente 

dependentes das vontades do rei, passando a arte a ser vista como um mero instrumento do 

engrandecimento e glorificação de seu prestígio e domínio. 

Numa situação de engessamento e quase total paralização das iniciativas individuais, 

o rei passou a ser o único financiador importante da produção artística no país, tomando o 

lugar anteriormente ocupado pelos mecenas burgueses ou aristocratas. Os empreendimentos 

reais, como o Palácio de Versalhes ou o Louvre, absorviam então quase toda a mão de obra 

artística  disponível.  Esse  monopólio  na  produção  de  obras  de  arte  e  monumentos 

arquitetônicos tornava a formação artística dentro dos moldes desejados assunto altamente 

estratégico.
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Assim, a íntima ligação da Academia com o poder oficial, manifesta especialmente 

na figura de Le Brun, fez com que a mesma se transformasse, no âmbito do ensino da arte, na 

única opção de formação de artistas. A instituição, além de servir de meio de propaganda para 

a monarquia em geral,  enaltecendo e elevando o prestígio da pessoa do rei  e seus feitos, 

funcionava como uma instância normativa para todas as questões de natureza estética e, por  

conseqüência,  [...]  um  competente  regulador  social,  [...]  centro  determinador  do  futuro  

sucesso ou fracasso artístico-social de um artista, na medida em que ela, sozinha, decidia  

sobre a admissão por concursos, concessão de prêmios, etc. (WICK, 1989, p. 66). 

À  Academia  eram  atribuídos,  portanto,  poderes  nunca  antes  conferidos  a  uma 

instituição de arte. Além de possuir a prerrogativa de fazer nomeações para a máquina do 

Estado,  outorgar  encomendas  públicas  e  conferir  títulos,  estava  apta  a  fiscalizar  o 

desenvolvimento de um artista, desde o início de seu aprendizado até o último emprego. Era 

também a responsável pela licença para exposições e participações em concursos, concedendo 

laureações e pensões para artistas, com destaque para  o Prix de Rome. Suas opiniões sobre 

arte e estética eram acatadas e respeitadas pela população em geral, dando ao artista que a ela 

se submetia uma espécie de aval da qualidade de seu trabalho. (HAUSER, 1994, p. 466). 

Daí  em  diante,  toda  a  instrução  pública  artística  passou  a  ter  de  passar 

obrigatoriamente pela Academia, que detinha o monopólio absoluto do ensino de arte. Nesse 

aspecto, o controle estatal era de tal vulto, que proibia terminantemente a qualquer artista, que 

não pertencesse à Instituição oficial, de atuar como professor.  

Em  1666  foi  fundada,  por  Colbert,  a  Academia  de  Roma,  cujas  premissas 

pedagógicas tiveram como referência a Academia Francesa. Dez anos mais tarde, Le Brun foi 

nomeado como seu diretor, estabelecendo oficialmente, entre as duas instituições, um laço de 

filiação. No entanto, talvez devido à forte tradição renascentista, a teoria acadêmica na Itália 
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nunca chegou a ser tão intransigente como na França, preservando certa liberdade em sua 

abordagem. 

Identificando-se com o classicismo, as academias dessa época desenvolveram um 

programa de ensino que tinha como parâmetros estéticos, tanto os modelos da antigüidade 

clássica, como a imitação dos mestres renascentistas. Predominava ainda a idéia da correção 

da natureza pela arte e a primazia do desenho sobre a cor. WICK nos fala sobre o programa de 

ensino da Academia de Paris, o qual era precisamente estabelecido:

Primeiramente, o estudante desenhava a partir de outros desenhos, depois a partir de modelos 
em gesso e, finalmente, de modelos vivos. Do ponto de vista estético, a Antigüidade, Rafael 
e  Poussin  serviam  como  exemplos  e  eram  obrigatórios.  [...]  Os  temas  que  podiam  ser 
tratados estavam claramente hierarquizados: num nível mais inferior estavam as naturezas 
mortas e as paisagens, seguidas pelas representações de animais e de formas humanas; no 
topo de tal hierarquia encontravam-se as representações de temas históricos, mitológicos e 
alegóricos. (WICK, 1989, p. 66-67).

Além  dessa  abordagem  prática,  a  Academia  contava,  também,  com  as  famosas 

conferências, as quais, introduzidas em 1664, continuaram acontecendo por um período de 

dez anos. Segundo a descrição de Hauser,

Essas conferências começavam sempre com uma análise de uma tela ou de uma escultura, e 
o conferencista resumia sua opinião acerca da obra numa proposição dogmática. Seguia-se 
então uma discussão, com a qual se pretendia chegar à formulação de uma regra geralmente 
válida; com freqüência, isso só conseguia ser realizado mediante votação ou por decisão de 
um árbitro. Colbert quis que os resultados dessas conferências e discussões, a que chamava 
precepts positifs,  fossem  registrados,  como as decisões de uma comissão, a fim de obter 
desse modo, para referência perpétua, um sólido fundo de autorizados princípios estéticos. 
(HAUSER, 1994, p. 468).

Esses procedimentos possibilitaram a formulação de um cânone estético acadêmico 

claro e preciso como até então não havia sido possível, o qual passou a servir de modelo 

pedagógico, norteando as atividades nas academias de arte. Construiu-se, então, sobre esse 

cânone, uma metodologia estrita, a qual, com maiores ou menores variações, atravessou os 

séculos. Seus resquícios anacrônicos são, ainda hoje, encontrados nos currículos de algumas 

escolas de arte na Europa, e mesmo no Brasil.
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Não  obstante  a  estruturação  rígida  dessas  instituições,  seus  dogmas,  em  alguns 

aspectos, foram com o tempo se afrouxando, de forma que, no século XVIII, a Academia de 

Paris  já  era  extremamente  liberal  nas  questões  práticas.  Não  havia  restrições  quanto  ao 

número de seus membros  e a admissão não se condicionava à aceitação de sua doutrina. 

Assim,  artistas  renomados,  como  Watteau,  Fragonard  e  Chardin  foram  admitidos  como 

membros, não importando a escola à qual pertenciam. Isso não significava, entretanto, uma 

democratização  do  acesso  à  instituição,  pois  a  admissão  de  seus  membros  ainda  se 

condicionava à situação social e econômica que possuíssem. Todavia, os princípios estéticos 

pregados  continuavam invariados,  embora  na  prática  apenas  alguns  poucos  os  seguissem 

fielmente. (HAUSER, 1994, p. 519). Na verdade, uma das únicas regras mantidas com rigor 

pela Academia era a limitação da participação em exposições oficiais unicamente aos seus 

membros.

Essa situação sofreria uma reorientação em meados do século XVIII.  As academias, 

que  sempre  tiveram forte  identificação  com o  pensamento  do  classicismo,  estreitariam e 

aprofundariam esses laços, tornando-se porta-vozes das tendências artísticas de então. 

Entre os fatores que contribuíram para que isso acontecesse estava a reação contra os 

excessos do rococó, estilo predominante na época. Privilegiando o virtuosismo técnico que 

beirava a trucagem e primando pela sofisticação e frivolidade, o rococó já não satisfazia o 

gosto  estético  de  artistas  e  intelectuais,  os  quais  ansiavam  por  maior  austeridade  e 

simplicidade. Além disso, as escavações em Herculano, iniciadas em 1719, assim como a 

descoberta das ruínas de Pompéia, em 1748, revelaram detalhes surpreendentes da vida e da 

produção artística do Mundo Antigo, impulsionando o alinhamento do ensino acadêmico com 

o  ideário  greco-romano.  Agora as  informações  que  fundamentavam o  trabalho  artístico e 
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pedagógico  dos  defensores  do  classicismo  não  tomavam  apenas  a  literatura  como  base, 

fundamentando-se em dados muito mais concretos, provenientes das pesquisas arqueológicas. 

Enquanto  para  os  classicistas  mais  antigos  não  havia  fronteiras  rígidas  entre  o 

clássico  e  a  produção  contemporânea,  para  os  neoclássicos  essas  eram  duas  tendências 

mutuamente excludentes e antagônicas, impossíveis de serem conciliadas. Segundo ARGAN 

(1992, p. 12), o neoclassicismo carregava a concepção romântica de que a arte não nasce da  

natureza, mas da própria arte, e não somente implica um pensamento da arte, mas é um 

pensar por imagens não menos legítimo que o pensamento por puros conceitos. 

Essa  idéia  contrastava  violentamente  com  os  conceitos  do  barroco, 

predominantemente sensuais. Não obstante, o que era inicialmente uma reação a um estado 

anterior passou, rapidamente, a representar um domínio absoluto nos modos de expressão 

artística, orientando todo o fazer artístico oficial. 

Embora o neoclassicismo tivesse suas autênticas raízes em Roma, foi em Paris que 

seu florescimento se deu de maneira mais efetiva. A capital francesa era, na época, o local 

privilegiado para onde convergiam as pessoas que estariam mudando os rumos artísticos e 

intelectuais da cultura ocidental, sem falar do espírito revolucionário, que então se encontrava 

em sua plena efervescência. 

Tanto a Revolução Francesa quanto o Império Napoleônico se valeram com muito 

proveito  da  estética  neoclássica  como meio  de  propaganda política.  Napoleão  Bonaparte, 

nesse sentido, estava bem representado por Jacques Louis David, pintor revolucionário e seu 

amigo pessoal. David havia freqüentado a Academia de Paris, tendo também residido durante 

quatro anos em Roma, onde se integrou dos ideais do movimento neoclássico. Unindo em 

suas obras imagens de devoção cívica e narrativa histórica, exerceu, durante certo período, um 

39



enorme poder sobre todas as atividades artísticas do país, poder esse, na opinião de JANSON 

(1977, p. 581), só comparável ao de Le Brun um século antes. 

Os anos agitados da revolução atingiram também a Academia, a qual era vista pelos 

liberais  como  a  representante  máxima  do  conservadorismo.  Em  1791  a  Assembléia 

Legislativa suspendeu os privilégios da Academia, concedendo a todos os artistas o direito de 

expor  nos  salões  de  arte  por  ela  promovidos.  Dois  anos  depois,  a  própria  Academia  foi 

completamente suprimida. Para substituí-la, David fundou, em 1793, a  Commune des Arts, 

uma  associação livre e democrática de artistas sem grupos especiais,  classes e membros  

privilegiados. (HAUSER, 1994, p. 659). Essa associação deu lugar, um ano mais tarde, à 

Sociedade Popular e Republicana das Artes, que tinha como missão assumir as funções da 

Academia dissolvida. No mesmo ano, surgiria o Clube Revolucionário das Artes, abrigando, 

entre outros, David, Prudhon, Gèrard e Isabey. 

Essas  instituições  tinham  o  objetivo  de  substituir  a  Academia  apenas  em  suas 

funções de representação de classe,  pois como sua supressão não atingia as atividades de 

instrução artística, as mesmas continuaram, por um período, a ser exercidas normalmente. Em 

1795, a mesma foi finalmente substituída pela classe de Literatura e Belas Artes do Instituto 

de França, o que representou, na verdade, o restabelecimento da tradição francesa no ensino 

da arte. Dessa forma, a Academia, mesmo que abalada em seu prestígio, continuou exercendo 

ainda o monopólio educacional, preservando, assim, grande parte de sua influência.

Porém,  o  distanciamento  das  academias  européias  do  século  XIX  da  vida 

contemporânea e sua oposição ao progresso, fizeram com que as mesmas se tornassem cada 

vez  mais  alvo  de  críticas,  chegando  ao  ponto  de  alguns  artistas  considerarem  o  termo 

acadêmico como sinônimo de antiquado. A metodologia de ensino acadêmico passou a ser 

vista, cada vez mais, como rígida e retrógrada, sendo violentamente combatida por artistas 

40



jovens e sedentos de inovações, como Delacroix, Coubert, os impressionistas e outros. Estes 

viam nesse tipo de instituição a “camisa-de-força” de seus anseios expressivos.

Mesmo assim, tais escolas ainda gozaram, por muito tempo, de bastante prestígio 

junto ao poder e à burguesia desinformada, formando, mantendo e premiando os artistas que, 

enquadrados  dentro  de  seu  sistema,  produziam  uma  arte  oficial.  Seus  resquícios 

metodológicos, mesmo que anacrônicos, são encontrados ainda hoje em muitas escolas de 

arte, perpetuando uma prática de ensino desvinculada, não só do seu tempo, mas também da 

realidade circundante.

Não  obstante,  a  enorme  influência  exercida  pelas  academias  de  arte  no  âmbito 

educacional faria com que, pouco a pouco, esse monopólio fosse quebrado por instituições 

como  a  Escola  Técnica  de  Pintura  e  Escultura,  passando  também  os  estabelecimentos 

particulares e  os cursos noturnos a  se  ocuparem do ensino da arte.  A conscientização da 

importância do ensino do desenho, com a sua introdução no currículo das escolas secundárias 

francesas,  viria,  gradativamente,  descortinar  um novo horizonte  para  esse  tipo de  ensino, 

relacionando seus conteúdos às funções práticas da vida cotidiana.

Outro fator de extrema importância e que, na opinião de HAUSER (1994, p. 660), 

contribuiu significativamente para a democratização do ensino da arte e para o acesso da 

população aos bens artísticos, foi a atenção dispensada à formação e ampliação dos museus de 

arte. A decisão da Convenção, em 1791, de criar o Museu do Louvre, possibilitou o contato 

de  jovens  artistas  e  do  público  em  geral  com  as  obras  dos  grandes  mestres,  o  que 

anteriormente era impossível, por estarem as mesmas inacessíveis nas galerias particulares 

dos reis e dos grandes colecionadores, ou  disponíveis apenas em lugares distantes.
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Assim, já em finais do século XVIII, essas iniciativas diversificariam os caminhos do 

ensino da arte, delineando os problemas que ocupariam as preocupações dos educadores do 

século seguinte.
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1.4   O  ENSINO DE ARTE E  A INDÚSTRIA:  O DESENHO NOS CURRÍCULOS 

ESCOLARES E AS ESCOLAS DE ARTES E OFÍCIOS 

O século  XIX foi  marcado  por  profundas  transformações  de  ordem tecnológica, 

econômica,  social  e  política.  No meio cultural,  o  pensamento romântico,  que  iniciou seu 

desenvolvimento  em  meados  do  século  XVIII,  encontrava-se  agora  em  estado  de  pleno 

florescimento. Combatendo a racionalidade absoluta, os românticos defendiam a valorização 

dos sentimentos e da disposição pessoal na criação da obra artística. A própria arte adquire, 

então, caráter de utopia, de cujas ilusões o artista está perfeitamente consciente. O ensino 

artístico  ministrado  nas  academias  não  fazia,  para  os  românticos,  qualquer  sentido.  A 

artificialidade de seus métodos e o seu distanciamento com a sociedade eram alvos de críticas 

dos  defensores  de encaminhamentos  mais  adaptados  à  individualidade.  Segundo ARGAN 

(1992, p. 33), arte romântica quer ser expressão do sentimento; o sentimento é um estado de  

espírito frente à realidade; sendo individual, é a única ligação possível entre o indivíduo e a  

natureza, o particular e o universal; assim, sendo o sentimento o que há de mais natural no  

homem, não existe sentimento que não seja sentimento da natureza.

Elegendo o contato direto com a natureza  como a fonte  de inspiração ideal,  os 

artistas  do  romantismo  passaram  a  preconizá-lo  como  o  método  mais  adequado  à 

aprendizagem artística. A pintura ao ar livre, no caso de paisagens, passou a ser defendida 

como um meio de se fazer os sentidos apreenderem todo o significado do meio natural.  

Por  outro  lado,  a  crescente  industrialização,  com a  conseqüente  mecanização  da 

produção de bens materiais, trouxe consigo a contradição entre o agravamento das condições 

sociais da população e a promessa da democratização do conforto. O objeto único, feito com 

cuidado pelas mãos do hábil artesão, foi rapidamente substituído pela fabricação em série. As 
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fábricas colocavam no mercado, cada vez mais, quantidades enormes de artigos a um baixo 

custo, os quais se destinavam a atender à demanda de um público ao qual faltava educação e 

tradição,  um público que ou tinha dinheiro demais e falta de tempo ou falta de dinheiro e  

tempo. (PEVSNER, 1994, p. 3). 

O progresso espantoso da técnica,  com a descoberta  de  novos materiais,  não foi 

acompanhado  pela  reflexão  estética,  predominando  os  ornamentos  carregados  e 

completamente desvinculados de qualquer função. As falsificações de materiais nobres eram 

então comuns, denunciando uma leitura equivocada do trabalho artesanal do passado.

Os artesãos, incapazes de fazer frente à concorrência da máquina, foram aos poucos 

desaparecendo,  não  sendo absorvidos  pelo  novo sistema produtivo.  Agora,  os  únicos  em 

contato direto com o objeto produzido passaram a ser os operários, os quais, trabalhando de 

doze a quatorze horas por dia, não tinham o direito de opinar sobre os aspectos artísticos ou 

estéticos do bem fabricado. Por outro lado, os artistas, imbuídos de um espírito romântico, se 

recusavam a contribuir esteticamente com a indústria. Partidários da idéia da arte pela arte, 

rechaçavam  qualquer  contato  com  o  que  não  fizesse  parte  do  conceito  de  nobreza  das 

chamadas belas artes. 

Assim,  a  decisão sobre  as  características  formais  dos  objetos  fabricados  acabava 

dependendo de  fabricantes  geralmente  incultos,  aos  quais  interessava  apenas  o  lucro  que 

pudessem obter de sua venda. 

 As conseqüências do avanço  tecnológico também se fizeram notar na arquitetura. A 

demanda por melhores transportes, pontes, canais, e por edifícios que pudessem abrigar as 

novas indústrias que surgiam, levou à investigação de novas tecnologias de construção. O 

avanço  da  siderurgia,  barateando  o  custo  da  produção  de  peças  de  ferro  fundido,  e  o 
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aperfeiçoamento das técnicas de fabricação do vidro, possibilitaram a fabricação em larga 

escala desses materiais. 

Assim, ferro e vidro, outrora utilizados acanhadamente, passaram a ser integrados 

como elementos principais do sistema construtivo moderno, por se adaptarem facilmente à 

produção  em  massa  e  à  pré-fabricação.  As  primeiras  aplicações  dessas  inovações, 

constituindo o que chamamos de  arquitetura de ferro, se deram na construção de pontes e 

estufas. Nesse aspecto, temos como exemplos percursores a Pont des Arts de Paris, construída 

em 1803, e o Jardin des Plantes, realizado por Rouhault de Fleury naquela cidade, em 1833. 

(NONELL, 1976, p. 253).

A potencialidade  desse  método construtivo  seria  definitivamente  revelada  com a 

viabilização das grandes coberturas, como as utilizadas em estações ferroviárias  e exposições 

industriais. A primeira exposição industrial foi possivelmente a de Paris, realizada em 1789. 

Entre  1801  e  1849  aconteceram,  na  França,  nada  menos  que  10  exposições,  ocorrendo 

também eventos análogos em outros países nesse período. (BRUNA, 1976, p. 40).

Mas foi por ocasião da Exposição Mundial de Londres de 1851 que os resultados 

concretos da industrialização, tanto na arquitetura como na produção de artefatos, passaram a 

suscitar  polêmica,  fazendo parte  de  discussões  acaloradas  nos  meios  concernentes.   Para 

abrigá-la, foi construída em apenas nove meses,  prazo espantoso para a época,  uma grande 

cobertura de ferro e vidro batizada de Palácio de Cristal. Essa construção maravilhou seus 

contemporâneos  pelo arrojo  e  pela  técnica,  não sendo,  porém, reconhecida ou apreciada 

esteticamente como exemplo de boa arquitetura, sendo definida por alguns intelectuais da 

época,  como Pugin,  como  um monstro de  vidro (BRUNA, 1976,  p.  43),  e  tendo mesmo 

Ruskin  a  criticado  por  ser  uma  estufa  maior  que  qualquer  estufa  já  construída,  sendo 
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definitivamente impossível conseguir com o ferro uma beleza superior. (PEVSNER, 1994, p. 

128-129).

O rápido retrocesso do trabalho artesanal de qualidade e o crescimento de oferta dos 

produtos industrializados esteticamente pobres, fabricados em série, assim como o abismo 

criado entre a arte e o artesanato, entre a arte e a indústria, passaram a preocupar seriamente 

alguns teóricos, os quais direcionavam suas reflexões na tentativa de resgate da qualidade e 

dignidade dos artefatos criados.  

Essa linha de pensamento levou o arquiteto alemão Gottfried Semper, por ocasião do 

evento  de  1851,  a  defender  uma  educação  estética  geral  e  popular.  Suas  idéias  foram 

veiculadas veementemente num trabalho intitulado  Ciência, Indústria e Arte. Nele, Semper 

expressa sua perplexidade diante dos frutos do processo industrial em sua época:

Aonde nos levará a desvalorização da matéria, por obra de sua manipulação pela máquina, 
dos sucedâneos e das novas invenções, tão numerosas? Aonde nos levará a desvalorização 
do trabalho, da pintura, da escultura e outras práticas afins, que se origina pelas mesmas 
causas? (SEMPER, 1852)

Prosseguindo, faz uma crítica à generalidade dos objetos expostos, afirmando que 

seu

aspecto artístico não se  faz notar  no objeto trabalhado em si,  mas tão-somente  em seus 
acessórios...e haveria de imprimir-se maior força ao material, para que a intenção do artista 
fosse  pelo  menos  parcialmente  satisfeita.  Não  é  de  estranhar,  pois  o  artista  é  hábil  e 
engenhoso ao desenhar e projetar, mas não é nem lapidador de minerais,  nem oleiro, ou 
tapeceiro ou ourives... (de sorte que) o ornamento é, na maioria das vezes, mal interpretado, 
ora confundindo-se totalmente com o sujeito principal, ora não guardando com ele qualquer 
relação. (WICK, 1989, p. 15). 

Em sua opinião, a separação entre arte ideal e artesanal era totalmente improcedente. 

Vendo  nos  institutos  de  formação  os  grandes  responsáveis  pela  situação  que  então  se 

apresentava, Semper preconizava, como uma das soluções para o problema, a supressão dos 

modelos educacionais então vigentes, como as academias e as escolas industriais, em favor da 
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idéia de uma escola unificada de arte, onde houvesse a relação fraternal entre os mestres e  

seus operários. (SEMPER, 1852).  Essa idéia seria de certa forma concretizada anos mais 

tarde, com a criação por Walter Gropius, em 1919, da Bauhaus. 

Semper sugeria, ainda, a organização de galerias, ou Museus de Artes e Ofícios, os 

quais deveriam realizar exposições pedagógicas relacionando arte e indústria. Tais exposições 

deveriam priorizar  as  áreas  de  cerâmica,  têxtil,  pedra  e  madeira,  assim como arquitetura 

comparada. Esses eventos, acreditava, poderiam influir decididamente na educação do gosto, 

tanto de produtores como de consumidores.  Em sua concepção, as quatro primeiras áreas 

deveriam,  relacionando-se  conjuntamente,  submeter-se  à  supremacia  da  arquitetura. 

Incentivava,  também,  as  aulas  ministradas  em  oficinas,  pensando  ser  esse  o  futuro  da 

condição artística da época. 

A difusão das idéias de Semper acabou resultando na inauguração, em Londres, em 

1852,  do  South  Kensington  Museum  –  hoje  Victoria  and  Albert  Museum,  entidade 

caracterizada por manter em seu acervo tanto obras de arte como itens de arte aplicada. Além 

disso, teve como conseqüência, em todo o continente europeu, a fundação de diversos museus 

e  escolas  de  artes  e  ofícios.  A  iniciativa  pioneira  coube  ao  Museu  Austríaco  de  Arte  e 

Indústria, fundado em Viena em 1864, o qual passou a contar, a partir de 1867, também com 

uma  escola  de  artes  e  ofícios.  Essa  combinação  integrada  de  museu  e  escola  passou  a 

representar,  durante  muito tempo,  um modelo de instituição de ensino de arte em toda a 

Europa. 

A escola de Viena previa, na estrutura de seus cursos, uma divisão em três escolas 

técnicas: a de arquitetura, a de escultura, e a de pintura e desenho. Além disso, propunha uma 

escola  preparatória,  com  função  de  introdução  e  orientação,  destinada  a  trabalhar  os 

conhecimentos básicos necessários ao posterior desenvolvimento das especificidades. 
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Apesar da pretensão inicial, a princípio a escola não conseguiu, por falta de espaço, a 

integração desejada entre os aspectos artístico e industrial. Isso só veio a se concretizar com a 

virada  do  século,  quando  Josef  Hoffman  e  Kolo  Moser,  que  acumulavam as  funções  de 

professores da escola e diretores artísticos das Oficinas de Viena, passaram a dar prioridade, 

em suas aulas, ao princípio do trabalho de projetos voltados para a prática, em detrimento da 

repetição da tradição. (WICK, 1989, p. 69).

Na Inglaterra, essa problemática já vinha, há algum tempo, sendo colocada em pauta 

por John Ruskin, um dos mais influentes críticos da Inglaterra em sua época. Ruskin nutria 

fortes interesses pelas questões políticas, econômicas e pelos problemas sociais ocasionados, 

principalmente pela Revolução Industrial. Vendo a arte como uma manifestação de interesse 

público e uma necessidade social,  proclamava que a  mesma  não é privilégio de artistas,  

connoisseurs e classes educadas, mas é parte inalienável da herança de todos os homens. 

(HAUSER, 1994, p. 41). Com relação aos bens de consumo, via

na  industrialização  um perigo  tanto  para  o  consumidor  quanto  para  o  produtor.  Para  o 
consumidor, na medida em que seu gosto estético deformava-se completamente devido à 
oferta em massa de artigos de qualidade inferior e de mau gosto; para o produtor, na medida 
em que ele se via privado, através da produção mecânica, da possibilidade de uma próspera 
auto-realização.  (WICK, 1989, p. 16)

Ruskin combatia obstinadamente o sistema de fabricação industrial por acreditar que 

o  mesmo aniquilava  os  valores  espirituais  do  trabalho,  distanciando  produtor  e  produto. 

Propunha, então, a volta da produção artesanal medieval, o que significava o abandono da 

máquina em favor do trabalho manual, onde a pureza do material deveria ser respeitada. Esse 

posicionamento era, obviamente, impregnado de um romantismo desvinculado da realidade, 

negando qualquer possibilidade de diálogo entre a mecanização e a arte.

As idéias de Ruskin influenciaram enormemente William Morris, artista e teórico 

inglês e o grande inspirador do Arts and Crafts Movement.  Como Ruskin, Morris rejeitava o 
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conceito da arte pela arte, defendendo a produção baseada no sistema das guildas medievais. 

Entretanto,  embora  condenasse  o  mau  uso  da  máquina  pelo  homem,  acreditava  que  as 

inovações técnicas poderiam trazer benefícios à humanidade, se aproveitadas adequadamente. 

Para ele, a decadência da arte estava diretamente ligada à decadência da própria sociedade, 

por ser a arte não menos que a expressão da própria vida. Socialista, defendia a arte para 

todos,  achando  impossível  desvinculá-la  da  moral,  da  política  ou  da  religião.  Em  sua 

definição, arte é a expressão do homem de sua alegria no trabalho. (HAUSER, 1994, p. 845). 

A  posição  de  Morris  era  que  o  ensino  de  arte  deveria  contemplar  o  povo  em  geral, 

relacionando-se com sua própria vida. Segundo ele:

[…] Se queremos ter uma escola artística viva, temos de encontrar a maneira de interessar o 
grande público em arte; a arte deverá se converter em parte de sua vida, algo de que não se 
possa prescindir, da mesma maneira que não se pode prescindir da água ou da luz. Já não 
será possível, como acontece agora, que se utilize a miséria ou a indigência como o feio da 
sociedade. (MORRIS, 1898)

Morris  tinha  como  ideal  a  transformação  do  artista  em  artesão  desenhista. 

Acreditando na necessidade do exemplo pessoal, construiu, ele mesmo, sua própria mobília, 

respeitando tanto os materiais  quanto os  processos  construtivos.  O exemplo mais  famoso 

desse seu posicionamento é a famosa Red House, casa que mandou construir em Bexleyheat e 

que encerra, por dentro e por fora, os princípios por ele defendidos.

As idéias  de Morris tiveram grande difusão na Inglaterra, a partir dos anos de 1880, 

através  do movimento  Arts and Crafts.  Os integrantes  desse movimento,  seus  seguidores 

diretos,  compartilhavam de sua rejeição à máquina em favor do trabalho manual. O Arts and 

Crafts discordava  frontalmente  da  filosofia  do  impressionismo,  movimento  seu 

contemporâneo que concebia a arte como uma expressão autônoma de impressões fugidias, 

sem relação necessária com a vida utilitária. Contrariamente, seu posicionamento era que a 

arte tem um compromisso com o social, fundamentando-se no concreto e no essencial. Entre 
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os seus integrantes mais ilustres destaca-se o nome de Charles Ashbee, discípulo direto de 

Morris, cujo pensamento ultrapassou os limites de seu mestre em direção ao entendimento 

homem-máquina.

Ashbee fundou, em 1888, a Guild and School of Handicraft, na qual a formação dos 

alunos  não  mais  era  desenvolvida  em  ateliês,  mas  em  oficinas  de  aprendizagem:  uma 

inovação  de  fundamental  importância  para  a  reforma do  ensino  de  arte  no  século  XX.  

(WICK,  1989,  p.  19).  Propondo  um  resgate  de  determinados  aspectos  do  sistema  de 

aprendizado  da  Idade  Média,  não  deixava,  entretanto,  de  reconhecer  a  importância  da 

mecanização  na  sociedade  contemporânea.  Dizia:  A   civilização  moderna  depende  da  

máquina, e não é possível a qualquer sistema que pretenda encorajar ou favorecer o ensino  

das artes deixar de reconhecer esse fato. (PEVSNER, 1994, p. 9). Em sua opinião, a máquina 

deveria ser domesticada para, submissa, servir às necessidades do homem.

As  discussões  sobre  a  importância  da  interferência  da  arte  no  meio  produtivo 

industrial atingiram, também, a esfera educacional. Nesse aspecto, entendia-se, como arte, 

primordialmente o domínio da linguagem do desenho como elemento fundamental para o 

desenvolvimento industrial. Essa compreensão foi evidenciada, nos Estados Unidos, com a 

promulgação,  em  1870,  do  Industrial  Drawing  Act,  lei  que  exigia  que  o  desenho  fosse 

ensinado  em  todas  as  escolas  primárias  e  secundárias.  Essa  exigência  se  referia 

exclusivamente ao desenho técnico, com objetivo de utilização nas fábricas, não havendo, no 

caso, preocupação alguma com a expressão artística. A superioridade americana no desenho 

de  máquinas,  demonstrada  na  Exposição  Internacional  de  Filadélfia,  em  1876,  e  sua 

equiparação com a Europa na qualidade dos produtos industriais, reforçou a idéia de que a 

orientação didática do desenho nas escolas seria uma das responsáveis por esse êxito, fazendo 

com que o ensino de desenho técnico nos níveis primário e secundário fosse cada vez mais 
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respeitado.  Por  outro  lado,  houve  um  reforço  do  preconceito  contra  as  belas  artes, 

consideradas como um acessório dispensável, fazendo com que o descompasso entre arte e 

indústria fosse acentuado. (BARBOSA, 1995, p. 42-43).

Na verdade, a consciência da necessidade de preparar o homem para a convivência 

proveitosa com a máquina gerou, no âmbito do ensino escolar, a difusão de uma metodologia 

do ensino de arte com conteúdos rígidos que privilegiava o ensino do desenho, muitas vezes 

geométrico, onde a técnica e a  cópia imitativa  eram as estratégias de ensino mais freqüentes. 

O desenho era visto, segundo algumas correntes, como o positivismo de Augusto Comte, 

como um meio eficaz de desenvolver a mente para o pensamento científico, atuando também, 

de  acordo  com  teóricos  liberais  como  Spencer  e  Walter  Smith  como  um  importante 

instrumento auxiliar na preparação de mão de obra para a  produção industrial. 

A introdução, nas escolas, do desenho como disciplina tinha, então, segundo David 

THISTLEWOOD (1986,  p.  37),  a  função específica  de  instrução manual,  bem como de 

coordenação de olho e mão. A criança era então vista como um adulto em miniatura, o qual 

deveria  ser  trabalhado para,  no futuro,  cumprir  com suas  obrigações  perante  a  sociedade 

produtiva.  O  ensino  como  um  todo  passou  a  ser  realizado  no  sentido  de  otimizar  uma 

utilidade social do ser humano. Inseridas num sistema de ensino tradicional e nada flexível, as 

disciplinas  de  desenho  ofereciam  pouquíssimas  oportunidades  de  desenvolvimento  do 

potencial criativo do ser humano. Na descrição de Thistlewood: 

Iniciava-se pelo desenho de contorno por meios principalmente mecânicos. Os alunos eram 
orientados, nos menores detalhes, como seguir o contorno de uma imagem (que lhes era) 
entregue numa folha de instrumentação autorizada — como estimar seu tamanho e forma, 
como,  arranjá-la  numa  cópia  agradável,  a  ordem na  qual  desenhar  as  linhas  e  em que 
direções. A fidelidade da reprodução era avaliada no exame, como também a capacidade dos 
alunos de memorizar tais imagens e desenhá-las sem visualizá-las. Geometria  do contorno 
era também ensinada e perspectiva linear. (THISTLEWOOD, 1986, p. 38-39).

THISTLEWOOD prossegue, dizendo ser a filosofia básica desse método de ensino 

não alimentar o grande artista em potencial, mas fornecer uma educação para o olho e as  
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mãos tais que possibilitassem o trabalhador comum a dar conta de suas tarefas com maior  

exatidão e precisão. (1986, p. 39).

Constituindo um desvio da concepção utilitarista do ensino do desenho, podemos 

salientar as idéias de alguns educadores, aos quais começou a chamar a atenção a questão da 

espontaneidade do desenho infantil. Em 1857, John Ruskin publicou sua obra The Elements  

of Drawing, a qual, mesmo que direcionada à formação de artistas, chamava a atenção para as 

possibilidades educacionais do desenho. Essa obra inspirou um professor inglês, Ebenezer 

Cook, a repensar os princípios do ensino de arte nas escolas. 

Tendo discutido anteriormente o significado dos desenhos infantis com o principal 

psicólogo de seu tempo, James Sully, Cook escreveu dois artigos sobre o tema para o Journal  

of Education, um no final de 1885 e outro no início de 1886. Neles, defendia a importância da 

imaginação na prática do desenho, afirmando que a ciência e a imaginação não são opostas,  

apenas complementam-se umas às outras. (READ, 1982, p. 204). Esses artigos, antecipando 

algumas teorias que vieram a surgir mais tarde, podem ser considerados os primeiros escritos 

sobre  arte  infantil  que  se  tem  notícia,  precedendo  mesmo  todas  as  outras  publicações 

científicas sobre o assunto. 

O interesse sobre o tema começou a crescer e novas obras abordando o tema sob a 

luz da psicologia infantil foram publicadas. Em 1887, Conrado Ricci publicou, em Bolonha, 

L’arte dei bambini  e em 1888 é publicado, em Paris, por Bernard Perez, a obra  L’art et la 

poésie chez l’enfant. Porém, foi James Sully, em seu Studies in Childhood, quem tentou dar 

uma explicação teórica coerente para a relação entre a mente infantil e sua produção artística. 

Com  um  enfoque  evolucionista,  Sully  traça  uma  linha  de  desenvolvimento  a  partir  de 

desenhos escolhidos para análise. Sua classificação das diversas fases da criança foi tomada 
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como base para estudos subseqüentes de teóricos como Levinstein, Ferschensteiner, Stern, 

Rouma, Luquet, Wulff e Eng. 

Também de grande importância no sentido de divergência do modelo utilitarista é o 

pensamento do inglês Thomas Ablett, fundador da Sociedade de Desenho, em 1888, entidade 

que defendia o desenho por seu valor em si, e o ato de se desenhar pelo prazer de desenhar. 

Essa  sociedade  foi  responsável  por  suscitar   o  descontentamento  com a  situação  que  se 

apresentava, despertando a exigência por reformas liberalizadoras. 

Ablett via nas crianças não apenas futuros artesãos, parte da engrenagem industrial, 

mas sim indivíduos capazes de contribuir de forma mais efetiva e global com a sociedade, 

desde  que  desenvolvidas  integralmente  suas  faculdades  de  observação  e  retenção.  Com 

iniciativas  completamente  inusitadas  para  a  época,  defendia  a  liberdade  no  tema  e  na 

expressividade em relação aos desenhos infantis, desejando que as crianças desenvolvessem 

seu  próprio  imaginário.  Era  partidário  da  introdução  de  novos  materiais  para  serem 

manipulados pelos alunos, que se limitavam até então ao uso do lápis e do giz. Cultivava 

também o desenho de memória, o qual consistia em uma observação intensa frente ao objeto a 

ser representado a fim de que suas formas básicas fossem captadas pela memória visual da 

criança,  alimentando um suprimento contínuo de conteúdos em seu trabalho artístico.  Por 

volta  do  final  do  século,  o  espaço  conquistado  para  o  estudo  do  natural  consistia  em 

considerável  abertura  no  sistema  como um todo.  Ablett  era  da  opinião  que  esse  tipo  de 

educação  artística  seria  capaz  de  promover  habilidades  em outros  aspectos  do  currículo, 

principalmente alfabetização, aritmética e conhecimentos gerais. Assim, em assuntos de gosto  

e habilidade criativa, os futuros cidadãos do país estariam menos expostos a subserviência  

às  convenções  impostas,  e  mais  inclinados  a  serem alertas,  originais  e  discriminadores. 

(THISTLEWOOD, 1986, p. 42). 
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Essa  tendência  de  liberação  do  desenho de  suas  amarras  utilitárias  receberia  um 

impulso considerável alguns anos mais tarde, através dos movimentos reformistas do início 

do século XX.
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1.5  OS MOVIMENTOS REFORMISTAS E A LIVRE-EXPRESSÃO

A virada do século, cujas primeiras três décadas, no que concerne ao ensino da arte, 

foram marcadas por uma tendência reformista, conheceu mudanças significativas, tanto com 

relação às escolas de arte formadoras de artistas, como em relação à educação artística no 

ensino escolar. Contribuíram para isso diversos acontecimentos de relevância, tanto no campo 

da educação como das artes. 

No campo específico da arte, os movimentos artísticos de vanguarda vieram libertar 

de  vez  o  artista  de  cânones  preestabelecidos,  resultando  na  valorização  da  expressão 

individual. Segundo Hauser:

Praticamente  toda  a  arte  moderna,  pós-romântica,  é  fruto  de  improvisação;  toda  ela  é 
dependente da idéia de que sentimentos, estados de ânimo e inspirações são mais fecundos e 
estão mais diretamente relacionados com a vida do que a inteligência artística, a deliberação 
crítica e o plano preconcebido. Consciente ou inconscientemente, toda a moderna concepção 
de  arte  está  baseada  na  crença  de  que  os  elementos  mais  valiosos  da  obra  de  arte  são 
produtos  de  percalços  inesperados  e  vôos  da  fantasia,  numa  palavra,  dádivas  de  uma 
misteriosa inspiração, e de que a melhor coisa que o artista tem a fazer é deixar-se levar pela 
própria capacidade de invenção. (HAUSER, 1995, p. 767)

Temos como exemplo o expressionismo, que na Alemanha teve o grupo Die Brücke 

como seu maior expoente. Seus integrantes, na maioria estudantes de arquitetura, revoltaram-

se com a  metodologia utilizada em seu curso,  rechaçando qualquer  influência  externa na 

expressão artística e buscando a matéria-prima para a produção de seu trabalho na essência 

íntima de cada indivíduo. 

As vanguardas  do  início do  século  encontraram também forte  inspiração  na arte 

primitiva, em especial a arte africana, a qual, trazida à Europa por intermédio das colônias de 

países europeus no continente africano, sensibilizou os jovens artistas por sua estética não 

convencional.
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A questão da identidade infantil também seria intensamente discutida nesse início de 

século. A criança, até meados do século XIX, não tinha suas especificidades reconhecidas, 

sendo considerada mais um adulto em miniatura. Seu cotidiano, seja no trabalho, nos passeios 

ou em jogos e brincadeiras, era inteiramente misturado ao dos adultos, não existindo, ainda, a 

consciência  da  infância  como um período diferenciado da  vida  do  homem. Assim que o 

pequeno conseguia o mínimo de independência já era integrado ao mundo adulto, sendo dele 

exigidas atitudes correspondentes. (ARIÈS, 1981, p. 55). As péssimas condições de higiene e 

saúde resultavam numa altíssima taxa de mortalidade infantil, fazendo com que a perda de 

uma criança fosse um fato considerado inevitável e mesmo natural. Isso resultava em uma não 

valorização  da  criança,  mantida  quase  no  anonimato,  e  não  considerada  digna  de  muita 

importância. 

A popularização das instituições escolares – que na Idade Média eram reservadas a 

um  pequeno  número  de  pretendentes  à  carreira  religiosa,  misturando  num  só  ambiente 

diferentes idades – teve  como conseqüência a diferenciação de faixas etárias e a separação 

das crianças do mundo adulto, evidenciando suas singularidades. A melhoria das condições 

sanitárias e o conseqüente decréscimo das perdas infantis fez com que os pequenos passassem 

a merecer maior afetividade de suas famílias, tornando-se alvo de atenção e preocupações 

antes não imagináveis.

No século XX, A descoberta da criança como ser autônomo, tanto pela pedagogia 

como  pela  psicologia,  gerou  uma  valorização  de  sua  personalidade  e  criatividade.  O 

funcionamento da mente infantil passou a ser alvo de investigações científicas, e o centro das 

atenções,  no  caso  do  aprendizado,  foi  desviado  do  professor  e  dos  conteúdos  a  serem 

ministrados, para o aluno.
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Assim, o reconhecimento das qualidades estéticas da produção artística dita primitiva 

e sua influência na produção de artistas e movimentos de vulto, aliado às próprias vanguardas 

artísticas e às recentes teorias psico-pedagógicas, fizeram com que as posições a respeito da 

manifestação artística infantil fossem reavaliadas. 

O flagrante descompasso entre os estudos realizados sobre a psicologia infantil e o 

ensino vigente suscitou discussões a respeito da necessidade de uma educação mais criativa, 

que pudesse se contrapor ao sistema unilateral de transmissão de conhecimentos e à recepção 

mecânica dos mesmos pelos alunos, característico da escola tradicional. John DEWEY faz 

uma  descrição  comparativa  entre  o  ensino  tradicional  e  a  pedagogia  da  escola  nova, 

ressaltando as peculiaridades de cada sistema e sua inevitável oposição.

Sobre a escola tradicional, diz ele que 

[...] toda a importância recai,[...] nas subdivisões lógicas e no encadeamento da matéria a 
estudar. O problema de instrução consiste em obter textos que apresentem essas divisões e 
seqüências lógicas, e em ministrar, em classe, essas porções no mesmo sistema gradativo e 
lógico.
A  matéria,  ou  disciplina de estudo,  é  o fim da instrução,  o que determina o método. A 
criança  é  simplesmente  o  indivíduo  cujo  amadurecimento  a  escola  vai  realizar;  cuja 
superficialidade vai ser aprofundada; e cuja estreita dependência vai ser alargada. O papel do 
aluno é receber e aceitar. Ele o cumprirá bem, quando for dócil e submisso. (DEWEY, 1978, 
p. 45-46).

Num posicionamento contrastante, na escola nova

A criança é o ponto de partida, o centro e o fim. Seu desenvolvimento e seu crescimento, o 
ideal. Só ele fornece a medida e o julgamento em educação. Todos os estudos se subordinam 
ao crescimento da criança: só tem valor quando sirvam às necessidades desse crescimento. 
Personalidade e caráter são muito mais que matérias de estudo. O ideal não é acumulação de 
conhecimentos, mas o desenvolvimento de capacidades. [...] Aprender envolve um processo 
ativo de assimilação orgânica, iniciado internamente. De sorte que, literalmente, devemos 
partir da criança e nos dirigirmos por ela. A quantidade e a qualidade do ensino, a criança é 
que as determina e não a disciplina a estudar. Nenhum método tem valor a não ser o método 
que dirige o espírito para sua crescente evolução e progressivo enriquecimento. A matéria 
em estudo nada mais é do que alimento espiritual. (DEWEY, 1978, p. 46).

Assim, os dois movimentos, no tocante a diversos aspectos, oscilam entre dois pólos: 

à  imposição  de  cima para  baixo,  opõe-se  a  expressão  e  o  cultivo  da individualidade;  à 
disciplina externa, opõe-se a atividade livre; a aprender por livros e professores, aprender por 
experiência;  à  aquisição  por  exercício  e  treino de habilidades  e  técnicas  isoladas,  a  sua 
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aquisição como meios para atingir fins que respondem a apelos diretos e vitais do aluno; à 
preparação para um futuro mais ou menos remoto opõe-se aproveitar-se ao máximo das 
oportunidades do presente; a fins e conhecimentos estáticos opõe-se a tomada de contato 
com um mundo em mudança. (DEWEY, 1971, p. 6-7).

A preparação para o futuro, no caso da escola tradicional, fazia com que a matéria 

aprendida se relacionasse com a experiência passada, a qual continha as informações úteis 

para esse processo preparatório. Já a corrente oposta, com a idéia de que o material educativo 

deve ser retirado da experiência presente, tendeu a ignorar completamente o passado, como se 

uma e outra coisa não fossem interdependentes.

Seguindo a tendência de inovação do pensamento pedagógico, destaca-se o trabalho 

de Piaget, responsável pela introdução do construtivismo na educação. Segundo ele, a criança 

constrói  permanentemente conhecimentos sobre o mundo em que vive e sobre si  mesma, 

através da relação interativa com o seu meio. Nessa relação, a ação e o pensamento criativo e 

inovador  desempenham  um  papel  fundamental  no  desenvolvimento  da  inteligência.  Para 

Piaget, [...] A educação consiste em fazer criadores, mesmo se não existirem muitos, mesmo  

se  as  criações  de  um  são  limitadas  àquelas  do  outro.  Mas  é  preciso  fazer  inventores,  

inovadores, não conformistas. (BRINGUIER, 1978, p. 183).

Piaget defendia um método de ensino baseado na atividade, criticando duramente os 

procedimentos  então  em voga,  os  quais  privilegiavam a  exposição  oral  do  professor  e  a 

memorização mecânica do conhecimento. Segundo ele, essas atividades deveriam favorecer a 

espontaneidade  da  criança,  a  qual  buscaria  o  conhecimento  por  iniciativa  e  interesses 

próprios, tendo o professor, nesse processo, o papel de animador. (PIAGET, 1973, p. 18). O 

conhecimento, em sua concepção, seria fruto de um processo em contínua construção. 

No caso do ensino da arte, a polarização até então se dava entre o ensino acadêmico, 

o qual girava em torno do passado clássico, fazendo com que as regras inspiradas nos cânones 

gregos de beleza ideal  assumissem valores  de lei,  e  o  ensino do desenho com ênfase na 

58



geometria, de objetivos pragmáticos. Esses dois modelos já não satisfaziam plenamente as 

necessidades que já então se apresentavam com relação ao ensino da arte, principalmente no 

que se refere  à educação infantil.

Dentro desse contexto propício a inovações, o   movimento de educação artística, 

surgido em fins do século XIX,  buscava  resgatar  a  importância  da expressão artística  da 

criança.  Esse  movimento  levava  em  consideração  o  olhar  recém  descoberto  para  a  arte 

primitiva, que chegava ao conhecimento dos europeus principalmente das colônias africanas, 

assim como para a produção plástica dos doentes mentais e das próprias crianças que não 

seguiam qualquer padrão de beleza estabelecido pela cultura ocidental. 

Acontecendo em paralelo com os movimentos gerais de renovação da educação, o 

movimento de educação artística  encontrou seu ponto máximo em 1901, com o Primeiro 

Seminário de Educação Artística, realizado em Dresden. Defendendo o espontaneísmo, tal 

movimento era de orientação contrária a todo intelectualismo e esquematismo na formação. 

Carl Götze, autor do livro A criança como artista, publicado em 1898, ressalta o poder criador 

das mesmas, afirmando que a educação tem como objetivo a capacidade de dominar a vida 

com as próprias forças criativas, a fim de se poder produzir  algo de bom e de belo. (WICK, 

1989, p. 156). Götze continua, dizendo:  

Os  princípios  vitais  de  formação  podem  melhor  se  manifestar,  se  a  criança  puder 
desenvolver  livremente  suas  habilidades  orgânicas  para  ser  conduzida  por  seu  próprio 
talento, que aos poucos vai se cristalizando, à trajetória que lhe corresponde. Mediante o 
incentivo  do  trabalho  individual  da  criança,  em seu  contato  com pessoas  e  coisas,  são 
despertadas e exercitadas suas forças criativas. (WICK, 1989, p. 156).

Seguindo essa tendência reformista pode-se citar a obra pedagógica de Franz Cizek, 

arte-educador que atuou em Viena na virada do século. Tendo observado a paixão com que 

crianças desenhavam em um muro em frente de sua sala, em Viena, Cizek as incentivou a 

trabalhar, organizando posteriormente para elas aulas de arte. Seu empenho com as crianças e 

59



o respeito  que dedicava à  sua expressão tornou-o conhecido como o pai  da arte  infantil. 

Célebre por seu curso de “arte jovem”, introduzido em Viena em 1897 como escola privada e, 

em 1904, integrado à Escola de Artes e Ofícios, tinha como lema de ensino: Nada ensinar,  

nada aprender! Deixar crescer as próprias raízes!.  (WILSON, 1990, p. 56). Defensor da 

desescolarização da escola, causou espanto e sensação entre os educadores da época, vindo a 

ser  reconhecido  em  diversos  congressos  de  educação  artística.  Seus  métodos,  inéditos  e 

revolucionários para a época, não permitiam que 

as crianças desenhassem objetos mortos, à moda estéril das academias, mas deixava-as livres 
para  desenharem  espontaneamente,  confeccionarem  colagens  de  papel  e  trabalharem 
experimentalmente com toda a sorte de materiais, não intervindo no processo de trabalho, 
nem mesmo no resultado dele, para corrigir alguma coisa. (WICK, 1989, p. 127). 

O trabalho de Cizek com as crianças entusiasmou artistas e arquitetos, em especial o 

grupo secessionista  com quem mantinha  contato,  que  incluía,  entre  outros,  Otto  Wagner, 

Olbrich, Moses e Klimt. Esses artistas viam na espontaneidade e frescor da arte infantil a 

essência do que vinham procurando para o seu próprio trabalho, considerando que haviam 

sido encontradas as premissas do novo ensino de arte. (WILSON, 1990, p. 56).

Thomas Munro nos descreve a atmosfera de suas aulas:

A pequena sala, com  aproximadamente cinqüenta meninos e meninas de sete ou oito até 
quinze anos, dava prazer de se ver. O que poderia justificar mais plenamente um método de 
instrução, um pensamento, que o fato de que isso obviamente dava às crianças um processo 
agradável? Ninguém que tenha estado alguma vez presente à uma aula no velho estilo, e 
visto  ou sofrido pessoalmente  com a paralisante,  dolorida  e  embaciante  tarefa  da  cópia, 
poderia deixar de apreciar o espetáculo dessa atividade tão animada. (DEWEY, 1929, p. 
312).
 
Com o intuito de preservar a expressão original das crianças menores, a veiculação 

entre as mesmas de imagens concernentes a obras de arte era inteiramente vetada. Não eram 

mostradas a elas reproduções, tanto dos grandes mestres quanto de arte moderna, sendo a 

visita a museus mesmo desencorajada. Cizek pensava que as obras de arte eram expressão de 

adultos, podendo o seu contato macular a pureza infantil. Em sua concepção, o ego artístico 
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da criança estaria pronto a se manifestar natural e expressivamente, sendo que qualquer força 

externa  poderia  ser  prejudicial  no  sentido  de  reprimir  a  escravizar  a  expressão.  Já  os 

adolescentes eram, por vezes, aconselhados a ver exposições modernistas, expressionistas, 

cubistas e futuristas, através das quais os mesmos poderiam aprender a expressar o espírito do 

tempo presente. (DEWEY, 1929, p. 313)

Cizek  também  trabalhava  com  alunos  mais  amadurecidos  no  curso  teoria 

ornamental das formas, na Escola de Artes e Ofícios, onde procurava desenvolver o elemento 

formal e artesanal a partir de uma vivência interior, não privilegiando apenas a aparência 

externa.  Visava que o aluno aprendesse a expressar formalmente sensações e sentimentos 

abstratos, como sons, cores, alegria, etc. O resultado, obtido de forma livre e desimpedida 

como expressão pessoal, deveria ser aperfeiçoado e levado a uma forma bi ou tridimensional, 

de acordo com leis pictóricas ou plásticas. 

Sua  atuação  pedagógica  buscava  estimular  a  experimentação   e  a  criação 

espontâneas, reconhecendo o artesanato e a forma não como algo rígido, transferível, mas  

como algo vivo, a ser continuamente obtido a partir do nada, e cuja validade varia de época 

para época, de indivíduo para indivíduo. (WICK, 1989, p. 127). 

Na  Inglaterra,  o  ideal  de  reforma  foi  defendido,  na  década  de  20,  por  Marion 

Richardson.  Richardson percebeu que,  malgrado os  esforços  de  liberalização  dos  últimos 

anos, o sistema educacional ainda pretendia desenvolver na criança um modo adulto de ver o 

mundo, desconsiderando-a como um ser possuidor de uma lógica própria e merecedor de 

respeito. Compreendendo a expressividade infantil como inerente a cada indivíduo em uma 

determinada etapa de sua vida, acabou por reconhecê-la como um valor maior. Seu  Novo 

Ensino da Arte logrou grande aceitação entre os professores, conquistando também apoio da 

crítica, sensibilizada com a arte moderna, a qual não respeitava as  convenções clássicas de 
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tema, paleta e técnica. (BARBOSA, 1986, p. 43). O trabalho infantil deveria se realizar com a 

maior liberdade de expressão, com as características vivacidade cromática e crueza formal. 

Encorajando as crianças a representar o que viam na sua mente, retirando os temas de trabalho 

de sua imaginação, Richardson contribuiu para o fortalecimento da respeitabilidade da arte 

infantil. Seu princípio pedagógico era a crença no igual potencial criativo de todas as crianças. 

Com  seus  métodos  pouco  ortodoxos  e  pela  valorização  da  liberdade  individual, 

Cizek e Richardson, entre outros, podem ser considerados os fundadores das bases para a 

livre-expressão,  tendência pedagógica para o  ensino da arte  tão disseminada ao longo do 

século XX .
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1.7 A INFLUÊNCIA DE DEWEY    

Merece  destaque  no  que  diz  respeito  ao  movimento  de  reforma  da  pedagogia  a 

vertente  representada  por  John Dewey,  fundador  do  pragmatismo americano.  Suas  obras, 

publicadas  nas  primeiras  décadas  do  século  XX,  exerceram  enorme  influência  sobre 

educadores do mundo todo. Defensor da aprendizagem através da experiência, Dewey tinha 

como lema aprender fazendo. Sintetizando seu pensamento, diz Anísio Teixeira, em prefácio 

para a sua obra Vida e Educação: 

se a vida não é mais do que um tecido de experiências de toda sorte, se não podemos viver 
sem estar constantemente sofrendo e fazendo experiências, é que a vida é toda ela uma longa 
aprendizagem. Vida, experiência, aprendizagem - não se podem separar. Simultaneamente 
vivemos, experimentamos e aprendemos. Nesse sentido, a experiência educativa pode ser 
considerada uma experiência inteligente, capaz de alargar os conhecimentos, enriquecer o 
nosso espírito e dar significação mais profunda à vida. (DEWEY, 1978, p. 16-17).

Entendendo vida e educação como indissociáveis, Dewey afirmava que a escola deve 

preparar para a vida prática, sendo os conhecimentos obtidos  através da própria atuação ou 

motivados  pela  experiência  do  dia  a  dia.  Desta  forma,  considerava  dispensável  todo  e 

qualquer conhecimento abstrato que se revelasse sem utilidade para a vida cotidiana. 

Não vendo distinção entre as belas artes e a arte aplicada, Dewey afirmava que tanto 

uma quanto outra constituem a concretização de um ramo da experiência humana. Defendia a 

dessacralização da arte, a descida do  pedestal remoto  em que freqüentemente se encontra. 

Para Dewey, a  utilidade da arte se encontra, principalmente, em sua finalidade educativa, 

sendo o caminho natural da experiência estética a sua integração aos processos normais da 

vida, ao cotidiano das pessoas e das culturas. (DEWEY, 1949, p. 11). 

Em sua concepção, a arte não cria as formas, mas as seleciona e organiza de  forma a 

acrescentar, prolongar e purificar a experiência perceptiva, apurando-a. 
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Contrário à polarização extrema entre as escolas tradicional e nova, Dewey pregava, 

em nome do bom senso,  uma conciliação dos posicionamentos de ambas, onde houvesse um 

processo de interação e ajustamento entre dois fatores: a criança, com suas experiências,  e a 

experiência  do  adulto.  Propunha  o  aproveitamento  da  experiência  infantil  e  seu  inter-

relacionamento com os conteúdos a serem ministrados, os quais não estariam divididos em 

matérias estanques e isoladas, sendo uma continuação amadurecida das mesmas forças  que 

atuam na vida da criança e contendo a experiência da espécie. Desta forma, obter-se-ia uma 

reconstrução  contínua,  que  partisse  da  experiência  infantil,  a  cada  momento,  para  a 

experiência representada pelos corpos organizados de verdades, a que chamamos  matérias 

de estudo. (DEWEY, 1978, p. 48). Suas propostas de reforma defendiam, também, o cultivo 

consciente e o exercício da habilidade manual. (WICK, 1989, p. 237). Daí um dos pontos de 

contato com a valorização da arte como uma atividade prática por excelência.

Analogamente  às  suas  opiniões  sobre  a  educação  geral,  Dewey  se  opunha,  com 

relação à educação artística, ao radicalismo existente entre as duas correntes: a rigidez do 

ensino de desenho da escola tradicional e acadêmica,  e a livre expressão pura e simples. 

Enquanto  admitia  os  efeitos  maléficos  de  um  sistema  imitativo  e  repetitivo  do  modelo 

anterior, ponderava que o trabalho sem direcionamento e que ignorasse deliberadamente as 

influências externas levaria, fatalmente, a uma perda do interesse por parte dos alunos em 

relação à arte, considerada assim como algo enfadonho e sem sentido. 

Mas o que Dewey propunha não era o meio termo entre as duas teorias, e sim um 

redirecionamento,  com a  aquisição de  novos parâmetros  que  privilegiassem a  questão  da 

experiência. Não acreditava, como os defensores da livre expressão, no caráter pernicioso do 

contato  das  crianças  com  informações  teóricas  e  obras  de  arte,  afirmando  ser  mesmo 

impossível preservá-las de tais influências. Considerando todo o conhecimento em geral como 
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o acúmulo de experiências da humanidade,  pensava não ter sentido que cada vez se tivesse de 

começar tudo do princípio, sem considerar o caminho já trilhado. Essas relações da educação 

com as realizações do passado seriam, por conseguinte, o único meio que temos ao nosso 

alcance para a compreensão de nossa situação presente. O passado sempre como um meio, e 

não um fim da educação, era o que defendia Dewey veementemente. 

Na verdade, em sua opinião, o problema não estaria na tradição em si, a qual pode 

ser  explorada  como  um  acúmulo  de  experiências  esclarecedoras  e  libertadoras,  mas  na 

abordagem que se faz dela, geralmente escravizante e restritiva. Essa abordagem, limitando os 

poderes pessoais,  seguramente resulta, segundo DEWEY (1929, p. 178), não somente numa 

limitação de habilidade técnica, mas, o que é mais importante, (numa limitação) de seus  

poderes  de  observação,  imaginação,  julgamento,  e  até  de  suas  emoções,  já  que  sua  

apreciação será deturpada para de acomodar a um estilo preferido.

Em seu ver, a dificuldade prática não reside em nenhum antagonismo de métodos, 

regras e resultados que vão da experiência passada para a liberdade proposta e a realização do 

desejo individual,  mas na atitude inadequada dos professores, os quais, no primeiro caso, 

assumem uma posição autoritária, arbitrando-se poderes de donos de uma verdade única a ser 

seguida, e no segundo omitem-se de qualquer responsabilidade. Essa atitude omissa, na qual 

os  alunos  são  simplesmente  cercados  com  materiais  e  instrumentos,  aos  quais  devem 

responder  segundo seus desejos,  sem que se  lhes sugira  um plano ou uma atividade que 

poderia  destruir  sua sagrada expressão individual  é  criticada por  Dewey como  estúpida. 

Pondera ele que, mesmo quando a criança está supostamente retirando alguma inspiração de 

seu interior, essa motivação certamente foi, mesmo que indiretamente, sugerida por alguém 

ou alguma coisa, seja em casa ou na rua. Em suas palavras: 

se o professor é realmente um professor, e não apenas um mestre ou  autoridade, ele deve 
saber o suficiente sobre seus alunos, suas necessidades, experiências, graus de habilidade e 
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conhecimento,  etc.,  para  ser  capaz  (não  de  ditar  objetivos  e  planos)  de  partilhar  uma 
discussão sobre o que deve ser feito, sendo tão livre para fazer sugestões como outra pessoa 
qualquer. (DEWEY, 1929, p. 181). 

Ou seja, o professor deve ter uma atitude pedagógica de participação e orientação, 

contrapondo-se, ou ao autoritarismo ou à omissão dos dois casos extremos. Em sua opinião, 

liberdade ou individualidade não são uma dádiva ou característica original e inerente do ser 

humano,  mas  algo  a  ser  forjado  e  conquistado  continuamente,  através  do  exercício  da 

experiência.

Numa  época  de  posicionamentos  radicais,  coube  a  John  Dewey,  com  suas 

argumentações bem colocadas, fazer o papel de mediador, apontando alternativas viáveis e 

consistentes para a educação em geral, e para o ensino da arte em particular. No entanto, 

interpretações equivocadas fizeram com que sua pedagogia da experiência fosse erroneamente 

confundida com a livre-expressão, conceito por ele mesmo combatido como desprovido de 

sentido na sua acepção pura. Na verdade, sua luta foi para que, através da experiência vivida, 

o conhecimento fosse cada vez mais valorizado e melhor assimilado.
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1.7  O  IDEAL  DE  UNIÃO  ENTRE  ARTE  E  TÉCNICA:  OS  WCHUTEMAS  E  A 

BAUHAUS  

Enquanto  a  arte-educação se  debatia  entre  o  ensino  tradicional  do  desenho  e  as 

correntes da livre expressão, as discussões do início de nosso século com relação ao ensino 

artístico, visando a formação de profissionais da arte, caminhavam no sentido de, por um 

lado, lutar contra a pedagogia reinante nas Academias, objetivando uma renovação teórica e 

prática da formação artística, e por outro,  trabalhar no sentido da união entre arte e técnica.

Essas idéias, que tinham seu germe nos movimentos do século XIX, foram evoluindo 

no sentido da criação de uma escola de arte unificada, que pudesse dar conta de capacitar o 

artista  para  o  trabalho  utilitário  com  qualidade  estética.  Essa  escola  deveria  se  voltar 

integradamente, tanto para o artesanato, quanto para as artes puras. 

A absorção desse conceito, somada ao desejo de mudança do modelo de ensino da 

direção de um formato antiacadêmico, deflagrou um movimento de reforma das escolas de 

arte, na tentativa de sintonizar esse ensino com a realidade de seu tempo.

As  discussões  sobre  esse  tema,  que  na  Europa  ocidental,  e  especialmente  na 

Alemanha, se fizeram no âmbito das instituições dedicadas ao ensino da arte, influenciando 

suas concepções curriculares, deram subsídios para que fosse criada, em 1919, por Walter 

Gropius, a Bauhaus, considerada uma das mais importantes iniciativas do século no que se 

refere ao ensino de arte. 

Não  obstante,  discussões  semelhantes  aconteceram  também   entre  os  artistas  e 

intelectuais  russos,  os  quais,  entusiasmados  com  a  recém  vitoriosa  Revolução  de  1917, 

encontraram total apoio do Estado, então aberto a idéias experimentais e inovadoras. Entre 

esses  artistas,  encontravam-se  Kasemir  Malevich,  Wassily  Kandinsky,  Antoine  Pevsner, 
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Vladimir Tatlin e Naum Gabo, todos acreditando na oportunidade de aliar o avanço social à 

revolução artística. 

WICK  (1989,  p.  79)  estabelece  um  paralelo  entre  os  princípios  básicos  que 

nortearam as idéias dos integrantes do grupo russo e do fundador da Bauhaus. Segundo ele, 

ambos propunham a fusão da arte com o artesanato, a participação dos artistas em atividades 

ligadas ao design e a implantação de oficinas de produção. Wick afirma que tais semelhanças 

não seriam mera coincidência, resultando de uma troca de idéias advinda do contato prévio 

entre seus membros. O autor cita ainda, como uma das evidências para sua tese, a visita de 

intercâmbio feita pelo pintor Ludwig Bähr a Berlim, com o objetivo de informar os artistas 

progressistas alemães sobre a situação da arte e das escolas de arte na nova Rússia, bem como 

para divulgar o programa dos artistas soviéticos. Isso aconteceu em dezembro de 1918, pouco 

depois da Revolução, e quatro meses antes da fundação da Bauhaus. 

Outra evidência seria o fato de Gropius ter sido presidente do Conselho de Trabalho 

para a Arte, constituído em Berlim em 1918, além  da existência de uma correspondência em 

que o idealizador da Bauhaus reconhece, com satisfação, a coincidência das idéias dos artistas 

russos com as suas próprias. Não devemos esquecer que o próprio Kandinsky, pouco mais 

tarde, faria parte do corpo docente da Bauhaus. (WICK, 1989, p. 79). Assim, pelo menos em 

sua concepção inicial, russos e alemães estavam muito provavelmente em sintonia quando da 

concretização de seus ideais. 

No caso da Rússia, a diferença fundamental provinha do caráter oficial assumido 

pelas  reformas  das  instituições  de  arte.  Para  o  primeiro  Estado  comunista  oficialmente 

instituído, o desejo da arte acessível a todos, assim como a valorização do trabalho, eram 

perfeitamente compatíveis com as mudanças que se desejava incrementar. Com o intuito de 

dar início a essas mudanças, foi elaborado, em 1918, por um grupo de artistas moscovitas, um 
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programa de arte,  o qual tinha por objetivo a redefinição da função da arte na sociedade 

socialista e a reorganização das instituições artísticas. Esse grupo era liderado por Anatoli 

Lunatcharski,  diretor  do  Comissariado  Popular  para  o  Esclarecimento  do  Povo,  e  seu 

programa preconizava a elevação do artesanato à categoria de arte, visando a eliminação das 

diferenças entre o artista e o artesão. Com o objetivo de ampliar a visão artística e despertar os 

instintos estéticos, previa-se a implantação de oficinas livres de arte que iriam substituir as 

tradicionais  academias  artísticas,  as  quais  vegetavam  miseravelmente  na  rotina  do 

Classicismo. (WICK, 1989, p. 78).

As referidas oficinas deveriam se transformar em fatores ativos da vida industrial, 

através da aplicação das novas formas de arte à vida cotidiana. Em 1920, essas Oficinas de 

Arte Estatais Livres foram fundidas, por força de decreto assinado pelo próprio Lenin, num 

instituto de formação denominado WCHUTEMAS, o qual tinha por objetivo formar artistas-

práticos altamente qualificados, propiciar à formação de arquitetos um alicerce artístico e  

fomentar a arte e o artesanato, bem como a produção voltada para o bem da economia  

nacional (WICK, 1989, p. 80). 

O curso dos Wchutemas tinha pontos de contato com o programa da Bauhaus, como 

veremos mais adiante. O período inicial se constituía num estágio básico de dois anos, o qual 

abordava,  em  três  ciclos,  uma  introdução  dos  fundamentos  da  linguagem  plástica, 

compreendendo noções de desenho, superfície, cor e espaço. Concluída essa fase, os alunos 

podiam optar  por  freqüentar  uma das  seguintes  oficinas:  arquitetura,  metal,  madeira,  arte 

têxtil, cerâmica, poligrafia, pintura e escultura. Na segunda metade dos anos 20, a arquitetura 

passou a  ocupar  uma posição  de  maior  destaque  em relação  aos  outros  componentes  do 

programa, como, aliás, ocorreria na Bauhaus posteriormente, fato que também se deu com as 

outras disciplinas ligadas mais diretamente à produção. Esse novo direcionamento, no sentido 
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de uma posição mais acentuadamente tecnológica e científica, culminou com a alteração, em 

1928,  do  nome WCHUTEMAS para  WCHUTEIN,  ou  seja,  Instituto  Superior  de  Arte  e 

Técnica.

Apesar de todo o apoio do poder para a sua viabilização, a operacionalização dessas 

instituições enfrentou sérios obstáculos,  entre eles as próprias divergências ideológicas de 

seus membros, os quais se dividiam nos grupos dos

puristas,  que  se  opunham frontalmente  a  todo  e  qualquer  emprego  da  arte  sagrada no 
artesanato e no desenho industrial; dos aplicados, que aspiravam a uma revalorização da arte 
decorativa;  e dos  construtivistas e produtivistas,  [...]  que se posicionavam negativamente 
frente à arte do cavalete e ao artesanato decorativo, e que postulavam uma integração da arte 
à esfera de produção e à prática da vida cotidiana. (WICK, 1989, p. 80).

Desta forma, artistas como Kandinsky e Malevich, que atribuíam ao seu trabalho 

uma dimensão espiritual,  entravam em divergência com os construtivistas mais ortodoxos 

como Tatlin, os quais viam na arte aplicada a única expressão artística justificável. Enquanto 

Malevich  entendia  a  obra  de  arte  como um instrumento  mental,  um  signo  que  define  a 

existência como equação absoluta entre o mundo interior e exterior, Tatlin pensava que a arte 

deveria estar a serviço da revolução, fabricando  coisas para a vida do povo, como antes  

fabricava para o luxo dos ricos. (ARGAN, 1992, p. 325-326). 

Infelizmente, a mentalidade de inovação e experimentação que dominou o Estado 

Soviético  durante  os  seus  primeiros  anos,  iniciou  um processo  de  retrocesso  a  partir  da 

ascensão ao poder de Lenin, que considerou a arte moderna inconveniente para o proletariado 

russo.  (THE ARTS, 1991, p. 69).  Essa situação se agravou partir da morte de Lenin e da 

queda  de  Lunacharsky.  A  ascensão  ao  poder  de  Stalin  resultou  no  engessamento  e  na 

cristalização  de  modelos  impostos  pelo  regime  ditatorial.  A  vanguarda  foi  duramente 

reprimida, e no que se refere às artes em geral, a questão estética passou a ser rigidamente 

controlada  pelos  órgãos  representantes  do  poder,  impedindo  qualquer  liberdade  de 
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manifestação  e  resultando  numa  expressão  artística  estereotipada  e  desprovida  de 

originalidade, que ficou conhecida como realismo socialista. Em 1930, o WCHUTEIN foi 

dissolvido  por  decisão  governamental,  sendo  substituído  por  escolas  superiores 

especializadas, onde a utilidade técnica prevalecia sobre qualquer perspectiva artística.

De qualquer forma, o diálogo dessas instituições com a Bauhaus, no período de sua 

duração, ocorreu de uma forma relativamente constante,  contribuindo para uma influência 

mútua de concepção e ações: El Lissitzky, professor do Instituto de Moscou, visitou diversas 

vezes a Bauhaus entre 1925 e 1939; além disso, no período entre 1927 e 1928 ocorreu um 

intercâmbio de visitas entre estudantes, além da troca de visitas entre outros professores dos 

dois países.

No ocidente, como já dissemos anteriormente, um dos resultados mais significativos 

das inovações pedagógicas aplicadas para o ensino da arte se concretizou com a fundação da 

Bauhaus, no ano de 1919. Funcionando inicialmente em Weimar, a Bauhaus foi, por motivos 

políticos, transferida em 1925 para Dessau.  Tendo como último abrigo a cidade de Berlim, 

para onde se transferiu em 1932, veio a se dissolver em 1933, perseguida pelo nazismo em 

ascensão.

Gropius  vinha  de  uma  experiência  anterior,  quando  dirigiu  a  Escola  de  Artes  e 

Ofícios  do  Grão  Ducado  da  Saxônia,  por  indicação  de  Henry  van  de  Velde,  figura 

exponencial  do  Art  Nouveau e  seu  fundador.  Essa  escola  opunha-se  à  educação artística 

acadêmica  ministrada  por  sua  vizinha,  a  Escola  de  Artes  Plásticas  do  Grão  Ducado  da 

Saxônia, orientando-se pedagógica e metodologicamente no sentido da solução de problemas 

práticos e rejeitando a concepção de uma arte autônoma. Além disso,  era declaradamente 

influenciado pelos  seus  antecessores  Ruskin e  Morris,  influência  essa  que  se  manifestou, 

principalmente, pela valorização do trabalho artesanal.
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Assim, a Bauhaus Estatal de Weimar, uma unificação do ex-Instituto Superior de 

Belas  Artes  e  da  ex-Escola  de  Artes  Aplicadas  do  Gran  Ducado  da  Saxônia,  procurou 

sintetizar a idéia de uma academia única, que viesse a contemplar tanto a arte autônoma como 

as artes aplicadas. Gropius, no programa de fundação da nova escola, salientava esse ponto, 

dizendo:

Arquitetos, escultores, pintores, todos devemos voltar ao artesanato! Não existe uma  arte 
profissional. Não há nenhuma diferença substancial entre o artista e o artesanato. O artista é 
um artesão de um nível superior. […] o essencial de todo artista é a base artesanal. Aqui está 
a primeira fonte da figuração criativa. (GROPIUS, 1919).

Falava também, num tom quase messiânico, em sua crença na força do artesanato, 

como elemento transformador da realidade:

 
Assim pois, formemos uma nova corporação de artesãos, porém sem aquela arrogância que 
pretendia erigir um muro intransponível entre artesãos e artistas! Coloquemos todos nossa 
vontade, nossa inventiva, nossa criatividade numa nova atividade construtora do mundo, que 
será todo de uma mesma forma: arquitetura e escultura e pintura, e que milhares de mãos de 
artesãos  elevarão até  o  céu como símbolo cristalino de uma nova fé  que está  surgindo. 
(GROPIUS, 1919).

Diferentemente  de  Ruskin  e  Morris,  a  intenção  de  Gropius  não  era  a  defesa  do 

artesanato  como  meio  de  produção  em  oposição  à  mecanização  industrial,  mas  o 

entendimento de que artesanato e indústria eram momentos sucessivos da história, que deviam 

fluir  num desenvolvimento  contínuo.  Dizia  que  o  artesanato  é  o  campo experimental  da 

indústria,  o  que  possibilitaria  a  criação  de  novas  normas  para  a  realização  industrial. 

(ARGAN, 1990, p. 29). Seu objetivo era  eliminar todas as desvantagens da máquina, sem 

sacrificar nenhuma de suas vantagens reais. (GROPIUS, 1977, p. 30). 

Entre  essas  vantagens  proporcionadas  pela  mecanização,  Gropius  citava  a 

possibilidade  de  alívio  das  tarefas  mais  pesadas  executadas  pelo  homem e  de  auxílio  na 

potencialização da capacidade criadora. Argumentava que  se uma pessoa que possua dotes 
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criativos  dispusesse  de  uma  fábrica,  com  todas  as  suas  máquinas,  poderia  criar  novas  

formas, distintas das que produz o artesanato. (GROPIUS, 1922)

Mas suas metas primordiais, ao idealizar a Bauhaus, não eram apenas de natureza 

técnica ou de  concepção de metodologia da profissionalização artística.  Gropius  buscava, 

através da integração entre artesanato, arte e indústria, a modificação da própria condição 

social do homem e a conquista de uma nova vida. Julgava que isso seria possível através da 

interação de todas as formas de trabalho criativo para um fim comum. Por trabalho criativo, 

Gropius entendia não só os meios tradicionais, como a pintura, a escultura e a arquitetura, mas 

também as artes aplicadas e o artesanato, cuja unificação se daria em torno da arquitetura, por 

ele considerada o ponto de convergência das demais linguagens. Essa interação consistia não 

só na experiência estética com os materiais a serem trabalhados, mas também num profundo 

conhecimento dos meios de produção. Em suas palavras:

O que a Bauhaus propôs, na prática, foi uma comunidade de todas as formas de trabalho 
criativo, e em sua lógica, interdependência de um para com o outro no mundo moderno. [...] 
Nossa ambição consistia em arrancar o artista criador de seu distanciamento do mundo e 
estabelecer sua relação com o mundo real do trabalho, assim como relaxar e humanizar, ao 
mesmo tempo,  a  atitude  rígida,  quase  exclusivamente  material,  do  homem de  negócios. 
Nossa concepção sobre a unidade fundamental de toda a criação no tocante ao mundo em si 
opunha-se diametralmente à idéia de l’art pour l’art e à filosofia ainda mais perigosa da qual 
se originava, isto é, a do negócio como uma finalidade em si. [...] Nossos esforços visavam 
desenvolver uma consciência criadora nos participantes, para finalmente levar a uma nova 
concepção de vida. (GROPIUS, 1977, p. 32-33).

Assim,  numa  proposta  pedagógica  inovadora,  a  Bauhaus  perseguia  duas  metas 

principais: a síntese estética, que consistia nessa integração dos gêneros artísticos e a síntese 

social, que previa a orientação da produção estética segundo as necessidades de uma faixa 

mais  ampla  da  população  e  não  exclusivamente  segundo  a  demanda  de  uns  poucos, 

privilegiados social e economicamente. (WICK, 1989, p. 63).

Para Gropius, a democratização estética implicava não só no acesso de todos aos 

bens de consumo de qualidade, mas também na idéia de que a expressão artística é inerente a 
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todo ser humano. Seu desenvolvimento dependeria mais do método adequado de trabalho do 

que do talento inato. Sobre isso, declarou:  Acho que todo ser humano sadio é capaz de se  

exprimir criativamente. Não me parece, de modo algum, que o problema consista em saber se  

há capacidade criativa latente, mas antes em como se pode ativá-la. (GROPIUS, 1977, p. 

79). 

De fato, Gropius não visava apenas a concretização da arte integral, ou a formação 

do profissional integral, mas procurava despertar, em sua metodologia de ensino, a disposição 

do aluno de entender a própria vida como totalidade. Esse trabalho era iniciado já no curso 

preparatório,  o  qual,  com duração  de  6  meses,  tinha por  fim desdobrar  e  amadurecer  a  

inteligência, o sentimento e a fantasia, visando desenvolver o  homem inteiro. (GROPIUS, 

1977, p. 38).

Esse curso, obrigatório a todos os estudantes, se caracterizava pela experimentação 

em torno de conteúdos básicos e do conhecimento das estruturas formais, tendo como base a 

observação e a representação e procurando desenvolver a criatividade. Como bem explicitava 

Johannes Itten, seu idealizador e professor nos primeiros anos:

Todo candidato será admitido primeiramente a título de experiência, por um período de seis 
meses. Durante este semestre probatório...é obrigatória a freqüência à classe preparatória, 
que  consiste  dos  ensinamentos  mais  elementares  sobre  forma  e  sobre  o  estudo  dos 
materiais...A admissão definitiva dependerá da freqüência a essas aulas e da qualidade dos 
trabalhos  livres  feitos  pelo  aspirante  durante  esse  semestre  probatório.  Somente  após  a 
admissão  definitiva  pelo  Conselho  de  Mestres  é  que  o  aluno  aceito  poderá  passar  a 
freqüentar uma oficina de sua própria escolha e, por livre decisão, eleger seu mestre de arte 
dentre os membros do Conselho de Mestres. (WICK, 1989, p. 87).

Além do curso preparatório, o programa da Bauhaus de Weimar, de 1919, estabelecia 

três níveis de instrução, os quais deveriam ser trabalhados integradamente: a instrução no 

campo do  artesanato,  a  instrução  no  campo do  desenho e  pintura,  e  a  instrução  teórico-

científica. 
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A instrução artesanal contemplaria a formação de escultores, canteiros, estucadores, 

talhistas,  ceramistas,  escultores  em  gesso,  ferreiros,  serralheiros,  fundidores,  torneadores, 

carpinteiros, pintores decoradores, pintores sobre vidro, mosaístas, esmaltadores, gravadores, 

xilógrafos, litógrafos, impressores artísticos, cinzeladores e tecedores. Essa instrução seria a 

base, segundo esse programa, de todo o ensino da Bauhaus.

Já a instrução no campo do desenho e da pintura, compreenderia o desenho livre de 

memória e  fantasia,  desenho e pintura do natural  de figura humana, animais,  paisagens e 

naturezas  mortas,  estudos  de  composição,  execução  de  murais,  projetos  de  decoração, 

desenho de caracteres tipográficos, desenho arquitetônico e projetivo, projeto de arquitetura 

de exteriores, de jardins e de interiores e projeto de móveis e utensílios de uso. 

Com relação à  instrução  teórico-científica,  eram propostos os seguintes estudos: 

história  da arte,  a qual  enfocava as técnicas e as metodologias de trabalho das diferentes 

épocas, ciência dos materiais, anatomia de modelos vivos, teoria física e química das cores, 

procedimentos racionais de pintura, conceitos fundamentais de contabilidade, estipulação de 

contratos e normas relativas ao pessoal. Havia a preocupação de que o estudante entrasse em 

contato com a realidade e de que fosse devidamente instrumentalizado para isso. Previa-se, 

ainda, como complementação dessa formação teórica, a realização de conferências relativas 

aos setores da arte e da ciência. 

Esse programa, que ainda possuía fortes pontos de contato com os das escolas de 

artes e ofícios, sofreria uma atualização em 1921, adquirindo contornos mais marcadamente 

reformistas. Primeiramente, foi institucionalizado o curso preparatório, o qual passou a ser 

denominado “curso preliminar”, servindo de base para todo o aprendizado futuro. Transposta 

essa fase, os alunos passavam para uma segunda etapa do aprendizado, a qual consistia na 

escolha de uma oficina e do estudo complementar da forma, com duração de três anos. As 
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oficinas  disponíveis  eram:  pedra,  madeira,  metal,  argila,  vidro,  cor  e  tecido.  O  estudo 

complementar da forma abrangia: estudo da natureza,  estudo dos materiais e ferramentas, 

estudo  de  projeção,  estudo  de  estruturas  e  das  representações,  desenho  e  construção  de 

modelos tridimensionais, estudo do espaço, estudo da cor e estudo das composições. 

A responsabilidade  das  oficinas  cabia  a  dois  profissionais,  a  saber:  o  mestre  da 

forma, geralmente um artista de vanguarda e renome, e o mestre artesão,  encarregado de 

resolver as questões técnicas junto aos alunos. Isso acontecia por não existirem, na época, 

artesãos que possuíssem suficiente fantasia para dominar problemas artísticos, nem artistas  

que possuíssem suficientes conhecimentos técnicos para dirigirem uma seção de oficinas. 

(GROPIUS, 1977, p. 40). Mais tarde, com as primeiras turmas formadas, esse sistema dual foi 

sendo substituído pelos mestres recém formados pela própria Bauhaus, os quais possuiriam, 

como se desejava, as habilitações requeridas pelas duas figuras acima mencionadas.

Concluída  essa  fase,  os  estudantes  prestavam  um  exame  perante  os  mestres  da 

Bauhaus e  a  Câmara  Artesanal,  que  os  conferia  o  certificado de  oficial,  habilitando-os  a 

exercer um ofício e a prosseguir nos estudos.

A terceira  etapa  do  aprendizado era  o  estudo da  construção,  sendo a  arquitetura 

considerada como a síntese das demais formas de expressão artística e artesanal, de acordo 

com o manifesto de fundação da instituição: o objetivo último de toda a atividade artística é a  

construção. (GROPIUS, 1919). Essa etapa só veio a se concretizar em 1927, com a fundação 

de um departamento de arquitetura, possuindo uma duração indeterminada, de acordo com os 

projetos a serem desenvolvidos.

Dando  ênfase  às  relações  do  ensino  com  a  realidade,  a  Bauhaus  incentivava  o 

trabalho em conjunto para a execução de encomendas provenientes de demandas reais da 

sociedade. Essas demandas eram assumidas pelo mestre, que contava com a colaboração dos 
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estudantes  para  a  solução  dos  problemas  propostos.  Dessa  forma  era  possível,  desde  os 

primeiros momentos do aprendizado, uma estreita compreensão da vida como ela se apresenta 

na prática. Gropius acreditava na importância do papel da vivência pessoal para a formação 

do futuro profissional, dizendo que se ele descobrisse sozinho os fatos, esse conhecimento 

poderia se transformar em sabedoria. (GROPIUS, 1977, p. 82). Em sua opinião a experiência 

deveria estar desde o início unida à formação e não meramente acrescentada mais tarde, após 

o término de sua vida acadêmica.

Caracterizando-se  pelo  caráter  experimental  de  tendência  marcadamente 

antiacadêmica, a Bauhaus contou, em seus anos de existência, com a colaboração de figuras 

eminentes da vanguarda artística ocidental, como Lyonel Feininger, Johannes Itten, Paul Klee, 

Wassily Kandinsky, Moholy Nagy, Theo van Doesburg e Mies van der Rohe, entre outros. 

Privilegiando  inicialmente  o  individualismo,  devido  à  forte  influência  do 

expressionismo alemão sofrida pelos artistas envolvidos, a Escola foi aos poucos estreitando 

seu contato com o construtivismo, adquirindo características mais formalistas e funcionalistas 

e inserindo-se mais decididamente no contexto industrial. Essa mudança de orientação esteve 

intimamente ligada à mentalidade dos sucessores de Gropius, nomeadamente Hannes Meyer e 

Mis vander Rohe, os quais imprimiam, durante sua passagem, a marca de suas idéias. 

Apesar do contato efetivo da Bauhaus com o mundo utilitário, foi o curso preliminar 

a verdadeira espinha dorsal de suas atividades, responsável por grandes avanços pedagógicos, 

pelos  quais  a  Instituição  é  até  hoje  mundialmente  reconhecida.  Nesse  contexto,  merece 

destaque  o  trabalho  de  Johannes  Itten,  considerado  por  muitos  a  substância  mesma  da 

Bauhaus.  Itten foi  seguramente,  ao lado de Gropius,  uma das figuras  mais  destacadas da 

escola. 
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Itten vinha de uma experiência anterior em Viena, onde mantinha sua própria escola, 

influenciado pelas idéias de Franz Cizek e pelas teorias da forma e da cor de seu mestre, Afolf 

Hölzel. Sua metodologia de ensino tinha como pressuposto primeiro o respeito incondicional 

pela individualidade do estudante, conceito esse que o acompanhou desde o início de sua 

atividade docente. A esse respeito, declarou:

 Em 1908, quando dei minha primeira aula como professor primário num povoado de Berna, 
procurei evitar tudo o que pudesse perturbar a ingênua desenvoltura das crianças. Reconheci 
quase que instintivamente que toda a crítica e toda a correção tem um efeito ofensivo e 
destruidor sobre a autoconfiança, e que o estímulo e o reconhecimento do trabalho realizado 
favorecem o desenvolvimento das forças. (WICK, 1989, p. 123).

Esse princípio, herança da pedagogia reformista, nortearia todas as suas futuras ações 

como professor na Bauhaus.  Na busca do que chamava o homem total, sua filosofia de ensino 

era centrada numa visão conjunta de corpo, alma e espírito, onde o aspecto emocional era 

mais enfatizado que o intelectual.  Para ele,  movimento e forma possuíam uma identidade 

indissolúvel, o que se percebe pelos exercícios propostos ao longo de seu curso, os quais 

levavam o aluno a se defrontar consigo mesmo, com o seu interior. 

Cumpre-se notar que, consoante com a filosofia de Gropius do desenvolvimento do 

homem total, os objetivos de Itten se voltavam no sentido de desenvolver o ser humano com 

suas potencialidades. Entretanto, enquanto a perspectiva de Gropius pendia para a aplicação 

prática do conhecimento artístico, Itten enfatizava a ligação da arte com o espiritual. Essa 

divergência acabou gerando um conflito entre os dois mestres, conflito esse que só se resolveu 

mais tarde,  com o desligamento de Itten da Instituição.  De qualquer forma, as atividades 

propostas  por  Itten  não  visavam  somente  o  desenvolvimento  de  habilidades  básicas 

adquiridas,  no  ensino  tradicional  das  Academias,  através  do  exercício  técnico,  mas 

funcionavam  como  uma  preparação  desse  homem  integral,  adquirindo  um  caráter 

globalizante.

Segundo Itten:
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O curso  é  destinado  a  libertar  o  poder  criativo  do  aluno,  a  dar-lhe  a  compreensão  dos 
materiais  da  Natureza,  e  a  familiarizá-lo  com  os  princípios  básicos  subjacentes  a  toda 
atividade criativa nas artes visuais.  Cada novo estudante chega sobrecarregado com uma 
massa de informações acumuladas, que ele deve abandonar antes de alcançar uma percepção 
e um conhecimento que sejam realmente dele mesmo. Se ele for trabalhar em madeira, por 
exemplo,  é  preciso  que  tenha  um  “sentimento”  pela  madeira.  É  preciso  também  que 
compreenda  o  relacionamento  da  madeira  com  outros  materiais...combinando-os  e 
compondo-os a fim de tornar seu relacionamento inteiramente aparente.
O trabalho preparatório também  envolve uma reprodução exata dos materiais concretos. Se 
um aluno desenhar ou pintar um pedaço de madeira idêntico à natureza em todos os seus 
detalhes, isso o ajudará a compreender o material. O trabalho de antigos mestres, tais como 
Bosch, Meister, Francke ou Grünewald, também oferece educação no estudo da forma, que é 
parte essencial do curso preliminar. Essa instrução destina-se a permitir que o aluno perceba 
o relacionamento harmônico de diferentes ritmos e expresse tal harmonia através do uso de 
um ou vários materiais. O curso preliminar diz respeito a toda a personalidade do aluno, uma 
vez que procura libertá-lo, fazer com que se erga sobre seus próprios pés, e lhe possibilita 
ganhar um conhecimento tanto do material quanto da forma através da experiência direta. 
(BANHAM, 1975, p. 441-443)

A preocupação com o desenvolvimento da individualidade e com a aproximação dos 

estudantes de uma linguagem mais próxima dos pensamentos de vanguarda é evidente nas 

palavras de Itten, assim como a convicção de que a experimentação seria o meio mais eficaz 

para a escolha do caminho a ser seguido posteriormente.  Os propósitos pedagógicos de atuar 

tendo  como  ponto  de  concentração  o  ser  humano,  desenvolvendo  e  aguçando  as 

potencialidades de seu instrumental natural, isto é, seu próprio corpo, são ratificados no trecho 

que se segue:

Desde  o  início  não  fixei  para  minhas  aulas  um objetivo  exterior  específico.  O  próprio 
homem, enquanto ser em construção, sujeito a uma evolução, parecia-me tarefa central de 
meus  esforços  pedagógicos.  Desenvolvimento  dos  sentidos,  incremento  da  faculdade  do 
raciocínio e da vivência da alma. O relaxamento e a educação dos órgãos e das funções 
corporais são os meios de que dispõe um professor ciente de sua responsabilidade educativa. 
(WICK, 1989, p. 135).

Para  atingir  esse  objetivo,  Itten  usava,  como  estratégia,  iniciar  suas  aulas  com 

exercícios de ginástica, que buscavam

despertar  no  corpo  a  capacidade  de  expressão  e  de  vivência.  Primeiramente,  o  corpo 
necessita  experimentar  alguma  coisa.  Por  isso  eu  utilizava  primeiramente  exercícios  de 
ginástica, para o corpo experimentar,  sentir, para dele libertar movimentos caóticos, para 
sacudi-lo bem. Só então vinham os exercícios de harmonização. (WICK, 1989, p. 137).
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Outro recurso utilizado eram os exercícios rítmicos das formas, onde os alunos eram 

estimulados,  através de marcações rítmicas,  a exercitar  as forças motoras de seus corpos, 

experimentando,  direta e fisicamente, o movimento e o ritmo como princípios básicos da 

existência  e  da  organização  plástica.  (WICK,  1989,  p.  137).  Esses  exercícios  acabavam 

gerando livres improvisações, representando registros espontâneos de situações psíquicas e 

emocionais.

Dando  prosseguimento  às  atividades,  eram  propostos  diversos  exercícios  de 

construção e improvisação, os quais evoluíam desde estudos bidimensionais até as tentativas 

na terceira dimensão. Os contrastes máximos, como grande-pequeno, comprido-curto, preto-

branco,  horizontal-vertical,  etc.,  eram  amplamente  explorados,  pois,  segundo  Itten,  a 

percepção só acontece com o auxílio de seu oposto.

O aguçamento da sensibilidade sensorial ótica e tátil era feito através de estudos de 

materiais e texturas, que consistiam em montagens bi ou tridimensionais que guardavam, em 

seu  aspecto  estético,  semelhanças  com alguns  trabalhos  dadaístas  e  cubistas.  Sobre  estas 

experimentações, as quais, em si não tinham objetivo estético, diz Itten: Experimento com 

materiais: sobre uma prancha de madeira pregar entrançaduras de palha, madeira, ferro e  

tecido, e em seguida envolver, cobrir tudo isto com uma cor. Busco o princípio formador, o  

conhecimento  mesmo  da  forma  que  condiciona  as  relações. (WICK,  1989,  142).  Essas 

composições, depois de montadas, serviam muitas vezes de modelo para o que Itten chamava 

estudos da natureza. Tais estudos não consistiam em meros exercícios de habilidade com um 

fim em si mesmos, mas procuravam aguçar o conhecimento através dos sentidos, estimulando 

um pensamento mais concreto. Segundo Itten:

Para exercitar  a precisão e a agudeza da capacidade de observação,  os iniciantes devem 
realizar  desenhos  precisos,  fotograficamente  precisos,  e  também  coloridos,  imitando  a 
natureza. Quero adestrar os olhos e as mãos, e também a memória. Portanto, aprender de cor 
o que se vê.[...] Primeiramente quero adestrar o corpo físico, a mão, o braço, os ombros, os 
sentidos.  Este  é  o  adestramento  do  lado  exterior  do  homem.  Pouco  a  pouco  vai  se 
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processando a  educação da inteligência.  Observação clara,  simples e  pensada do que se 
percebe pelos sentidos. (WICK, 1989, p. 143).

Ainda dentro deste pensamento:

O estudo da natureza é,  sobretudo,  um estudo do que é  puramente concreto,  puramente 
material.  Contrastes: frouxo-compacto, brando-duro, áspero-liso, flocoso-liso, pontiagudo-
rombo, brilhante-fosco, fibroso-uniforme, compacto-poroso, nebuloso-arejado.
Materiais: véu, algodão, seda, bordado, tecido, crochê, martelado, cinzelado, jaspeado, pele, 
vidro, escova, brilho metálico, couro, madeira, carne, grade, roda, pelo, pedra.
O estudo das coisas concretas exercita a agudeza da visão. (WICK, 1989, p. 143).

Fazendo uso do recurso da observação, Itten propunha, além dos estudos da natureza, 

o desenho de nus. Porém, enquanto os primeiros buscavam o registro objetivo das impressões 

sensoriais, os últimos tinham como finalidade não a representação fiel da anatomia, mas a 

descoberta da expressão individual característica de cada estudante, através do movimento 

contido no corpo humano. As sessões aconteciam com acompanhamento musical, para uma 

intensificação das sensações rítmicas dos movimentos do modelo desenhado.

Antecipando-se algumas décadas em relação às correntes mais recentes do ensino da 

arte, a análise de obras de arte ocupava lugar de destaque nas aulas ministradas por Itten. Para 

essas análises eram escolhidas obras de grandes mestres, como Francke, Fra Angelico, El 

Greco e Rembrandt. (WINGLER, 1962, p. 289). Não se atendo à simples descrição, como era 

habitual em aulas de história da arte, essas análises, privilegiando o sentimento, buscavam a 

compreensão  intuitiva  das  obras  em questão.  Esperava-se  que  os  alunos  descobrissem a 

essência da obra analisada, a qual seria, posteriormente, representada no papel em forma de 

contrastes  de  claro-escuro,  equilíbrio  de  peso,  linhas  de  força  e  ritmos.  Essas  análises 

destacavam a percepção intuitiva da estrutura formal  e/ou da expressão sensitiva principal de 

uma obra plástica. 

Essa  ênfase  na  intuição  e  na  expressão,  tanto  nos  trabalhos  práticos,  como  nas 

análises de obras, não excluía um estudo mais racional das estruturas formais, com princípios 

de ordenação e construção. Na verdade todo o trabalho pedagógico de Itten é permeado pela 
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contraposição  entre  o  sensível,  o  intuitivo  e  o  racional,  entre  a  expressão  e  o  processo 

construtivo na criação, fato que se observa em sua obra teórica, onde desenvolve uma teoria 

das formas e das cores. Como bem explicita o subtítulo de seu livro A arte da cor, publicado 

em 1961,  vivência subjetiva e conhecimento objetivo  eram os meios pelos quais se deveria 

orientar uma verdadeira educação pela arte.
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1.8  O PENSAMENTO DE BARCLAY-RUSSEL E HERBERT READ: A EDUCAÇÃO 

PELA ARTE

Na  Inglaterra,  as  questões  relativas  ao  desenho  infantil  e  à  espontaneidade  da 

expressão entre as crianças tomaram novo impulso, entre os anos trinta e quarenta, com a 

contribuição,  não  só  teórica  como prática,  tanto  de  Herbert  Read,  um dos  teóricos  mais 

influentes no ensino da arte de nosso século, como de Barclay-Russel, menos conhecido, mas 

não menos importante.

Barclay-Russel, que havia atuado anteriormente como missionário cristão na África, 

ingressou  no  ensino  de  arte  em  1936.  Tomando  contato  com  algumas  peculiaridades 

concernentes  a  esse  campo de  atuação,  percebeu que  as  correntes  a  ele  contemporâneas, 

quando abordavam o problema da livre expressão, privilegiavam apenas a faixa etária até dez 

anos,  abandonando completamente  os  adolescentes,  os  quais  não se  encaixavam, nem na 

categoria infantil, nem nos rigores do mundo adulto. 

Suas  preocupações,  a  partir  daí,  passaram a  se  dirigir  a  esse  público  específico. 

Vendo  negadas  as  solicitações  de  apoio  para  seus  projetos  com  os  adolescentes  por 

autoridades  como Franz  Cizek  e  Marion  Richardson,  constatou  a  urgente  necessidade  de 

coletar evidências materiais de sua tese. Iniciou, então, uma coleção de milhares de exemplos 

de  arte  infantil  e  adolescente,  de todas  as partes do mundo,  a  qual  se  constituiu em seu 

patrimônio existencial. Sua opção pela educação através da arte fez com que fundasse a Nova 

Sociedade de Professores de Arte, a qual se transformou, a partir de 1940, na Sociedade para a 

Educação  em Arte.  Barclay-Russel  articulou,  também,  planos  para  fundar  um Centro  de 

Pesquisa, o qual teria como objetivo provar o valor indispensável numa sociedade saudável  

de uma criatividade genuína encorajada na infância e alimentada através de seus vários 
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estágios de maturação e diferenciação na adolescência, objetivando transformar-se numa 

forma de sabedoria transcendendo a lógica comum na população adulta. (THISTLEWOOD, 

1986,  p.  45).  Em sua  opinião,  essa  continuidade,  verificada  nos  povos  primitivos,  era  a 

essência da harmonia de suas culturas. Suas idéias tiveram o apoio fervoroso de diversos 

professores, mas a situação de guerra, bem como a ausência de uma pesquisa sistemática, 

contribuíram para que seus projetos não fossem levados adiante.

O envolvimento de Herbert  Read com um projeto do Conselho Britânico,  que o 

convidou para selecionar trabalhos e escrever os textos para catálogo de uma exibição de arte 

infantil destinada a itinerar por países de além-mar, criou a ponte de ligação com o trabalho de 

Barclay-Russel, o qual viu na figura de Read, já então conhecido nacionalmente, o defensor 

ideal de sua causa. Read, que já estava engajado no importante trabalho de escrever sua obra 

A Educação pela Arte, publicada em 1943, aceitou com seriedade essa tarefa. A diferença de 

enfoque  no  pensamento  dos  dois  educadores  era  que,  enquanto  Read  defendia  o 

prolongamento da espontaneidade da criança para além da puberdade, para Barclay-Russel o 

início da criatividade amadurecida deveria ser encorajado na idade aproximada de dez anos. 

(THISTLEWOOD, 1986, p. 46). No entanto, os diversos pontos em comum fizeram com que 

houvesse uma identidade profunda em suas obras, onde as divergências acabavam se diluindo 

em proveito dos objetivos comuns.

Enquanto as correntes educacionais até então, fossem conservadoras ou inovadoras, 

tratavam o ensino de arte como algo compartimentado, mesmo quando almejando fins mais 

abrangentes, a tese central de Herbert Read era de que a arte deveria ser a base da educação 

como um todo. Essa tese era uma tentativa de confirmar o pensamento de Platão, de que toda 

graça do movimento e da harmonia de vida - a disposição moral da própria alma - estão  

determinadas  pelo  sentimento  estético:  pelo  reconhecimento  do  ritmo  e  da  harmonia. 
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(READ, 1982, p. 82). Para ele, uma educação estética é a única educação que dá harmonia  

ao corpo e enobrece a alma. (READ, 1982, p. 340).

As teorias de Read tiveram também influência da psicologia, primeiro de Freud, mais 

tarde de Jung, no que concerne à  interpretação daqueles fenômenos sobre-individuais ou  

coletivos  que  tomam  a  forma  de  mito  e  símbolo  e  estão  tão  envolvidos  nos  modos  

inconscientes  de  expressão.  (READ,  1982,  p.  25).  Sua  obra  abrange  estudos  sobre  tipos 

psicológicos  e  sua  relação  com  a  produção  artística  infantil,  bem  como  a  análise  dos 

arquétipos  e  símbolos  ali  presentes.  Read  também  faz  uso  da  psicologia  da  Gestalt, 

considerando-a de grande auxílio para as discussões relativas aos problemas formais. 

Para Read, não havia  sentido na distinção que se  faz entre  ciência e  arte,  sendo 

apenas a primeira a explicação, e a última a representação de uma mesma realidade. Em sua 

opinião, um dos erros do sistema educacional eram as fronteiras rígidas existentes entre as 

diversas formas de conhecimento, traduzidas, no caso dos currículos, em forma de disciplinas. 

Tinha, como proposta, através da educação pela arte, a preservação da totalidade orgânica do 

homem e de suas faculdades mentais, a qual deveria resistir às passagens das diversas fases do 

desenvolvimento  humano.  Com  essa  preservação  seria  possível  manter  a  unidade  de 

consciência,  em  seu  ponto  de  vista,  a  única  fonte  de  harmonia  social  e  de  felicidade 

individual. (READ, 1982, p. 90).

Da mesma forma, Read tinha como meta a integração do conhecimento, a qual seria 

viabilizada através da espinha dorsal chamada arte. A idéia de disciplinas compartimentadas 

era por ele considerada artificial e grotesca, representando uma mera acumulação caótica de  

um processo histórico desgovernado. (READ, 1982, p. 278). Em sua concepção, os conteúdos 

se fundem naturalmente uns aos outros, tornando qualquer divisão arbitrária. Dizia ainda que 

o objetivo de uma reforma do sistema educacional não é produzir mais obras de arte, mas  
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pessoas e sociedades melhores (READ, 1982, p. 79),  e que o fim da arte na educação [...] é  

desenvolver na criança um modo integrado de experiência, com a sua disposição sintônica 

correspondente, em que o pensamento tem sempre o seu correlativo na visualização concreta  

- em que percepção e sentimento se movem em ritmo orgânico, sístole e diástole, em direção 

a uma  apreensão ainda mais completa e livre da realidade. (READ, 1982, p. 131). 

Mas o que Read tinha em mente não era meramente a educação artística como tal, a  

qual deveria ser denominada, mais propriamente, por educação visual ou plástica; mas todos 

os modos de auto-expressão, literária e poética, assim como musical e auditiva,  formando 

uma abordagem integral que deveria chamar-se educação estética. (READ, 1982, p. 20). Por 

educação estética, o autor entendia a educação dos sentidos em que se baseiam a consciência, 

o raciocínio e a inteligência do indivíduo humano. Sua crença era de que a personalidade 

integrada só seria possível à medida em que estes sentidos se relacionassem harmoniosa e 

habitualmente com o mundo exterior, e de que a função mais importante da educação estética 

era o ajustamento dos sentidos ao seu ambiente objetivo.

Em sua opinião, a educação estética tinha como objetivos: 

(I) a preservação da intensidade natural de todas as formas de percepção e sensação;
(II) a  coordenação das várias formas de percepção e sensação umas com as outras e em 

relação com o ambiente;
(III) a expressão de sentimento de uma maneira comunicável;
(IV) a expressão de uma maneira comunicável de formas de experiência mental que, de outro 

modo, ficariam parcial ou totalmente inconscientes;
(V) a expressão do pensamento de maneira correta. (READ, 1982, p. 22).

Abrangendo  várias  formas  de  expressão,  a  educação  estética  deveria  conter  os 

seguintes  aspectos  distintos:  a  educação  visual  e  plástica,  que  seriam  responsáveis, 

respectivamente  pela  educação  da  vista  e  do  tato,  sendo  representadas  pelo  desenho;  a 

educação  musical,  a  qual,  utilizando-se  da  música,  desenvolveria  o  ouvido;  a  educação 

cinética, que através da dança educaria os músculos; a educação verbal, que através da poesia 

86



e do teatro educaria a palavra e a educação construtiva, a qual, através da atividade artesanal, 

educaria o pensamento. 

Assim, Read propunha uma correlação entre as técnicas de educação estética e as 

quatro  principais  funções  em  que  nossos  processos  mentais  se  dividiriam:  o  desenho, 

abrangendo as artes plásticas em geral, teria como seu correspondente a sensação; a música e 

a dança corresponderiam à intuição; a poesia e o drama teriam correlação com o sentimento; e 

a atividade artesanal estaria ligada ao pensamento. (READ, 1982, p. 23).

Com relação ao ensino da arte, Read relacionava três atividades distintas, as quais, 

segundo sua opinião, constituíam três assuntos independentes. Seriam elas: 

A:  A  atividade  de  expressão  pessoal  -  a  necessidade  inata  que  o  indivíduo  sente  de 
comunicar às outras pessoas pensamentos, sentimentos e emoções.

B: A atividade de  observação -  o desejo que o indivíduo tem de registrar as impressões 
sensíveis, de clarificar os seus conhecimentos conceptuais, de edificar a sua memória e 
construir objetos que o auxiliem nas suas atividades práticas.

C: A atividade crítica - a reação do indivíduo aos modos de expressão que lhe são ou foram 
dirigidos e, de um modo geral, a resposta do indivíduo aos valores do mundo dos fatos - a 
reação qualitativa aos resultados quantitativos de A e B. (READ, 1982, p. 253).

Na sua opinião, a atividade de expressão pessoal não seria passível de ser ensinada, 

podendo qualquer intervenção externa gerar inibições e frustrações. O professor, nesse caso 

deveria ser um auxiliar, guia, inspirador, parteira psíquica. (READ, 1982, p. 253). 

Já a atividade de observação seria uma faculdade adquirida através dos exercícios de 

percepção e coordenação. 

Com relação à crítica, julgava ser essa uma atividade possível de ser desenvolvida 

com o ensino, não considerando, porém, sua aplicação adequada antes da adolescência. 

Mesmo com essas diferenças de enfoque,  Read mantém, em relação ao papel do 

professor, uma posição de não interferência. Citando Cizek, diz que o professor deve ser  a  

mais modesta e humilde das pessoas, capaz de ver nas crianças um milagre de Deus e não 

uma coisa  a  instruir. (READ,  1982,  p.  257).  Essa  posição  idealizada  é  por  ele  mesmo 
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contraposta quando afirma que isso não quer dizer que o professor deva ser completamente 

omisso. Ao contrário, sua tarefa seria a de vigiar o desenvolvimento da criança, impedindo 

quaisquer desvios que viessem a contrariar seu processo orgânico natural.

Para Read, o objetivo geral da educação é o de encorajar o desenvolvimento daquilo  

que  é  individual  em cada ser  humano,  harmonizando simultaneamente  a  individualidade 

assim induzida com a unidade orgânica do grupo social a que o indivíduo pertence. (READ, 

1982, p. 21). Nesse aspecto, só uma educação pela arte seria capaz de, proporcionando uma 

visão estética  do mundo em que vivemos,  contribuir  para uma sociedade harmoniosa,  de 

indivíduos equilibrados. Suas idéias geraram um movimento educativo e cultural de âmbito 

mundial  que,  segundo FUSARI (1992,  p.  15),  tem por objetivo a  constituição de um ser 

humano completo, total, dentro de um pensamento idealista e democrático. Esse movimento, 

conhecido como Educação através da Arte, procura, por meio da valorização no ser humano 

dos aspectos intelectuais, morais e estéticos, despertar sua consciência individual, buscando 

uma integração harmônica ao grupo social do qual faz parte.
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1.9  A CONTRIBUIÇÃO DE VIKTOR LOWENFELD

As concepções de Read sobre o ensino da arte iriam encontrar correspondência nos 

Estados Unidos,  não obstante os enfoques diferenciados,  nas idéias de Viktor Lowenfeld. 

Enquanto Read se concentrou na análise  das diferenças existentes entre os  diversos tipos 

psicológicos, Lowenfeld pesquisou justamente as características constantes de cada fase de 

desenvolvimento, da primeira infância à juventude. De origem austríaca, Lowenfeld imigrou 

para os Estados Unidos em 1939. A publicação, em 1947, em co-autoria com W. Lambert 

Brittain, de seu livro Creative and Mental Growth, que no Brasil se intitula Desenvolvimento 

da  Capacidade  Criadora, constituiu  um  reforço  para  as  correntes  defensoras  da  livre 

expressão, as quais tinham a criança como centro de suas estratégias pedagógicas. 

As pesquisas de Lowenfeld centraram-se sobre as questões do desenvolvimento da 

capacidade criadora e da consciência estética do indivíduo. Focando as atenções no educando, 

Lowenfeld acredita na capacidade do mesmo de buscar suas próprias respostas, numa atitude 

de iniciativa e autoconfiança. 

Para ele, os sentidos são a base da aprendizagem, o único meio através do qual a 

mesma  pode  se  processar.  Assim,  a   educação  deveria  ter  como  um  de  seus  objetivos 

principais  o  desenvolvimento  da  sensibilidade  perceptual,  pois  quanto  maior  for  a  

oportunidade para desenvolver uma crescente sensibilidade e maior a conscientização de 

todos os sentidos, maior será também a oportunidade de aprendizagem.[...] Num sistema 

educacional  bem  equilibrado,  em  que  o  desenvolvimento  do  ser  total  é  realçado,  o  

pensamento, o sentimento e a percepção do indivíduo devem ser igualmente desenvolvidos, a  

fim de que possa desabrochar toda a sua capacidade criadora em potencial. (LOWENFELD, 

1977, p. 17 -18).
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Essa  capacidade  criadora  não  é,  na  sua  opinião,  privilégio  de  poucos,  mas  algo 

inerente a todo ser humano, ao qual deveria ser dada a oportunidade de criar constantemente. 

A função da escola seria, então, estimular cada aluno para que, identificado com suas próprias 

experiências, desenvolvesse ao máximo os conceitos que expressam seus sentimentos, as suas 

emoções  e  a  sua  sensibilidade  estética.  Numa  sociedade  de  massa,  em  que  as  relações 

sensitivas do indivíduo são progressivamente suprimidas, a educação artística seria, dentro do 

currículo  escolar,  a  única  disciplina  capaz  de  se  concentrar  no  desenvolvimento  de 

experiências  sensoriais,  as  quais,  trabalhando  com  as  sensibilidades  criadoras,  poderiam 

tornar  a  vida  mais  satisfatória  e  significativa.  (LOWENFELD,  1977,  p.  23-26).  Sua 

abordagem  adequada  poderia,  além  disso,  proporcionar  a  oportunidade  de  aumentar  a 

capacidade de ação, de experiência de redefinição e a estabilidade que é necessária numa  

sociedade prenhe de mudanças, de tensões e incertezas. ( LOWENFELD, 1977, p. 33).

Lowenfeld  ressalta  ainda  a  importância  da  arte  para  a  vida  das  pessoas, 

argumentando que a mesma 

[...] pode desempenhar papel decisivo, ao proporcionar o meio em que evoluem os vários 
padrões  de  desenvolvimento.  Ela  constitui  parte  predominante  em  nosso  sistema 
educacional,  sobretudo  na  área  da  evolução  perceptual,  ou  seja,  o  desenvolvimento  da 
conscientização  das  coisas  que  nos  cercam,  através  dos  sentidos;  mediante  o  progresso 
criador,  logra-se  o  desenvolvimento  das  características  de  flexibilidade,  de  pensamento 
imaginativo,  originalidade  e  fluência  mental;  e  é  também  através  do  desenvolvimento 
emocional que se adquire a capacidade de enfrentar novas situações, de expressar tanto os 
sentimentos agradáveis como os penosos. Em menor grau, a arte também proporciona [...] o 
ensejo de evoluir nas áreas intelectual, social e estética. (LOWENFELD, 1977, p. 177-78)

Para  que esse  alcance  da  arte  no  cotidiano dos  indivíduos  fosse  realizável,  seria 

necessário, porém, revermos o conceito de arte, não o restringindo aos produtos artísticos 

materiais,  como quadros pendurados nas paredes dos museus, espaços arquitetônicos ou a 

qualquer  outro  tipo de  arte  convencional.  A arte  deveria  significar,  sim,  uma atitude  em 

relação à própria existência, a expressão tangível de nossos sentimentos e emoções. Através 
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da conscientização sensível do meio em que vivemos seríamos capazes de, por meio de nossas 

atitudes e experiências, concretizar novas formas. Essa relação com o meio é enfatizada por 

Lowenfeld como essencial para a experiência artística e educacional em qualquer nível: as 

informações, absorvidas pelos sentidos, são integradas ao eu psicológico, dando nova forma 

aos elementos ajustados às necessidades estéticas de cada momento.

Para Lowenfeld, não obstante o caráter diferenciado das individualidades, existem 

certas  características  comuns  nas  diferentes  fases  do  desenvolvimento  das  pessoas, 

independentes  do  nível  social  ou  da  cultura  na  qual  se  inserem.  Essas  características, 

detectáveis  na  produção  artística,  seriam  inerentes  a  cada  indivíduo,  decorrentes  de  um 

processo psicológico natural. Em seus estudos sobre o assunto, definiu as seguintes fases do 

desenvolvimento expressadas através da arte, as quais suceder-se-iam igualmente para todas 

as crianças normais, com pequenas variações: 

1 - estágio das garatujas, dos 2 aos 4 anos, onde a criança se expressa, por impulso 

motor, as formas acontecendo ao acaso;

2 - estágio pré-esquemático, dos 4 aos 7 anos, onde acontecem as primeiras tentativas 

de representação;

3  -  estágio  esquemático,  dos  7  aos  9  anos,  período  do  desenvolvimento  de  um 

conceito definido de forma;

4 - estágio do realismo nascente, dos 9 aos 12 anos, onde a simbolização começa a 

prevalecer sobre a simples representação;

5 - estágio pseudonaturalista, entre os 11 e 12 anos, período de bastante autocrítica, 

quando acontece a tentativa de representação naturalista e quando a maioria das 

pessoas rompe sua relação com a expressão artística; 

6 - despertar da consciência da arte, por volta dos quatorze anos, ou mais tarde.
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Lowenfeld define, ainda, dois tipos principais de indivíduos criadores: o tipo visual, 

o qual vê o mundo através dos olhos, colocando-se na posição de espectador e o tipo háptico, 

especialmente interessado em suas próprias sensações e experiências subjetivas. Esses dois 

tipos, representando dois extremos, podem coexistir em proporções variadas numa só pessoa, 

gerando uma infinidade de nuanças num ou em outro sentido. 

Essas  diferentes  fases,  assim  como  os  diversos  tipos  criativos,  deveriam  ser 

compreendidos e respeitados pelo professor no processo pedagógico, o qual deveria, também 

possuir um  conhecimento completo das possibilidades de crescimento, entendendo a criança 

como  um  ser  dinâmico,  cujas  abordagens  para  o   aprendizado  devem  acompanhar  suas 

mudanças constantes. 

A auto-expressão  da  criança  é,  para  Lowenfeld,  algo  que  deve  ser  preservado a 

qualquer custo, sem o envolvimento de fatores externos. Em suas palavras,  modificar seu 

desenho ou sua pintura, para satisfazer algum capricho do professor de arte será, na maioria  

dos  casos,  incompreensível  para  uma  criança;  são  o  próprio  jovem  e  suas  relações 

recíprocas com o meio as condições decisivas. (LOWENFELD, 1977, p. 60-61). 

Nesse sentido, a noção de certo ou errado na expressão artística é considerada algo 

totalmente fora de propósito. O produto final é mesmo visto como desprovido de importância 

como objeto  estético,  estando subordinado  ao  método criador.  Esse  produto  pode  ser  de 

importância  para  que  se  tenha  uma  compreensão  mais  profunda  do  desenvolvimento 

psicológico da criança, mas o que mais interessa é o seu processo – o seu pensamento, os seus  

sentimentos,  as  suas  percepções,  em suma,  as reações  ao  seu  ambiente  (LOWENFELD, 

1977, p. 19). 
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Todavia,  a  proposição  de  temas  inspirados  na  vida  cotidiana  e  nas  experiências 

vividas pelas crianças é aceita como uma estratégia para liberar os impulsos auto-expressivos, 

sendo vista mais como um meio que como um fim.

A convicção na auto-expressão e a valorização do processo ocasionam a crença de 

que a arte não possui conteúdos passíveis de serem ensinados, ou se os possui, os mesmos não 

são  relevantes.  Mesmo  vendo  a  consciência  estética  como  componente  essencial  do 

desenvolvimento  infantil,  Lowenfeld  não  considera  que  a  mesma possa  ser  desenvolvida 

através de exercícios de apreciação. Para ele, a estética decorre do âmago do indivíduo, não 

sendo, portanto, algo que possa ser imposto de fora. Assim, não acredita que a História da 

Arte ou a própria Estética possibilitem, necessariamente, uma consciência estética que possa 

ser aplicada na vida de cada pessoa. Ademais, considerando que os padrões estéticos variam 

de acordo com a época e as culturas, pensa não haver sentido tentar estabelecer normas que 

logo  ficarão   ultrapassadas.  Assim,  em  sua  opinião,  o  método  mais  adequado  para  o 

desenvolvimento da consciência estética seria através do refinamento da sensibilidade e do 

fortalecimento de sua capacidade de auto-expressão.

Mesmo não vendo o professor como um transmissor de conhecimento, Lowenfeld 

reconhece  sua  importância  como  alguém  com  a  tarefa  de  proporcionar  uma  atmosfera 

conducente  às  expressões  de  inventiva,  de  exploração e  realização. As  características  de 

cordialidade, afetividade e sinceridade são apontadas como necessárias para o favorecimento 

e estimulo à produtividade.  (LOWENFELD, 1977, p. 78). O professor deve, em sua opinião, 

desempenhar o papel de animador, tendo flexibilidade suficiente para perceber os interesses 

das crianças  e  capitalizar  as ações  para esse fim.  Sua experiência  com a  prática artística 

também é considerada de grande importância para que a troca de experiências com os alunos 
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possa se realizar com fluidez. No entanto, não é a habilidade técnica, mas a vivência criadora 

que poderá contribuir para um melhor aproveitamento dos alunos.

Lowenfeld dedicou sua vida a pesquisar os problemas relacionados à criatividade. 

Junto com Read, Dewey e outros, forneceu as bases teóricas para um ensino de arte baseado 

na liberdade e na individualidade.
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1.10  EM BUSCA DO EQUILÍBRIO: TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS

A primeira  metade do  século  XX viu  coexistirem,  lado  a  lado,  duas  pedagogias 

diametralmente  opostas  em  relação  ao  ensino  da  arte.  Enquanto  a  livre  expressão 

disseminava-se  pelo  mundo,  subsistiam  ainda  métodos  herdados  do  século  XIX.  O 

antagonismo entre a teoria curricular que centra na criança os conteúdos e a que considera o 

conhecimento como ponto de maior importância passou a ser questionado a partir dos anos 

50, com o surgimento de novas propostas visando o equilíbrio entre esses dois extremos.

Contribuiu para isso a banalização da livre-expressão, ocasionada, em alguns casos, 

por interpretações equivocadas ou leituras apressadas das teorias sobre o assunto, e em outros, 

por simples despreparo dos professores. A generalização do laissez-faire como prática de sala 

de aula,  com a conseqüente omissão do professor de suas responsabilidades de educador, 

resultaram  num  decréscimo  considerável  do  nível  qualitativo  das  atividades  relativas  ao 

ensino da arte, implicando num desprestígio desta disciplina frente às demais do currículo 

escolar  e  na  desvalorização  do  professor  de  arte,  o  qual  era  visto  como um profissional 

encarregado  de  uma tarefa  não  séria.  Além disso,  apesar  da  livre  expressão  estar  sendo 

praticada nas escolas desde os anos 30, como é o caso generalizado dos Estados Unidos, esta 

não gerou, necessariamente, melhores apreciadores de arte, deixando dúvidas quanto à sua 

competência como agente desenvoltor da sensibilidade.

As  derivações  do  pensamento  piagetiano,  configurando  uma  nova  tendência  no 

pensamento  educacional  que  pode  ser  chamada  de  construtivismo  pós-piagetiano, 

incentivaram o processo contínuo de reflexão e reconstrução, tanto dos conteúdos inerentes a 

determinada área de conhecimento, como da própria teoria pedagógica. Isso possibilitou a 

reabilitação  da  importância  do  papel  do  educador,  enquanto  viabilizador  do  acesso  ao 
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conhecimento, atuando como um leitor da necessidade, da falta, do que não se conhece, para  

que no seu ensinar possa possibilitar a construção desse conhecimento.  (FREIRE, 1993, p. 

163).

Por  outro  lado,  o  surgimento  de  novas  teorias  a  respeito  do  funcionamento  do 

cérebro, decorrentes da descoberta de novas tecnologias aplicadas à medicina e à psicologia, 

contribuiu  para  que  a  questão  da  expressão  artística  fosse  vista  sob  novas  luzes.  Daniel 

Goleman, em sua obra intitulada Inteligência Emocional, contesta a idéia limitada de Q.I. tão 

difundida  nos  Estados  Unidos,  a  qual  se  baseia  nas  habilidades  lógico-matemáticas,  não 

levando em consideração aspectos significativos como autocontrole, persistência e capacidade 

de  auto-motivação,  componentes  do  que  denomina  inteligência  emocional.  (GOLEMAN, 

1995). Para  Goleman,  emocional  e  racional  operam  em  estreita  harmonia,  sendo  essa 

separação um recurso por demais artificial e impossibilitador da verdadeira percepção das 

potencialidades humanas. 

A questão do Q.I. como um padrão equivocado para mensuração da inteligência já 

havia sido abordada anteriormente por Howard GARDNER (1995), que propõe que não há 

uma  inteligência  unificada,  mas  sua  manifestação  é  multifacetada,  revelando  diferentes 

aspectos cognitivos. Em sua obra Inteligências Múltiplas, Gardner cita, além das tradicionais 

inteligências linguística e lógico matemática, a inteligência espacial, a musical, a corpóreo-

cinestésica,  a  interpessoal  e  a  intrapessoal,  todas  elas  igualmente  relevantes.  Essas 

modalidades  coexistiriam,  segundo o  autor,  em diferentes  proporções  em cada  indivíduo, 

revelando propensões mais acentuadas para determinados tipos de atividade. Desta forma, o 

autor  coloca,  num  mesmo  grau  de  importância,  aptidões  artísticas,  físicas  e  intelectuais, 

igualando raciocínio lógico e competência lingüística com as habilidades artísticas, corporais 

e musicais.
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Essas teorias, questionando a supremacia de disciplinas escolares como a matemática 

e a expressão escrita e oral sobre aquelas ligadas às artes, são contribuições possíveis para que 

as últimas sejam valorizadas e vistas com mais respeito em nosso sistema de ensino. 

Os reflexos da pós-modernidade na arte, com a valorização da história, a utilização 

deliberada  do  patrimônio  cultural  como  subsídio  da  produção  artística  e  a  apropriação 

assumida de imagens pelos artistas,  também reforçaram a necessidade de uma revisão da 

filosofia referente ao ensino da arte. A noção de criatividade, até então entendida como um 

mistério espontâneo, passou, então, a admitir, em seu cerne, a carga cultural que, na verdade, 

sempre lhe foi inerente. Segundo Gombrich:

A criatividade se baseia na tradição, constrói-se sobre ela. Um indivíduo jamais será criativo 
até que a tenha absorvido [...] A primeira criança que soprou assobiando pode ter sido muito 
inteligente e criativa, mas jamais poderia ter chegado a construir um órgão de igreja, pois 
isto levou muitos séculos de criatividade para ser atingido. Michelangelo não poderia ter 
criado nas cavernas. Foi necessário um longo tempo de aprendizado. (GOMBRICH, 1983)
 
Admitindo-se a influência da cultura como um todo no processo criativo, a criança 

começou ser  vista  não  apenas  como um produtor  espontâneo,  mas  como um fruidor  em 

potencial, tendo todo o patrimônio artístico da humanidade à sua disposição. 

Desta forma, a idéia de que arte é conhecimento, e de que esse conhecimento é de 

extrema importância, tanto para a produção quanto para a fruição artística, foi aos poucos, 

desde meados da década de 50, tomando corpo. As primeiras manifestações nesse sentido 

encontraram grande resistência por parte dos defensores incondicionais da livre expressão no 

ensino da arte, gerando calorosas discussões. Qualquer tentativa de introdução de conteúdos 

cognitivos era  rechaçada pelos grupos contrários e  vista como uma profanação da pureza 

existente na livre expressão.  Isso fica evidente num um debate entre essas duas correntes 

extremas, ocorrido no Bretton Hall, na Inglaterra, em 1956, durante um congresso sobre a 

Expressão do Adolescente na Arte e no Artesanato:
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De um lado, o grupo que passou a ser chamado de romântico, liderado por Barclay-Russel e 
os discípulos de Marion Richardson, defendiam a intuição como origem de toda expressão e 
rejeitavam a idéia de processos lógicos e conscientes tomando parte do processo de criação 
em arte.

Este grupo falava em termos místicos do trabalho de seus alunos, dizendo como Veronica 
Zabel que a beleza destes trabalhos permanece misteriosa e além de qualquer explicação.

De outro lado, o grupo liderado por Harry Thubron, do qual participavam Tom Hudson, 
Maurice de Sauasmarez, Victor Pasmore e posteriormente Richard Hamilton, começou neste 
congresso a defender o desenvolvimento do profissionalismo na escola e a idéia de que os 
adolescentes  necessitam  informações  e  bases  racionais  sobre  as  quais  se  dá  o 
desenvolvimento. (BARBOSA, 1994, p. 35)

Sauasmarez  argumentava  que,  embora  a  livre  expressão  tivesse  contribuído 

significativamente para a  libertação da criatividade em escolas  de  primeiro grau,  fazia-se 

necessário que aos adolescentes fosse dispensada uma abordagem mais objetiva e racional. 

(BARBOSA, 1994, p. 35). 

Esse direcionamento racional foi  defendido pelo  Basic Design Movement,  o  qual 

buscava  um  equilíbrio  entre  os  problemas  da  expressão  e  do  conhecimento.  Richard 

Hamilton, em sua pedagogia, associou o fazer artístico aos ensinamentos dos princípios do 

design,  às   informações científicas sobre a visualidade e a reflexão em arte e  à ajuda da 

tecnologia.  Incluindo a  gramática  visual,  sua  sintaxe  e  seu  vocabulário  no programa que 

instituiu,  fazia com que seus alunos analisassem, não só as imagens produzidas por artistas, 

mas  também aquelas  abundantes  em nosso  cotidiano,  veiculadas  pela  propaganda,  como 

embalagens  e  cartazes.  Nessas  análises,  enfatizava  o  domínio  de  elementos  formais  e 

compositivos. 

Desenvolvendo essa metodologia e ajudado por artistas professores como Richard 

Smith, Joe Tilson e Eduardo Paolozzi,  em New Castle University, Hamilton lançaria, nos 

anos  60,  as  bases  teórico-práticas  do  que  hoje  é  conhecido,  nos  Estados  Unidos,  como 

D.B.A.E., ou seja, Discipline - Based - Art Education, arte-educação como disciplina.
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Esse  posicionamento,  que  buscava  associar  o  fazer  artístico  aos  conhecimentos 

históricos e estéticos, teve como experiência precursora o trabalho desenvolvido nas Escuelas 

al  Aire  Libre,  no México,  depois  da  Revolução  de  1910.  Seguindo a  orientação de  Best 

Maugard,  essas escolas pretendiam, por meio do ensino da arte,   recuperar a consciência 

cultural e política do povo mexicano. Isso seria conseguido através da viabilização da leitura 

dos  padrões  estéticos  da  arte  local,  aliada  à  história  desses  padrões  e  ao  fazer  artístico. 

Segundo BARBOSA (1994, p. 36), buscava-se, com o desenvolvimento do fazer artístico, a  

leitura da arte nacional e sua história, a solidificação da consciência da cidadania do povo. 

As Escuelas al Aire Libre, que tiveram como aluno Rufino Tamayo, foram de certa forma 

responsáveis pelo surgimento do Movimento Muralista Mexicano. 

Embora os conceitos originais do D.B.A.E datem do final dos anos 50, somente no 

ano de 1965 se iniciou, paulatinamente, o processo que o levaria à efetiva concretização, já na 

década de 80. Nesse ano, o  Getty Center for Education in the Arts,  Fundação Getty para 

Educação em Arte, criado para pesquisar as causas do fraco desempenho do ensino da arte nas 

escolas americanas, publicou e distribuiu um parecer com o título:  Além da Criação: um 

lugar para a Arte nas Escolas Americanas. Esse relatório foi baseado no trabalho de um 

grupo de pesquisadores contratados especificamente para investigar os problemas e propor 

soluções para a situação americana no ensino da arte, do qual faziam parte Elliot Eisner, Brent 

Wilson, Marjorie Wilson, Michael Day e Robert Stake. (SAUNDERS, 1990, p. 134-39).

A pesquisa  partiu  do pressuposto de  que,  para  um ensino de  arte  eficiente  e  de 

qualidade, seria necessária a interação de quatro áreas distintas: a produção artística, a história 

da arte, a estética e a crítica, as quais configurariam os pilares nos quais o D.B.A.E viria a se 

alicerçar. Essa interação teria a intenção maior de introduzir, nas aulas de arte, seus conteúdos 

específicos,  desvinculando  necessariamente  as  atividades  artísticas  de  qualquer  função 
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instrumental a serviço de causas terceiras. Com o objetivo de ampliar o âmbito e a qualidade 

da experiência estética, propunha-se uma reavaliação do que se fazia no momento em sala de 

aula no que se refere à arte-educação, no sentido de uma reorientação da conduta para que se 

tratasse mais especificamente da aprendizagem em arte do que do desenvolvimento pessoal de 

qualidades  não necessariamente relacionadas  com a  arte.  Em suma,  como disse LANIER 

(1997, p. 45), buscava-se devolver a arte à arte-educação.

Esse pressuposto coincidia com as idéias de Gardner sobre o ensino da arte. Para ele, 

a ênfase na produção não fazia mais sentido, devendo a educação artística se encaminhar de 

modo a abranger  alguma discussão e análise dos trabalhos artísticos e alguma apreciação  

dos contextos culturais em que eles foram criados. (GARDNER, 1995, p. 123). 

Gardner ainda acrescenta que  os alunos de literatura e arte devem ser capazes de  

criar  pelo  menos  trabalhos  simples  em  gêneros  relevantes,  compreender  e  apreciar  as  

qualidades dos trabalhos da sua e de outras culturas, e relacioná-los às próprias vidas e  

interesses,  trazendo estas  agendas  pessoais  a  qualquer  trabalho  que  criem ou apreciem. 

(GARDNER, 1995, p. 164).

O estudo, realizado em conjunto com um projeto feito pela  Rand Corporation em 

sete  escolas  distritais  americanas  que  incluíram  tópicos  dessas  quatro  áreas  em  seus 

currículos,  descrevia  os  diferentes  tipos  de  programação  aplicada  em cada  uma delas.  A 

equipe concluiu que, mesmo tendo cada distrito desenvolvido uma programação diferente, 

alguns fatores comuns eram essenciais para a qualidade de um programa de Arte-educação 

como  disciplina,  constituindo  mesmo  uma  política  de  atuação.  Essa  política  abrangia 

estratégias para a implantação, execução e manutenção do programa. (SAUNDERS, 1990, p. 

139).
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Para sua implantação, seria necessário, não só que a base conceitual do programa 

estivesse claramente entendida e determinada, mas que houvesse um envolvimento de todo o 

corpo  da  escola,  incluindo  administradores,  professores  e  supervisores.  Além  disso, 

considerou-se de extrema importância a presença atuante de um coordenador de arte, bem 

como de especialistas habilitados e fontes financeiras externas que pudessem dar suporte ao 

programa. (SAUNDERS, 1990, p. 140).

A execução e manutenção do programa previam uma especificação clara das metas 

educacionais com o detalhamento de um programa anual escrito seqüencialmente, incluindo 

necessariamente História da Arte, Produção Artística, Crítica de Arte e Estética. Nessa fase 

seria  vital  o  apoio  do  superintendente  e  administrador  da  escola,  o  qual  deveria  estar 

comprometido na manutenção e firmeza do programa, bem como a ampliação do papel do 

supervisor da área de arte. Registrou-se também a necessidade de treinamento contínuo de 

professores  e  assistentes,  assim  como  uma  estratégia  permanente  para  revisão  e 

desenvolvimento do programa. (SAUNDERS, 1990, p. 140).

A  divulgação  desse  programa,  aparentemente  inofensivo,  suscitou  uma  grande 

polêmica  entre  os  diversos  grupos  de  arte-educadores,  sacudindo  as  bases  da  prática 

pedagógica  da  educação  artística  no  país.  Encampando  a  proposta  dos  pesquisadores 

envolvidos no projeto, a Fundação Getty passou a investir em eventos que possibilitassem a 

discussão a  respeito  da  melhoria  do ensino da  arte  e  em programas de  treinamento para 

professores. O time de pesquisadores foi mantido, passando a prestar serviços de assessoria e 

produção de material teórico como suporte às ações implementadas pela instituição. 

Na década de 80, foram criados institutos de capacitação de professores, através de 

convênios com universidades, destinados a disseminar o DBAE por todo o país. Os institutos, 

atualmente em número de sete, distribuem-se pelos estados americanos de Nebraska, Ohio, 
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Flórida, Texas, Minnesota, North California e Tennessee. Com ações concentradas em cursos 

de verão, esses pólos tem também a tarefa de acompanhar as diversas escolas americanas 

engajadas no projeto, prestando assessoria no que se refere às suas atividades no local de 

origem. Esse engajamento é concretizado com a participação, nesses treinamentos, não só dos 

professores  das  escolas,  mas de  seus  diretores  e  supervisores.  O trabalho  iniciado nesses 

eventos é acompanhado ao longo do ano por membros dos institutos, configurando, assim, um 

processo de educação continuada, onde o compromisso de levar adiante a proposta do ensino 

de  arte  como disciplina  é  assegurado.  Nos  últimos  anos,  esse  projeto  vem rompendo  as 

fronteiras dos Estados Unidos, através de convênios e parcerias com instituições no Canadá e 

no  Brasil,  onde  o  relacionamento  com a  Fundação  Iochpe,  do  Rio  Grande  do  Sul,  vem 

produzindo frutos no sentido do intercâmbio de idéias e novas metodologias para o ensino da 

arte em nosso país.

Para os defensores do DBAE, um bom programa de arte na escola deve partir da 

convicção  de  que  a  arte  não  é  um  ornamento,  mas  parte  do  nosso  patrimônio  cultural, 

merecendo o mesmo tipo de atenção que outras disciplinas dentro do currículo escolar. Deve, 

também, trabalhar com a idéia de que qualquer aluno pode se expressar através da arte, assim 

como  usufruir  de  sua  apreciação,  em  maior  ou  menor  grau,  sendo  o  domínio  de  seus 

conteúdos  acessível  a  qualquer  um  e  não  estando  restrito  a  alguns  poucos  talentosos 

privilegiados. Desta forma, a essência do DBAE, com suas quatro disciplinas básicas,  estaria 

relacionada às quatro atividades mais importantes que podem ser feitas com as artes visuais: 

pode-se criar arte, perceber e reagir às suas qualidades, entender seu lugar na história e na 

cultura  e,  finalmente,  pode-se  fazer  julgamentos  razoáveis  sobre  a  produção  artística, 

entendendo  as  bases  sobre  as  quais  esses  julgamentos  são  feitos.  Assim,  os  objetivos 

principais,  dentro de cada  tópico,  seriam:  que a  criança experimentasse o prazer  de criar 
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imagens visuais, tendo a oportunidade de adquirir habilidades que tornassem isso possível; 

que a criança desenvolvesse a sensibilidade visual para ver e descrever as complexas e sutis 

qualidades,  tanto  das  artes  visuais  quanto  do  meio  visual  circundante;  que  a  criança 

entendesse as relações da arte com a cultura, a interação entre, por exemplo, a tecnologia e a 

ideologia de um período e as formas que o artista cria; e, enfim, que a criança aprendesse 

como participar do diálogo permanente concernente à natureza da arte, às bases sobre as quais 

a arte está estruturada e sobre as quais seu julgamento pode se realizar. (EISNER, p. 16).

Essas quatro disciplinas devem se relacionar de forma completamente integrada, não 

havendo sentido em sua abordagem isolada. A produção artística não deve ser apenas uma 

manipulação mecânica de materiais e apreensão de técnicas, mas deve estar  estreitamente 

vinculada  a  uma  consciência  cultural  e  histórica,  onde  a  expressão  se  manifesta  com 

propriedade. A história da arte e da cultura deve ser algo vivo e ágil, onde o importante não é 

um estudo cronológico, mas uma perspectiva interrelacionada com as produções artísticas, 

com os conceitos estéticos das diferentes épocas e com o próprio meio social em que uma 

determinada expressão artística se dá. Por estética, entende-se, tanto a filosofia da arte, como 

o estudo dos fundamentos de sua construção, devendo essa disciplina abranger, tanto a visão 

estética dos diferentes teóricos e das diferentes épocas, como o desenvolvimento do próprio 

senso estético de cada aluno. A crítica,  concernente ao julgamento que se faz sobre uma 

determinada expressão artística, estaria, na verdade, embasada nas três demais disciplinas, 

configurando uma discussão, onde as opiniões são colocadas não arbitrariamente, mas com o 

suporte de conhecimentos adquiridos. Assim, a criança, independente da idade, é encorajada, 

não só a se expressar através da arte, mas também a compreendê-la, absorver seus conteúdos e 

criticá-la, tornando-se um participante ativo de seus processos.
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Alguns aspectos  considerados  de  fundamental  importância  pelos  idealizadores  do 

DBAE são a existência de um currículo que possa proporcionar as possibilidades para que as 

experiências acima relacionadas possam efetivamente acontecer. Por currículo se entende, não 

só a organização conveniente dos conteúdos considerados relevantes, mas também a atuação 

de  profissionais  competentes  e  hábeis  em  trabalhar  inteligentemente  o  conhecimento 

selecionado. Segundo EISNER (1997, p. 85), as conexões da arte com as outras disciplinas 

são desejáveis, desde que os seus valores não sejam diminuídos e a mesma mantenha as suas 

especificidades, não passando a atuar meramente com função instrumental. 

Eisner  defende  ainda  que  a  mágica  inerente  tanto  ao  processo  quanto  à  fruição 

artística  não  pode  nunca  ser  perdida de  vista  no  processo  educativo,  mas  pondera  que a 

mesma só é plenamente alcançada quando amparada por instrumentos de acesso, tais como a 

Crítica de Arte, a História da Arte e a Estética. Segundo ele, nenhuma porta pode ser aberta  

sem  um  currículo  que  contenha  tanto  estrutura  quanto  mágica.  Sem  estrutura,  não  se  

consegue automaticidade.  E,  sem automaticidade,  não se atinge a internalização. E,  sem  

internalização, não há mágica. Não há arte sem ela e não há acesso sem estrutura. (EISNER, 

1997, p. 91)

A utilização de imagens como referencial para a produção artística, tão abominada 

pelos  adeptos  da  livre  expressão,  é  amplamente  defendida  pelo  DBAE,  por  ser  essa 

considerada um processo inevitável e mesmo natural. Se a criança já se baseia nos desenhos 

de outras mais velhas, nas histórias em quadrinhos e  nos desenhos animados da TV para a 

construção de seu imaginário plástico, então por que não fazer uso de imagens de melhor 

qualidade? Assim argumenta Wilson:

Acreditamos que não haja nada inerente errado com o fato de crianças serem influenciadas 
por professores ou apresentarem comportamentos de cópia. Estes são os meios primários 
pelos quais as habilidades de construir símbolos visuais são expandidas. Pensamos ser um 
mal, entretanto, que haja tão pouco para influenciar os estudantes em suas aulas de arte, pois 
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estas influências derivam muito mais de assuntos fora do campo de Belas Artes. (WILSON; 
WILSON, 1997, p. 73)

Wilson  resgata,  em  verdade,  o  pensamento  de  Aristóteles,  que  afirmava  ser  a 

tendência para a imitação instintiva no homem desde a infância (ARISTÓTELES, 1959, p. 

274), configurando-se na primeira forma de apreensão do conhecimento. Para ele, a mimese 

não encerrava a submissão a um dado modelo, mas constituía a busca da verossimilhança, isto 

é, a imitação não de um determinado objeto, mas da ação que lhe corresponde.

No  que  concerne  à  leitura  de  imagens,  o  que  abrange  a  estética,  a  crítica  e  os 

conhecimentos  históricos  e  contextuais,  o  primeiro  trabalho  amplamente  divulgado, 

relacionando  a  produção  artística  ao  conhecimento,  foi  a  obra  de  Edmund  Feldman, 

Becoming Human Through  Art:  Aesthetic  Experience  in  the  School,  publicado em 1970. 

Tendo  a  crítica  como  elemento  central  de  sua  teoria,  Feldman  acredita  ser  a  arte  uma 

linguagem passível de ser apreendida através do desenvolvimento da técnica, da crítica e da 

criação.  Essa  apreensão deve  ter  em conta  as  diversas  dimensões  do homem,  sejam elas 

culturais, criativas, psicológicas, antropológicas ou históricas. Para ele, o desenvolvimento da 

capacidade crítica se dá através do ato de ver, tendo em vista princípios estéticos, éticos e 

históricos, por meio de quatro processos diferenciados mas interligados: descrição, análise, 

interpretação e julgamento. Através da descrição, presta-se atenção ao que se vê; pela análise 

observa-se-lhe  o  comportamento;  com  a  interpretação  atribui-se  significado  à  coisa 

observada;  e  através do julgamento especula-se acerca de seu valor.  Sua proposta  sugere 

sempre o método comparativo para a análise de obras de arte, onde duas ou mais obras são 

confrontadas,  dando-se  igual  importância,  tanto  à  leitura  formal,  quanto  à  leitura  de 

significados. (BARBOSA, 1994, p. 49-50).
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Apesar  da  exigência  mínima  de  se  trabalhar  com  os  quatro  tópicos  acima 

mencionados, o DBAE não configura uma metodologia rígida, possibilitando leituras variadas 

e estando aberto a novas propostas e abordagens. Na série Teaching Through Art,  publicada 

em 1971, Robert Saunders desenvolve o que chama de abordagem de multipropósito, onde a 

obra de arte, ou os objetos do meio ambiente construído, são analisados de diferentes pontos 

de vista. 

Seguindo outra vertente, Monique Brière, em seu  Art Image,  propõe um D.B.A.E. 

com ênfase na produção, onde o ponto de partida na sala de aula é sempre o fazer artístico do 

aluno, o qual serve de gancho para o desenvolvimento das demais disciplinas. 

Já Rosalind Ragans, que foi discípula de Feldman, apresenta uma série didática onde 

o ensino por disciplinas é visto sob o ângulo da ênfase na crítica, a qual seria viabilizada 

através do domínio da gramática visual e da análise da imagem. 

Outra abordagem é a de Robert William OTT (1997, p.  113) que, derivando das 

categorias propostas por Feldman, propõe um sistema de análise por ele denominado Image 

Watching, o qual estabelece como pontos a serem observados quando da análise da imagem a 

descrição, a análise, a interpretação, a fundamentação e a revelação. Esse sistema é proposto 

preferencialmente para o trabalho em museus, onde haja possibilidade de se utilizar obras de 

arte  originais.  Ott  se refere  às categorias da análise  sempre no gerúndio,  justamente para 

enfatizar seu caráter de ação e de dinamismo. Assim, na categoria  descrevendo,  o aluno é 

solicitado  a  observar  atentamente  a  obra  de  arte,  deixando  que  ela  lhe  transmita  a  sua 

mensagem.  A  partir  dessa  observação,  deve  ser  feito  um  inventário  de  tudo  o  que  é 

perceptível nessa obra. Esse estágio é um ponto de partida para os passos que se seguem. A 

segunda categoria, denominada analisando, proporciona dados para analisar intrinsecamente 

a  obra  de  arte,  a  maneira  como  foi  executado  o  que  foi  percebido.  A investigação  dos 
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elementos da composição e as formas da obra podem levar  estudantes à compreensão básica 

e  à  apreciação  do  artista  e  de  suas  habilidades  na  produção  das  imagens  visuais.  

Prosseguindo, interpretando fornece dados para as respostas pessoais e sensoriais dos alunos 

participantes  do  trabalho,  quando  esses  são  convidados  a  expressar  como  se  sentem 

pessoalmente  a  respeito  da  obra.  Já  a  categoria  fundamentando  amplia  o  leque  da 

interpretação, utilizando-se dos conhecimentos de História da Arte, de textos críticos escritos 

sobre a obra em questão,  de catálogos de exposições e do próprio depoimento do artista, 

quando isso  é  possível.  Para  Ott,  a  fase  de  fundamentação deve ocorrer  somente  após  o 

primeiro  contato  do  observador  com a  obra,  quando  esse  já  passou  pelos  três  primeiros 

estágios. Finalmente, a categoria revelando, a qual funciona como ponto de convergência das 

demais, proporciona aos alunos a oportunidade de  revelar seu conhecimento a respeito de  

arte por meio de um ato de expressão artística.   Assim, diferentemente de Feldman, que vê 

no julgamento o estágio ulterior do processo de leitura, Ott propõe que a experiência estética 

seja sumarizada pela expressão através da produção artística. Segundo ele, uma nova obra é  

criada pelo aluno, a qual é inspirada na compreensão e conhecimento adquiridos no museu,  

e principalmente por intermédio do que é percebido, compreendido e apreciado no estudo da  

arte. (OTT, 1997, p. 128-132).  

Essas vertentes são apenas algumas entre as muitas facetas em que têm se dividido os 

debates em torno do ensino da arte, os quais, recentemente, têm dedicado especial atenção às 

questões  da  multiculturalidade,  bem  como  das  especificidades  culturais  de  cada  país  ou 

região. A compreensão de que a manifestação artística é multifacetada, não possuindo valores 

hierárquicos  condicionados  ao  seu  caráter  mais  erudito  ou  popular,  tem  sido  de  grande 

importância para que se vislumbre, para a arte-educação, novos caminhos mais afinados com 

as realidades socio-culturais das diferentes comunidades.
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Desta forma, considerando-se a situação atual do ensino da arte em âmbito mundial, 

o que se percebe é a convivência de tendências, que vão de um ensino tradicional, baseado em 

pressupostos do século XIX, passam pela livre expressão, e vão até o resgate da arte como 

forma  de  conhecimento,  nos  seus  diferentes  enfoques.  A  questão  da  restauração  dos 

conteúdos  em arte,  bem como a  preocupação  com a  interação  do  contexto  na  produção 

artística, podem mesmo ser considerados os elementos comuns entre as diversas tendências 

contemporâneas para o ensino da arte, sintonizadas com as reflexões que a pós-modernidade 

nos impõe nessa virada de milênio.

Situação análoga pode ser percebida no Brasil, cuja história possui pontos de contato 

com as  tendências  já  apresentadas.  Seus  diferentes  aspectos  serão  abordados  no próximo 

capítulo, o qual tratará especificamente do desenvolvimento do ensino da arte em nosso país. 
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2  O ENSINO DA ARTE NO BRASIL

A história do ensino da arte no Brasil é a história da influência e da transportação de 

correntes filosóficas e modelos metodológicos externos. Ao longo dos séculos, por diversas 

razões  de ordem política,  econômica  e  cultural,  esses  modelos  foram se sucedendo,  com 

maior  ou  menor  grau  de  desvio  de  sua  fonte  original.  A  distância,  a  dificuldade  de 

comunicação e a própria conjuntura brasileira geraram, em muitos casos, uma interpretação 

equivocada ou uma adaptação transformada das idéias geradoras. 

Neste  capítulo,  tentamos  seguir  o  percurso  dessas  influências,  para,  chegando  à 

atualidade,  conseguirmos  entender  o  que  norteia  nossa  prática  educacional  hoje.  A 

compreensão  dessa  evolução  é  de  grande  importância  para  que  se  possa,  através  da 

comparação com o contexto nacional, determinar as bases nas quais se apoiaram as primeiras 

iniciativas relativas ao ensino da arte em nosso Estado.
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2.1  O ENSINO DA ARTE NO BRASIL COLÔNIA

O ensino da arte no Brasil, ministrado de maneira organizada, não teve início senão 

na primeira metade do século XIX. Até a chegada de D. João VI ao Brasil, em 1808, o ensino 

sistematizado como um todo esteve exclusivamente nas mãos da igreja, mais precisamente, 

dos jesuítas. Tendo na preocupação com a educação um de seus principais pontos de sua ação 

missionária,  os  jesuítas,  desde  sua  chegada  ao  nosso  país,  foram  logo  tratando  de 

operacionalizar seu sistema educacional.

Não devemos esquecer  que a ação jesuítica  no Brasil  envolve não só o trabalho 

realizado em terras então portuguesas, mas também as Missões Guaranis nos estados do Sul, 

então possessão espanhola. Tais organizações subsistiram até meados de 1640, acabando por 

ser totalmente destruídas por ocasião da passagem dos bandeirantes por seus assentamentos.

Embora seu objetivo principal fosse a conversão à fé católica por meio da catequese, 

as primeiras escolas funcionando em solo brasileiro atuavam, também, como formadoras de 

possíveis  futuros  sacerdotes,  os  quais  dariam continuidade,  por  sua vez,  aos  trabalhos de 

evangelização do novo continente. Para que fosse possível o aproveitamento desses estudos 

iniciais para o prosseguimento da formação religiosa a ser completada em Portugal, o plano 

de estudos, idealizado por Manuel da Nóbrega para ser aplicado no Brasil, seguia, em linhas 

gerais, a construção curricular do Ratio Studiorum, documento elaborado pela ordem jesuítica 

para  regular  suas  atividades  educacionais.  A  observação  da  realidade  brasileira,  onde  a 

maioria de sua clientela sequer falava o português, fez com que Nóbrega divergisse, porém, 

em alguns pontos das normas impostas. Assim, seu plano previa como ponto de partida as 

escolas de ler e escrever, onde, além da língua portuguesa, era realizado o ensino da fé cristã. 

É nesse plano que encontramos as primeiras referências ao ensino da arte em nosso país, no 
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caso, a música, a qual era ministrada com caráter opcional, nas formas de canto orfeônico e 

música  instrumental.  (RIBEIRO,  1981,  p.  27).  O  ensino  de  música  era  considerado  por 

Nóbrega um poderoso meio de aproximação dos índios nativos, e, conseqüentemente,  de 

conquista dos mesmos para a sua causa. Sobre isso afirmava:  com a música e a harmonia  

atrevo-me a atrair a mim todos os índios da América. (NISKIER, 1989, p. 37).

Nas  Reduções  espanholas,  a  música  também  constituiu  presença  constante  no 

cotidiano missioneiro. Convivendo quase que exclusivamente com os índios, e percebendo 

sua facilidade com a expressão musical, os religiosos viam na música fator relevante para a 

catequese,  incluindo-a  em  todas  as  cerimônias  religiosas.  Os  índios  aprenderam  a  tocar 

instrumentos  musicais  e  a  cantar  em  coro.  Os  instrumentos,  inicialmente  importados  da 

Europa, passaram a ser copiados e produzidos pelos missioneiros, originando a formação de 

diversos grupos de bandas conjuntos de cordas. Segundo MALLMANN (1986, p. 265), cada 

Redução tinha sua pequena orquestra e, conseqüentemente, um grupo de músicos oficiais,  

além de um coral cuidadosamente ensaiado. 

Mallmann ressalta, nesse sentido, a participação do padre Antônio Sepp, da Redução 

de Yapeyu, que com entusiasmo introduziu nas Reduções novos instrumentos, apresentando 

as músicas italiana e alemã aos guaranis. Yapeyu constituiu-se, na época, no principal centro 

musical,  dando instrução  e  formando mestres  em música  para  as  outras  Reduções.  Sepp 

comandava uma verdadeira fábrica de instrumentos, de onde saíam órgãos, cravos, harpas, 

liras, cítaras, violoncelos, violinos, fagotes, trompas, cornetas, clarins e flautas, entre outros. 

(MALLMANN, 1986, p. 297).

As danças e as representações, sempre ligadas a temas religiosos, também eram parte 

integrante  das  atividades  dessas  comunidades,  acontecendo nos  dias  de  festa  em frente  à 

igreja e das quais apenas os homens participavam.
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Já não gozavam de igual prestígio as artes plásticas, consideradas, devido à herança 

platônica, uma atividade menor. Embora hoje as reconheçamos absolutamente como um meio 

de  expressão intelectual,  na época,  seu caráter  manual  as  colocava em posição inferior  à 

filosofia, à literatura e mesmo à música, consideradas atividades do pensamento, e, portanto, 

mais valorizadas. Outro fator a ser levado em conta era a idéia de que o trabalho manual era 

uma prerrogativa de escravos e pessoas socialmente inferiores, gerando dessa maneira total 

desinteresse por essa área.

Mesmo assim, a produção plástica ligada aos jesuítas foi considerável, tanto no que 

se  refere  aos portugueses  quanto aos  espanhóis.  É evidente que,  assim como no caso da 

música, esta  se condicionava principalmente às atividades religiosas e às necessidades da 

vida  diária.  No  caso  das  missões  espanholas,  os  jesuítas  mantinham  oficinas  que  eram 

verdadeiras escolas práticas de artes e ofícios, onde eram produzidos, além de bens de uso e 

consumo  cotidiano,  talhas,  esculturas  e  pinturas.  Destacam-se,  entre  os  produtos 

confeccionados,  os trabalhos em madeira  e a  cerâmica,  sendo que na Redução de Loreto 

encontrou-se um forno cerâmico com capacidade de três mil  peças.  Newton CARNEIRO 

(1955, p.  3) comenta, a esse respeito,  que os objetos encontrados em Guaíra e Vila Rica 

revelam,  não  só  adiantado  conhecimento  técnico,  mas  também  acentuada  preocupação 

estética.

Dessa  forma,  o  exercício  artístico,  incluindo-se  pintura,  escultura,  e  mesmo 

arquitetura,  ficava,  assim, restrito aos religiosos,  que procuravam satisfazer meramente as 

necessidades  de  suas  ordens  nesse  campo.  Estes,  necessitando  de  mão  de  obra  auxiliar, 

transmitiam  o  conhecimento  básico  a  seus  aprendizes,  geralmente  escravos,  índios 

domesticados ou gente do povo. O processo didático era o imitativo, o aprendizado ocorrendo 

pela observação da prática. Daí as raízes populares do nosso estilo barroco, o qual se desviou 
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de  suas  origens  européias  para  assumir  um  caráter  mais  sensual,  de  acordo  com  a 

personalidade do povo que aqui se formava. Ao produtor de arte não era conferido status de 

artista, mas de artesão, um trabalhador que produzia, manualmente, um artefato como outro 

qualquer. 

Essa mentalidade iria perdurar até a expulsão dos jesuítas do Brasil por Marquês de 

Pombal,  que  iniciou  uma  reforma  educacional  que  pretendia,  além  de  uma  renovação 

metodológica,  contemplar também os aspectos educacionais negligenciados até então pela 

ação jesuítica, como as Ciências, as Artes Manuais e a Técnica. 

No  entanto,  o  fechamento  dos  colégios  jesuítas  deixou  um vazio  no  sistema  de 

ensino, que até então não havia se organizado oficialmente. Para tentar resolver essa situação, 

foram  criadas  as  chamadas  Aulas  Régias,  disciplinas  oferecidas  isoladamente,  sem  uma 

seqüência curricular onde teremos, pela primeira vez, referência ao ensino da arte inserido 

num contexto formal. Segundo Ana Mae BARBOSA (1978, p. 22-23), o Seminário Episcopal 

de Olinda, fundado em 1800 por Azeredo Coutinho e que viria a substituir o Colégio Real dos 

Jesuítas, incluía Desenho em seu currículo, além de uma Aula Régia de Desenho e Figura. 

Essa  Aula  Régia,  regida  por  Manoel  Dias  de  Oliveira,  o  Brasiliense,  foi  a 

responsável pela introdução do modelo vivo no ensino de desenho no Brasil, o que só iria 

ocorrer,  nos  Estados  Unidos,  pelo  menos 50  anos  depois.  Enquanto  tal  prática  provocou 

reações  violentas  entre  os  americanos,  no  Brasil  o  acontecimento  praticamente  não  teve 

repercussão.  Para  BARBOSA,  isso  deveu-se  tanto  ao  fato  da  Arte  ser  praticamente  uma 

ilustre desconhecida em nosso meio, quanto à abordagem de Manoel Dias de Oliveira no 

tratamento  do  nu.  Para  ele,   a  figura  tornava-se  apenas  um  ponto  de  apoio  para  a 

observação, e a imagem desenhada obedecia, não aos padrões vistos, mas aos padrões de  

beleza estabelecidos pelo código neoclassicista, com o qual Manuel Dias de Oliveira entrou  
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em contato durante seus cursos na Itália.  (  BARBOSA, 1978, p.  23).  Essa influência da 

estética  neoclássica  seria  acentuada,  alguns  anos  mais  tarde,  com  a  chegada  da  Missão 

Francesa ao Brasil. Tanto a inserção do ensino de Desenho no currículo como a criação de 

uma Aula Régia de Desenho eram, para a época, uma inovação em termos educacionais e uma 

abordagem inusitada no que se refere à transmissão de conhecimentos em arte.
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2.2  O ENSINO SUPERIOR DE ARTE NO SÉCULO XIX: ENTRE O ARTISTA E O 

ARTÍFICE

A transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, no início do século XIX, e 

a  conseqüente  mudança  do  Brasil  de  colônia  para  sede  de  governo,  trouxe  consigo  a 

necessidade de incremento da infra-estrutura, para que os recém chegados tivessem condições 

mínimas de habitação e conforto. Entre as implementações realizadas, estava a organização 

oficial  do ensino superior,  a qual  ocorreu,  curiosamente,  antes de estarem organizados os 

ensinos primário e secundário. Essa preocupação era justificada com o argumento de que  o  

ensino superior era a fonte de formação e renovação do sistema de ensino em geral como um 

todo, e que, segundo Paulino de Souza, é a  universidade que faz a escola. Segundo Ana Mae 

BARBOSA (1978, p. 15-16), as causas principais desta opção teriam sido a necessidade de 

formação  de  uma  elite  que  defendesse  a  colônia  dos  invasores  e  que  movimentasse  

culturalmente a corte. 

Assim, as primeiras instituições de ensino do nosso país foram as escolas militares, 

os cursos médicos e a Academia Imperial de Belas Artes, criada por decreto em 1816, mas 

que só começaria a funcionar em 1826.

Esse decreto, assinado por D. João VI em 12 de agosto de 1816, previa à Instituição 

inicialmente o nome de Escola de Ciências, Artes e Ofícios, evidenciando a preocupação com 

a aplicação prática dos conhecimentos artísticos.  De acordo com tal  documento,  a Escola 

deveria promover e difundir a 

instrução  e  conhecimento  indispensáveis  aos  homens  destinados  não  só  aos  empregos 
públicos de administração do Estado, mas também ao progresso da agricultura, mineralogia, 
indústria e  comércio de  que resulta  a subsistência,  comodidade e  civilização dos  povos, 
mormente neste continente cuja extensão, não tendo ainda o devido e correspondente número 
de  braços  indispensáveis  ao  aproveitamento  do  terreno,  precisa  de  grandes  socorros  da 
estética  (grifo original) para aproveitar os produtos cujo valor e preciosidade podem vir a 
formar  do  Brasil  o  mais  rico  e  opulento  dos  reinos  conhecidos;  fazendo-se  portanto 
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necessário  aos  habitantes  o  estudo  das  Belas  Artes  com aplicação  referente  aos  ofícios 
mecânicos,  cuja  prática,  perfeição  e  utilidade  dependem  dos  conhecimentos  teóricos 
daquelas artes e difusivas luzes das ciências naturais, físicas e exatas. (TAUNAY, 1983, p. 
19). 

Como  se  pode  perceber,  os  objetivos  da  recém  criada  instituição  eram 

prioritariamente técnicos, voltados aos ofícios artísticos e mecânicos. Esse propósito original, 

porém, acabou ficando apenas no papel, o que reflete a mudança sucessiva de nomes sofrida 

pela  instituição,  que  chegou  a  se  chamar  Escola  Real  de  Desenho,  Pintura,  Escultura  e 

Arquitetura Civil, em outubro de 1820, tendo seu nome mudado, apenas um mês depois, para 

Academia de Artes e passando a ser denominada, a partir de 1826, Academia Imperial de 

Belas Artes. Com a proclamação da República seu nome foi novamente alterado, desta vez 

definitivamente, para Escola Nacional de Belas Artes. 

Porém, a idéia da inicial da criação de uma escola de Artes e Ofícios, creditada a 

Antonio de Araújo Azevedo, Conde da Barca e pessoa influente na corte de D. João VI, teve 

de  ser  postergada,  cedendo  espaço  para  um  ensino  baseado  nos  pressupostos  didático-

pedagógicos  das  academias  francesas.  Isso  ocorreu  devido,  em  parte,  às  características 

peculiares do contingente pessoal destinado a implantar o ensino superior de artes no país. 

Outro fator colocado por TAUNAY (1983, p. 47) como responsável por essa mudança de 

rumo foram as dificuldades para aquisição dos equipamentos e ferramentas para um ensino 

técnico profissional adequado, o que acabou direcionando as ações para o ensino artístico. 

Assim, convidado pelo governo português para organizar o ensino da arte em nosso 

país, assim como para organizar aqui uma pinacoteca, chegou ao Rio de Janeiro, em março de 

1816, um grupo de artistas e artesãos franceses, liderados por Joachim Lebreton e que passou 

a ser denominado Missão Artística Francesa. Desse grupo faziam parte: Jean-Baptiste Debret, 

pintor  histórico;  Nicolas  Antoine  Taunay,  pintor  de  paisagens;  Grandjean  de  Montigny, 

arquiteto; Auguste Marie Taunay, escultor; Charles Pradier, gravador; Segismund Neukomm, 
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compositor, organista e mestre de capela e François Ovide, engenheiro mecânico. Além destes 

artistas mencionados, e devido ao caráter da instituição projetada, integravam a missão um 

mestre ferreiro e perito em construção naval, um surrador e curtidor de peles, um serralheiro, 

carpinteiros e fabricantes de carros. (BITTENCOURT, 1967, p. 6).

Os  motivos  para  aceitação  de  tal  convite,  inusitado  para  a  época,  por  parte  dos 

integrantes  dessa  Missão,  variavam  desde  os  políticos  aos  meramente  pessoais.  Com  a 

invasão  da  França  em 1814 e  1815 e  conseqüente  queda  de  Napoleão,  muitos  artistas  e 

intelectuais apoiadores do antigo regime encontraram-se em situação insustentável. Taunay 

era bonapartista ardente e Lebreton, defensor incondicional da Revolução Francesa, tornara-se 

persona non grata dos Bourbons devido a episódio em que insultou publicamente os ingleses 

em sessão solene do Instituto de França, ficando sem opções de trabalho e subsistência na 

França.

De qualquer forma, os artistas que desembarcaram no Rio de Janeiro, muitos deles 

famosos  em  seu  país  de  origem,  defendiam,  em  sua  maioria,  uma  orientação  estética 

neoclássica  que  pouco  tinha  a  ver  com  os  intuitos  de  profissionalização  previstos 

anteriormente. Lebreton havia deixado recentemente o cargo de Secretário da Academia de 

Belas Artes do Instituto de França, à qual pertencia, também, o notável pintor neoclássico 

David.  Debret,  primo  de  David,  mantinha  com este  estreitas  relações,  tendo  inclusive  o 

acompanhado à Itália quando por ocasião da execução do célebre Juramento dos Horácios.

É  pertinente  lembrar  que  nas  primeiras  décadas  do  século  XIX  o  pensamento 

romântico, contrapondo-se ao neoclassicismo oficial francês, já encontrava plena expressão 

nas figuras de Gericault e Delacroix (A célebre Jangada da Medusa, de Théodore Gericault, 

data  de  1818).  Dessa  forma,  a  Missão  que  desembarcou  no  Brasil  era,  na  opinião  de 
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BASTIDE (1957, p. 285),  a mais acadêmica possível,  notando-se, aí uma crítica negativa à 

escolha realizada.

De qualquer forma, essa orientação neoclássica veio bater de frente com a tradição 

barroca dominante no Brasil colônia e, por esse motivo, não obteve a repercussão popular 

imaginada, atingindo um pequeno grupo ligado à elite social  da corte.  Mesmo assim, por 

representar a classe dominante, o neoclássico acabou sendo imposto como que por decreto, 

condenando qualquer expressão que não seguisse suas normas rígidas ao rótulo do mau gosto 

e afastando ainda mais o povo da expressão artística.  Assim, é pertinente perceber que o 

neoclássico,  que  na  França,  mais  precisamente  na  figura  de  David,  defendia  os  ideais 

republicanos, acabou servindo, no Brasil, como um meio de propaganda da monarquia.

 Morales de los Rios, não sem certo preconceito, comenta a ação da Missão Francesa, 

tanto estética, quanto pedagógica, em contraste com a cultura barroca então predominante:

Teve contudo a Missão Artística Francesa decisiva ação no surgimento e orientação da arte 
brasileira,  propriamente dita.  Deixando de lado quanto provinha de Portugal e o que até 
então se fizera no Brasil, imprimiu ao ensino artístico orientação pedagógica. Ao empirismo, 
ou automatismo dos processos correntes de aprendizagem artística e profissional, substituiu 
uma metodologia. Terminava a época antididática e iniciava-se a de caráter didático.

[...] As instituições, sentimentos e pensamentos coloniais, apoiados no barroco, no jesuítico, 
no plateresco e no churigueresco, foram substituídos por sentimentos, pensamentos e ações 
neoclássicos.

[...]  Na  pintura,  o  antigo,  a  mitologia  e  a  história  substituíram  a  obra  quase  que 
exclusivamente  sacra  dos  santeiros  pictoriais  da  Colônia  e  do  último  Vice-Reinado. 
(TAUNAY, 1983, p. 49).

O autor traduz aí a idéia equivocada, provavelmente compartilhada pelos integrantes 

da Missão Francesa, de que a verdadeira arte brasileira estaria começando a partir de sua 

chegada ao país, num desprezo explícito por tudo o que aqui se fazia até então.

Não obstante a nova orientação imposta, os próprios artistas recém-chegados também 

sofreram, em suas obras, influência da cultura que os acolhia. Assim, os trabalhos de Debret e 
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Taunay, que na Europa se dedicavam à temática histórica, registrando geralmente cenas de 

batalhas,  passaram a  ser  impregnados de  cenas  paisagísticas  e  de  costumes,  retratando o 

ambiente e a natureza brasileiros.

Desta forma, quando de sua concretização, a Academia de Belas Artes acabou se 

direcionando mais no sentido da formação de artistas, sem um objetivo utilitário explícito e 

sob influência  de um modelo já pronto,  idealizado por Lebreton,  baseado nos parâmetros 

franceses e que não levava em conta a realidade brasileira. Essa situação gerava perplexidade 

em observadores  externos,  os  quais,  percebendo a  precariedade  da  cultura  brasileira,  não 

podiam entender como se pretendia ensinar Belas-Artes num país onde faltavam os alicerces  

de civilização e também de economia que lhe eram necessários. (BARBOSA, 1978, p. 26). 

De qualquer  modo,  do  ponto  de  vista  da  formação do  artista,  a  criação  de  uma 

instituição de ensino superior de artes significou a substituição de um modelo que considerava 

a expressão artística um mero exercício manual por outro que admitia a necessidade desse 

fazer  estar  associado  a  um  saber  intelectual,  consciente  da  tradição,  ou  das  tradições  

artísticas e culturais do momento (CHIARELLI, 1995, p. 13), ainda que essa consciência se 

referisse ao patrimônio cultural alheio.

Tanto  o  estilo  estético  neoclássico  quanto  a  referente  pedagogia  aplicada  na 

Academia Imperial de Belas Artes tomavam como pressuposto os ideais gregos de beleza, 

constituindo  uma  série  de  princípios  e  regras  rígidas  que  deveriam  ser  observados  e 

respeitados. Com relação ao ensino, predominavam as cópias, tanto de estampas de quadros 

famosos, como de estátuas de  gesso, essas também cópias dos originais gregos e romanos. 

Como, segundo Platão, a arte era a cópia, mesmo que imperfeita, do mundo ideal, a cópia 

dessa cópia levaria o artista a se aproximar mais da beleza ideal que o contato direto com a 

natureza.  O modelo vivo,  quando utilizado,  era  idealizado segundo cânones  e  proporções 
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matemáticas para o corpo humano. Também era comum o estudo de ornatos,  baseado na 

cópia  de  elementos  decorativos,  geralmente  também  cópias  em  gesso  de  frontispícios  e 

colunas gregas ou romanas. 

Morales de los Rios comenta a ação pedagógica dos pintores da Missão, ressaltando 

como contribuições significativas a maior correção no desenho, o equilíbrio da composição e 

o maior conhecimento da perspectiva, do claro-escuro e das sombras. Além disso, cita o fato 

dos franceses terem introduzido no Brasil o uso de novos pigmentos, o que teria resultado em 

maior ousadia no colorido das obras. (TAUNAY, 1983, p. 49). É evidente, entretanto, que a 

valorização desse conhecimento no sentido de considerá-lo um progresso em relação ao que 

se tinha anteriormente tinha estreita correspondência com o paradigma neoclássico adotado. 

Entretanto,  Los Rios contrapõe essas informações com a constatação de que essa suposta 

rigidez era quebrada pelo fato de os mestres da Missão abrirem espaço para os estudos do nu,  

da anatomia, da natureza morta, da paisagem e da marinha, estudos esses mais ligados à 

observação da natureza e não tão comuns no pensamento idealista neoclássico. 

Mesmo assim, não só a expressão artística neoclássica, mas também sua metodologia 

de ensino eram consideravelmente desvinculadas de qualquer realidade do país em que se 

pretendiam inserir, contribuindo grandemente para o aumento do abismo existente aqui entre 

a arte erudita e as camadas populares.

Apesar  desse posicionamento alienado da única instituição de ensino superior do 

país, tomava corpo, na segunda metade do século XIX, um processo de discussão a respeito 

da  necessidade  de  se  aplicar  o  conhecimento  artístico  como  aliado  do  desenvolvimento 

industrial e econômico brasileiro. Esses questionamentos coincidiam com outros debates, de 

caráter mais vultuoso, a respeito do sistema escravagista vigente, cujo trabalho era utilizado, 

segundo Felix Ferreira, não só nos mais pesados ofícios e serviços secundários das fábricas,  
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mas  também  nas  artes  mais  delicadas  e  indústrias  mais  apuradas,  como  o  fabrico  dos  

chapéus,  jóias,  móveis,  nas  casas  de  modas,  tipografias,  etc.  (BARBOSA,  1978,  p.  28). 

Ferreira  defendia  a  extinção  do  trabalho  escravo,  por  considerá-lo  uma  concorrência 

desonesta para com os trabalhadores livres, propondo a propagação do ensino artístico pelas 

classes  operárias  como  uma  maneira  de  modificar  a  situação  deficitária  em  que  se 

encontravam nossas atividades industriais.

Como uma tentativa  de  introduzir  problemática  para  o  seio  do  meio  acadêmico, 

procurando estabelecer uma conexão entre a cultura de elite e a cultura de massa, o então 

diretor  da  Academia  de  Belas  Artes,  Araujo  Porto  Alegre,  em 1855,  implementou  uma 

reforma  no  sistema  de  ensino  desta  Instituição.  Essa  reforma  pretendia  que  o  mesmo 

estabelecimento escolar abrigasse duas classes diferentes de estudantes: o artesão e o artista, 

prevendo um núcleo comum de disciplinas para ambas as categorias. Entretanto, enquanto a 

formação do artista era acrescida por outras disciplinas, principalmente de caráter teórico, ao 

artífice era reservada maior especialização nas aplicações do desenho técnico e geométrico e 

na prática mecânica. Porto Alegre era de tendência romântica e objetivava com essas ações 

uma reorientação para a Academia que a afastasse de suas características elitistas, dando-lhe 

um cunho popular. 

Não  obstante  a  criação  de  novas  disciplinas  e  a  reestruturação  curricular,  pouca 

alteração sofreram os métodos, que continuaram a se basear nas cópias, ocorrendo, quando 

muito, apenas uma abrandamento na rigidez dos princípios impostos pelo neoclassicismo. 

Outro  problema  enfrentado  por  essa  nova  proposta  era  o  preconceito  recorrente 

contra o trabalho manual, o qual fazia com que a procura para as vagas de estudantes artesãos 

fosse muito reduzida. Na hora da opção, a escolha acabava recaindo sobre as Belas Artes, as 

quais,  se  não  gozavam  do  mesmo  prestígio  da  literatura  ou  da  música,  pelo  menos  se 
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distinguiam da atividade manual ordinária, situando-se numa posição privilegiada em termos 

hierárquicos. 

Por  outro  lado,  essa  abordagem da  academia  com relação  às  artes  era  vista  por 

setores mais progressistas, como bem atesta Rui Barbosa, como  uma prenda, um luxo, um 

passatempo de ociosos, um requinte de distinção reservado ao cultivo das classes sociais  

mais ricas ou à vocação excepcional de certas naturezas para as grandes tentativas da Arte.  

(BARBOSA, 1978, p. 30).

A criação, por Bethencourt da Silva, em 1856, do Liceu de Artes e Ofícios, com o 

objetivo  específico  de  preparar  trabalhadores,  através  das  artes  aplicadas,  para  o  sistema 

industrial,  veio  atender  ao  clamor  por  um  ensino  que  desse  conta  das  necessidades  de 

profissionalização  da  classe  operária  brasileira  emergente.  Por  seu  perfil,  talhado  mais 

decididamente nesse sentido, mereceu de pronto o voto de confiança das classes populares, 

vindo a receber, logo de início, grande número de pedidos de matrículas. Tendo o ensino do 

Desenho como polo central de suas ações educacionais, o Liceu procurava articulá-lo com a 

prática  industrial,  estabelecendo  uma  ponte  entre  arte  e  indústria.  Seu  pioneirismo  é 

evidenciado com a criação, em 1881, das classes de desenho para mulheres, revelando uma 

preocupação com a profissionalização feminina.  Voltado exclusivamente para  as  questões 

relativas à capacitação do operariado, o Liceu de Bethencourt da Silva serviu de modelo para 

outras instituições congêneres que viriam a ser fundadas em outras cidades brasileiras, tendo, 

inclusive, influenciado, no Paraná, na fundação da Escola de Belas Artes e Indústrias,  de 

Mariano de Lima.
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2.3  O DESENHO COM UM FIM UTILITÁRIO: INFLUÊNCIAS DO LIBERALISMO 

E DO POSITIVISMO

Enquanto  as  primeiras  décadas  após  a   chegada  de  D.  João  VI  ao  Brasil  foram 

marcadas  pela  criação do ensino superior  de  arte,  no que concerne ao ensino primário e 

secundário, tanto o século XIX como os inícios do século XX se caracterizaram por uma 

preocupação  com a  implantação  do  ensino  da  arte,  ou  melhor  dizendo,  do  desenho,  nas 

escolas brasileiras. Devemos nos lembrar que a própria organização dos ensinos primário e 

secundário começava a se efetivar, de maneira lenta e cheia de percalços, somente em meados 

do  século  XIX.  As  poucas  escolas  primárias  de  que  dispunha  o  país  encontravam-se 

espalhadas  pelo  território,  desconectadas  umas  das  outras  e  sem uma  orientação  central. 

Administradas geralmente por particulares, funcionavam num sistema de disciplinas isoladas, 

onde  o aluno cursava  o que melhor  lhe conviesse,  sem a  existência  de  uma organização 

curricular. Segundo NISKIER (1989, p. 126), em 1843 existiam apenas 9 escolas públicas de 

primeiras letras na cidade do Rio de Janeiro, contra 21 colégios particulares de meninos e 16 

de  meninas.  A inauguração  do  Colégio  de  Pedro  II,  em 1838,  instituição  que  viria  a  se 

configurar  um  modelo  nacional  no  que  se  refere  ao  ensino  secundário,  constituía  uma 

iniciativa isolada, não representando a real situação de precariedade em que se encontrava o 

resto do país. 

Nesse  contexto,  paralelamente  ao  debate  sobre  a  tomada da  responsabilidade  do 

ensino  básico  por  parte  do  poder  público,  vicejavam as  idéias  sobre  as  vantagens  de  se 

instituir o ensino do desenho como uma obrigatoriedade nos graus primários e secundários. Já 

em 1840, o Colégio de Pedro II acusava a presença, em sua Tabela de Estudos, do Desenho 

Figurado em todos os sete anos previstos para a conclusão do curso proposto. (NISKIER, 
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1989, p. 125). Essas argumentações ficaram mais veementes nas últimas décadas do século, 

quando as  notícias  sobre  a  associação  do  progresso  industrial  de  países  da  Europa  e  da 

América do Norte com o ensino do desenho em suas respectivas escolas começaram a chegar 

ao Brasil. Sobre isso comentava Rui Barbosa que

O ensino do Desenho, a sua popularização, a sua adaptação aos fins da indústria tem sido o 
principal motor da prosperidade do trabalho em todos os países já iniciados na imensa liça, 
em que se têm assinalado a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Áustria, a 
Suíça, a Bélgica, a Holanda e a Itália. (BARBOSA, 1978, p. 43).
 
A questão do ensino do desenho era apoiada em duas correntes filosóficas distintas: o 

liberalismo, que tinha na figura de Rui Barbosa um de seus mais ilustres representantes, e o 

positivismo,  defendido  e  propagado  por  Benjamin  Constant,  um  dos  articuladores  do 

movimento republicano. 

O liberalismo brasileiro surgiu da interpretação, por alguns intelectuais brasileiros, 

principalmente Rui Barbosa, do pensamento de Spencer e Walter Smith e baseava-se na idéia 

de  que  a  redenção  da  nação  só  seria  possível  através  do  desenvolvimento  econômico  e 

industrial. Para que isso pudesse ocorrer, Rui Barbosa acreditava que seria imprescindível que 

o povo fosse educado técnica e artesanalmente, estando, assim preparado para dar conta de 

tão importante tarefa. Em sua opinião, a educação artística, através do ensino do desenho, 

seria uma das bases mais sólidas para a educação popular, propiciando ao povo em geral 

meios de se  iniciar  profissionalmente.  Suas idéias a  esse respeito ficaram registradas nos 

pareceres sobre a Reforma do Ensino Secundário e Superior (1882) e sobre a Reforma do 

Ensino Primário (1883) de Leôncio de Carvalho, os quais, representando novos projetos para 

a Educação brasileira, davam ao Desenho um enorme destaque, tanto no currículo primário 

como no  secundário.  Rui  Barbosa  pretendia  implantar  no  Brasil  o  modelo  americano  de 

ensino da Arte, que se propunha educar para a vida prática, não vendo nas atividades artísticas 

mera  finalidade  contemplativa.  Nesse  sentido,  o  desenho  teria  como principal  objetivo  a 
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capacitação para o trabalho, possibilitando o fornecimento de mão de obra qualificada para a 

indústria. Além disso, Rui Barbosa entendia que o desenho poderia contribuir de maneira 

decisiva na aprendizagem intuitiva por ele proposta, a qual, baseando-se nos sentidos, faria 

oposição  aos  métodos  verbalistas  e  orais  até  então  praticados,  por  ele  condenados  por 

asfixiarem as faculdades criadoras da inteligência humana.

Rui  Barbosa  formulou  uma  série  de  princípios  metodológicos,  os  quais, 

disseminados pelas escolas do país, exerceram grande influência sobre o ensino artístico nas 

primeiras décadas do século XX. Uma de suas premissas era que todo o ensino do desenho 

deveria  se  basear  em  formas  geométricas,  as  quais,  por  serem regulares,  precederiam  e 

forneceriam o embasamento às formas naturais, normalmente irregulares. As formas naturais, 

quando desenhadas, deveriam ser primeiramente reduzidas às formas geométricas, tendendo 

sempre no sentido da estilização. 

Outro ponto por ele defendido era que o traçado deveria ser sempre à mão livre, num 

incentivo à destreza manual. Ao professor era aconselhado que nunca fizesse correções no 

próprio desenho do aluno, preservando, de certa forma, sua individualidade. Em sua opinião, 

a  rede  estimográfica,  composta  com  linhas  traçadas  a  mão  pelo  próprio  aluno,  era  um 

instrumento importante para os desenhos de reprodução, seja de cópias, desenhos ditados ou 

de memória. Esses desenhos precederiam os realizados a olho nu, funcionando como uma 

preparação para os mesmos. 

Rui Barbosa dizia também que o desenho tendo modelos como apoio deveria ser 

precedido de um estudo integral do objeto, assim como de suas partes, através de um método 

comparativo, sendo recomendável a prática de estudos a tempo fixo com o objetivo de vencer 

a inércia. Admitia a existência do desenho de invenção, o qual deveria ser realizado através da 
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composição com os elementos  já aprendidos. Por fim, via no desenho um auxiliar de outras 

matérias do currículo escolar, especialmente a geografia:

A  educação  popular  para  o  trabalho  era  a  finalidade  precípua,  e  as  recomendações 
metodológicas se dirigiam à necessidade de desenvolver conhecimentos técnicos de desenho 
acessíveis a todos os indivíduos, para que estes, libertados de sua ignorância, fossem capazes 
de invenção própria. Educar o  instinto da execução para que este não fosse empecilho à 
objetivação da invenção era o princípio básico que repercutiu profundamente na metodologia 
do ensino da Arte no século XX. (BARBOSA, 1978, p. 60).

Na esteira de Rui Barbosa, apenas alguns meses depois de publicado seu Parecer 

sobre  o  Ensino  Secundário,  Abílio  César  Pereira  Borges  publicou,  em 1882,  um manual 

intitulado Geometria Prática Popular, o qual se destinava 

às escolas primárias e normais, aos liceus e colégios, e enfim a todos quantos – homens e 
senhoras, industriais, comerciantes, lavradores, operários, etc.- não havendo recebido uma 
instrução primária completa,  desejarem instruir-se por  si  mesmos,  independentemente de 
mestres, nestas matérias tão interessantes e de tanta utilidade prática em todas as posições 
sociais. (BORGES, 1882, p. xvii)

Essa  foi,  segundo  Ana  Mae  BARBOSA  (1978,  p.  53),  a  primeira  tentativa  de 

educação de massa baseada na idéia da necessidade de se propagar pelo povo o ensino do 

Desenho  e de educar a nação para o trabalho industrial. Borges defendia a obrigatoriedade 

do ensino de desenho linear ou geométrico em todas as escolas públicas, tanto das capitais 

como das pequenas vilas do interior. 

Para ele, o desenho se situava no mesmo patamar de importância da escrita, por ser 

um eficiente meio de comunicação de idéias. Porém, seu objetivo não era, pelo menos no 

ensino primário, a formação de artistas nem industriais, assim como não se trata de formar  

nas mesmas calígrafos, literatos e sábios (BORGES, 1882, p. xi), mas sim fazer com que os 

indivíduos se exprimissem, por meio do desenho, da mesma forma que fariam por meio da 

escrita. 

Através  desse  manual,  o  qual  contém citações  explícitas  e  implícitas  de  Walter 

Smith,  podemos  entrar  em  contato  com  outros  aspectos  da  metodologia  proposta  pelos 
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liberais  para  o  ensino  do  desenho.  Apesar  de  reconhecer  a  importância  dessa  disciplina, 

Borges  julgava  poder  a  mesma  ser  ministrada  por  um  professor  regular,  dispensando  a 

colaboração  de  um  especialista.  Argumentava  para  isso  que,  sendo  o  desenho  um 

conhecimento básico ou uma habilidade inata do ser humano, não haveria a necessidade de 

ser artista para ensinar desenho, uma vez que  se não exige nem um orador para ensinar  

retórica nem uma acrobata para ensinar ginástica.  (BORGES, 1882, p. xiv).  O método de 

ensino baseava-se na cópia de modelos bidimensionais, como se vê nesse trecho da obra de 

Borges:

As figuras devem ser traçadas pelos alunos em suas ardósias a mão livre […], o melhor 
processo que se pode empregar para interessar prontamente não um somente, mas todos os 
alunos de uma classe consiste em executar em grande, no quadro preto, os traços das figuras, 
de sorte que aqueles que devem fazê-las depois vejam-nas traçar previamente pelos mestres.

O modelo se desenvolve diante dos olhos dos discípulos; o professor chama a atenção dos 
seus ouvintes para os pontos mais interessantes; excita-lhes a curiosidade e provoca entre 
eles a emulação pelas explicações e pelas interrogações a um e a outro.

Chegam  assim  os  discípulos  com  pouca  fadiga  e  quase  sem  perceberem  o  caminho 
percorrido, a receber pelos olhos e pelos ouvidos as lições que lhes foram dadas pela imagem 
e pela palavra. (BORGES, 1882, p. xi-xii).

O mestre, neste caso, detinha a informação, a qual deveria ser assimilada pelo aluno 

através  da  cópia,  realizada  diretamente  do  quadro  ou  do  próprio  manual,  cujas  páginas 

continham  figuras  impressas  em  litografia.  Essa  cópia,  em  sua  opinião,  não  deveria  ser 

maquinal, como julgava serem os procedimentos de então, mas uma cópia inteligente, em que 

os alunos pudessem ser levados, pouco a pouco, a exprimir suas próprias idéias. (BORGES, 

1882,  p.  xi).  Os  exercícios  eram  progressivos,  dos  mais  simples  aos  mais  complexos, 

iniciando-se o estudo pelos elementos geométricos básicos, como as linhas retas, verticais, 

horizontais, oblíquas, inclinadas e paralelas. A seguir, eram abordados os ângulos e as figuras 

geométricas, como os triângulos,  retângulos e outras formas regulares. 
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Outra  prática  utilizada  eram  os  exercícios  de  ditado  e  memorização  visual, 

destinados a treinar a agilidade e destreza da percepção visual.  Tendo estudado as linhas 

curvas e os sólidos geométricos, o aluno passava então aos exercícios com objetos simples de 

formas geométricas, onde os conhecimentos adquiridos anteriormente seriam aplicados.

Finalmente,  numa  etapa  final  o  manual  apresentava  composições  geométricas  e 

elementos  arquitetônicos  como  portadas,  arcos  e  colunas,  os  quais  revelam  a  influência 

neoclássica  e   o  continuísmo  da  Academia  de  Belas  Artes  nas  formas  artísticas  então 

empregadas. 

Cada  capítulo  do  livro  se  encerrava  com  um questionário,  em  que  as  respostas 

deveriam se basear em memorização de conceitos básicos do assunto estudado. Perguntas 

como O que é linha reta, o que é linha curva, etc, deveriam ser respondidas de acordo com as 

definições constantes no próprio manual. 

Borges recomendava ainda a importação de coleções de figuras que deveriam servir 

de modelos para as lições ministradas,  possivelmente os cartões de Walter Smith.  Apesar 

disso, a precariedade de recursos materiais fazia com que, mesmo em sua própria escola, os 

modelos  e  figuras  fossem  bastante  escassos,  reduzindo-se  a  alguns  poucos  sólidos 

geométricos  e  a  escassas  figuras  geométricas  desenhadas  nas  paredes  das  salas  de  aula. 

(BARBOSA,  1978, p. 56). 

Assim, a interpretação da metodologia liberalista para o ensino do desenho sofreu 

influência,  não  só  das  peculiaridades  culturais  de  nosso  país,  mas  também  dos  fatores 

econômicos  e  da  falta  de  informações  que  limitavam  as  possibilidades  de  um  amplo 

desenvolvimento de qualquer teoria que se apresentasse.

Ao lado do liberalismo, a corrente positivista, derivada ela mesma do pensamento 

liberal, ainda que com certas diferenças de enfoque, exerceu sobre a educação brasileira forte 
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influência,  principalmente  a  partir  da  proclamação  da  República.  A  instituição  do  novo 

regime de governo exigiu reformas radicais no país, no que se referia à sua estrutura militar, 

religiosa, política e educacional. 

Nesse sentido, Benjamim Constant foi encarregado de elaborar uma reforma para a 

educação, a qual acabou levando o seu nome. Essa reforma, aprovada em 22 de novembro de 

1890 pelo Decreto-Lei n. 1075, foi baseada das idéias positivistas, valorizando o ensino do 

desenho,  especificamente  o  geométrico.  Porém,  enquanto  para  o  liberalismo  a  principal 

preocupação era com a preparação para o trabalho, os positivistas viam no desenho um meio 

de desenvolver a inteligência. O desenho com a conotação de preparação para a linguagem 

científica  era  a  interpretação  veiculada  pelos  positivistas;  o  desenho  como  linguagem 

técnica, a concepção dos liberais.[...] Para os positivistas era um meio de racionalização da 

emoção e, para os liberais, um meio de libertar a inventividade dos entraves da ignorância  

das normas básicas de construção. ( BARBOSA, 1978, p. 80-81).

Para  Augusto  Comte,  o  grande  inspirador  do  positivismo no  Brasil,  a  formação 

científica  devia  basear-se  naquela  formação  estética  geral  que  predispõe  a  desfrutar  

profundamente  todos  os  modos  de  idealização,  tornando  os  homens  capazes  de  pensar  

melhor e de organizar melhor sua vida social. (BARBOSA, 1978, p. 67-68). 

Assim, nossos positivistas atribuíam ao ensino da arte, ou do Desenho Geométrico, o 

poder  de  regenerar  o  povo,  constituindo-se  num  instrumento  de  educação  da  mente. 

Acreditavam  eles  que  o  progresso  social  e  político  só  seria  conseguido  através  do 

aperfeiçoamento intelectual, sendo mesmo a crise moral considerada apenas um reflexo da 

crise intelectual.

Propunham, então, que o desenho fosse ensinado em todas as escolas brasileiras e 

que as aulas fossem ministradas por professores preparados previamente por estudantes de 
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Pintura e Escultura. Esses pintores e escultores, entretanto, não proviriam da Academia de 

Belas Artes,  mas de ateliês  livres,  onde,  segundo acreditavam, aconteceria  uma formação 

mais completa. Na verdade, a proposta positivista brasileira para o ensino artístico superior 

era a extinção da Escola Nacional de Belas Artes e o retorno a um sistema imitativo de ensino 

de arte.  Mesmo não conseguindo seu intento,  acabaram por  inserir-lhe  aquele sentido de 

ordem  e  disciplina  que  lhes  era  tão  caro,  contribuindo  assim  para  a  acentuação  do  

imobilismo e para a sacralização dos aspectos passageiros. (BARBOSA, 1978, p. 67).

No  entanto,  na  documentação  referente  à  Reforma,  o  desenho  encontrava-se 

associado às aritméticas, sendo ambas as disciplinas consideradas etapas preparatórias para o 

ensino da Geometria. Sua contribuição era considerada no sentido de fornecer subsídios ao 

estudo da ciência, o que vem de encontro ao pensamento do próprio Comte, que via como 

principal objetivo da Arte a preparação para a formação científica. A Geometria ensinada 

pelos  positivistas,  embora trabalhasse com conteúdos similares  à  dos  liberais,  enfatizava 

mais o conceito que o traçado, dando preferência  aos desenhos traçados com a precisão dos 

instrumentos.

Junto  com  o  Desenho  Geométrico,  a  prática  da  cópia  de  estampas,  herança 

neoclássica da Escola de Nacional de Belas Artes, também foi amplamente adotada pela 

metodologia positivista,  que passou a aplicá-la principalmente nas escolas primárias.  No 

ensino secundário, a prática mais corrente era o estudo dos ornatos, feito através do desenho 

de observação de modelos de gesso. 

Desta  forma,  tendo  como  um  de  seus  principais  objetivos  o  despojamento  do 

indivíduo de si mesmo e sua identificação com todos, o positivismo procurou, no Brasil, 

atingir  seus  propósitos  ou  por  meio  de  uma submissão  à  estética  realista  ou  através  da 

cientifização da forma pela geometrização. 
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Na tentativa de articular os pensamentos positivista e liberal,  o Código Epitácio 

Pessoa, em Vigor de 1901 a 1910, propôs aos problemas do ensino do desenho uma solução 

eclética: se por um lado estipulou como objetivo principal o desenvolvimento das idéias e do 

raciocínio, influência positivista, do ponto de vista metodológico adotou as idéias de Rui 

Barbosa e mesmo as práticas de estudo de ornatos da Escola Nacional de Belas Artes.

   Assim, a virada do século encontrou nas escolas, em termos de metodologia, um 

ensino  de  arte  influenciado  pelo  amálgama  do  neoclassicismo,  do  liberalismo  e  do 

positivismo,  havendo  em  cada  caso  o  predomínio  de  uma  ou  outra  tendência.  O  que 

geralmente  se  verificava  era  a  aplicação  de  conceitos  superficialmente  apreendidos  ou 

interpretações equivocadas dos autores originais, o que gerava, até mesmo, a convivência de 

práticas baseadas em filosofias antagônicas. De qualquer forma, foi o ensino do Desenho 

Geométrico, com mais ou menos rigor, a prática que, afirmando-se gradativamente desde 

meados do século XIX,  manteve predomínio absoluto nas escolas brasileiras durante as 

primeiras décadas do século XX.
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2.4  A LIVRE-EXPRESSÃO NO BRASIL

Se  por  um  lado  a  generalização  do  ensino  do  Desenho  Geométrico  era  uma 

realidade  nas  escolas  do  início  do  século,  um  caminho  alternativo  ia  aos  poucos  se 

apontando para a inserção da Arte no sistema educacional, o qual colocaria a criança no 

centro  das  preocupações  pedagógicas,  reconhecendo-a  como  um  ser  sui-generis,  com 

peculiaridades  a  serem  respeitadas.  A  fundação  no  Brasil  de  escolas  estrangeiras, 

principalmente  norte-americanas,  como  a  Escola  Americana,  a  Escola  Piracicabana  e  o 

Colégio Internacional de Campinas, colocou os educadores brasileiros em contato com as 

idéias e técnicas pedagógicas circulantes nos Estados Unidos, o que acabou influenciando 

nossas práticas educacionais. 

Um dos fatores de grande influência para essa mudança de direcionamento foram as 

teorias sobre a evolução da psicologia infantil e sua inevitável associação com a educação. A 

necessidade de se conhecer  o universo psicológico infantil  foi  levantada aqui  por Oscar 

Thompson, educador americano que, durante seu período como Diretor da Escola Normal de 

São  Paulo,  criou  a  cadeira  de  Psicologia  aplicada  à  Educação.  Foi  então  convidado  o 

professor  italiano Ugo Pizzoli,  catedrático da Universidade de Modena,  para orientar  os 

professores  sobre  as  novas  diretrizes  nessa  área,  bem  como  fornecer  subsídios  para  a 

instalação na escola de  gabinetes de Antropologia e Psicologia pedagógica e de Psicologia 

científica. Através dos cursos ali realizados, foram publicados, pela primeira vez no Brasil, 

materiais sobre as questões relacionadas ao desenho da criança. Um deles, o do professor 

Adalgiso Pereira, tratava especificamente do grafismo infantil.

Nesses trabalhos, embora a expressão plástica fosse admitida como algo inerente à 

natureza infantil,  maior ênfase era dada à importância pedagógica do desenho, como um 
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meio  de  descobrir  possíveis  lacunas  culturais  e  problemas  na  formação  da  criança 

impossíveis de serem detectados de outro modo. 

Essa  abordagem  não  reconhecia  no  desenho  feito  pelos  pequenos  um  produto 

estético propriamente dito, mas um instrumento para se atingir outros objetivos. Professando 

uma noção de estética baseada nos parâmetros de representação realista, considerava que o 

trabalho  infantil  continha  erros  que  poderiam se  auto-corrigir  ao  longo  do  tempo.  Sua 

contribuição, no entanto, foi extremamente válida no sentido de reconhecer a importância da 

expressão infantil através da arte.

Na opinião de Ana Mae Barbosa, 

A aproximação inicial do Desenho como a Psicologia no Brasil resultou principalmente na 
configuração de uma atitude de  respeito  para  com o grafismo da criança,  na idéia do 
desenho infantil como um produto interno refletindo a organização mental da criança, a 
estruturação de seus diversos aspectos e seu desenvolvimento.
 [...] O experimentalismo psicológico com o desenho da criança, embora considerando os 
produtos da atividade gráfica infantil, desvios da Arte, imperfeições auto-corrigíveis pela 
freqüência da ação e pelo desenvolvimento provocou a resultante metodológica de retirar os 
modelos externos das aulas de desenho, levando a uma busca e enriquecimento de modelos 
internos. (BARBOSA, 1978, p. 111-112).

A valorização da imaginação, das idéias da criança e da sua relação com o meio 

social e natural em que vive, em lugar dos modelos externos a serem copiados, já se fazia 

perceber em texto legal, datado de 1921, assinado por Alarico Silveira, que trata do programa 

de Desenho para o 1o. ano primário, citado por Heládio Antunha:

Os assuntos escolhidos para desenho serão tirados da vida local, exprimindo sempre um fato 
cotidiano,  a  sucessão  das  estações,  a  vida  agrícola,  pastoril  ou  industrial;  os  diferentes 
aspectos da vida doméstica da localidade serão um manancial inesgotável de motivos que as 
crianças gostam de desenhar. 
Quanto ao método, recomenda-se uma ativação dos conceitos e dos elementos visualizados 
através de diálogo:
a) indagar o que as crianças têm feito.
b) o que seus companheiros têm feito.
c) o que têm visto.
d) o que sabem sobre qualquer coisa.
e) o que imaginam. 
f) lembrando as noções de sólidos geométricos, desenhar alguma coisa (ex. casa, igreja ou 

monumentos) que recorde tais formas, etc.
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Os desenhos serão feitos sem modelos. As crianças desenharão como souberem evocando 
apenas a imagem que possuem sobre tais assuntos.
Deve  o  aluno  habituar-se  a  pensar  pelo  desenho  sobre  idéias  suscetíveis  de  serem 
representadas  graficamente  por  uma  imagem.  Quanto  ao  assunto  a  estudar,  pode  ser 
considerado pela sua natureza em estado de repouso ou movimento. (BARBOSA, 1978, p. 
113).

Essa nova concepção psicopedagógica, que teve São Paulo como núcleo irradiador, 

disseminou-se logo pelo país através dos educadores paulistas atuantes em outros estados.

Entretanto,  a  valorização  da  arte  espontânea  infantil  como  um  produto  estético 

dependeu  em  grande  parte  da  Semana  de  22,  quando  as  correntes  de  vanguarda 

expressionistas,  futuristas  e  dadaístas  foram  apresentadas  à  cultura  brasileira  e  a  ela 

introduzidas.   Valorizando  a  expressão  individual  e  rompendo  com  os  modos  de 

representação  realistas,  essas  vanguardas  guardavam  profunda  identificação  com  a  arte 

infantil, espontânea e individual por natureza. 

Entre os modernistas brasileiros, podemos destacar a atuação pedagógica de Anita 

Malfatti e Mário de Andrade, artistas plásticos que se envolveram nas questões da educação 

artística infantil. 

Mário de Andrade, estando ligado ao Departamento de Cultura da Prefeitura de São 

Paulo de 1936 a 1939, escreveu diversos artigos e conduziu investigações sobre a arte infantil. 

Sua  opinião era que  arte na realidade não se aprende  (ANDRADE, 1963, p. 11), numa 

valorização  explícita  do  potencial  de  cada  indivíduo.  Idealizou,  em  sua  gestão,  diversos 

programas de dinamização da vida cultural  da cidade.  Para as  crianças,  criou a  seção de 

parques infantis, os quais deveriam ser instalados, de preferência, nos bairros populares, nas  

proximidades de fábricas, escolas e casas de habitação coletiva.  (DUARTE, 1985, p. 81). 

Objetivando um processo educativo e de integração social, as atividades nos parques previam, 

além  do  desenvolvimento  de  jogos  e  diversões,  sessões  de  cinema  gratuitas  aos  seus 

freqüentadores, as  quais, concorridíssimas, aconteciam em teatros nos bairros da cidade. 
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Já Anita Malfatti, atuando como professora em seu  atelier, onde desenvolveria os 

métodos aprendidos com Homer Boss, inovaria os métodos e as concepções da arte infantil,  

transformando a função do professor em espectador da obra de arte da criança, e ao qual  

competia, antes de tudo, preservar sua ingênua e autêntica expressão. (BARBOSA, 1978, p. 

114). Sobre sua atuação com as crianças, Tarsila do Amaral comenta, numa entrevista para o 

Correio da Tarde, em 28 de janeiro de 1931:

Creio  que  não  ficou  mal  acrescentar  no  fim  desta  rápida  notícia  mal  comentada,  dos 
acontecimentos da arte moderna em 1930, o que houve quanto à instrução artística infantil, 
pois ela é manifestação contemporânea de pendores artísticos que possam vir a ser grandes 
valores. Neste particular, os trabalhos de Anita Malfatti, como professora, durante o ano, de 
numerosas  crianças,  merecem  grande  destaque.  Ela  obteve  promissores  resultados, 
cultivando principalmente a imaginação de seus alunos. (BARBOSA, 1988, p, 121).

Tanto o trabalho de Anita Malfatti como o de Mário de Andrade foram de extrema 

importância para a valorização da arte infantil e o desenvolvimento de novos métodos de 

ensino em que a liberdade de expressão do aluno era priorizada. O deixar fazer e a vertente 

expressionista no ensino de arte para crianças encontraram aí, pela primeira vez em nosso 

país, campo aberto para se desenvolver.

Em verdade, as renovações que se fizeram sentir a partir da década de 20 no ensino 

da arte estiveram estreitamente ligadas à introdução, no Brasil, das idéias que deram origem 

ao Movimento Escola Nova. A Escola Nova brasileira procurou adaptar à nossa realidade os 

modelos estrangeiros idealizados por Dewey, Claparède e Decroly. A enorme repercussão 

desse  movimento  gerou  grandes  reformas  educacionais  em  todos  os  estados  brasileiros, 

fazendo com que as questões da educação se tornassem constantemente notícia nos periódicos 

do país. É justamente desta fase que datam as primeiras revistas de arte-educação que se tem 

notícia. Desses teóricos, foi seguramente Dewey, quem teve um reflexo mais acentuado em 

nossa educação.
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A influência das idéias de Dewey penetrou o meio intelectual brasileiro a partir de 

1927,  através  de um intercâmbio  com a  Universidade  de  Columbia,  o  qual  levou alguns 

professores a freqüentarem o Teacher’s College, onde Dewey atuava. Mas é na obra de Anísio 

Teixeira, que também esteve em Columbia em 1928, que essas influências se tornam mais 

explícitas. Teixeira não trata, entretanto, especificamente da problemática da arte e de sua 

importância para a educação, assunto tão extensamente abordado por Dewey, limitando-se a 

algumas observações genéricas e esparsas sobre o tema. 

A questão do desenho infantil  sob a  ótica de Dewey seria,  porém, abordada por 

Nereu Sampaio, em sua obra com o título Desenho espontâneo das crianças: consideração 

sobre sua metodologia, dissertação de cátedra da Escola Normal do Distrito Federal, datada 

de  1929,  a  qual  se  baseou nas  considerações  metodológicas  expostas  na  obra  do  mestre 

intitulada The School and Society. 

Apesar de praticamente desconhecido nos meios educacionais atuais, o trabalho de 

Sampaio influenciou a reforma da instrução pública do Distrito Federal, feita por Fernando de 

Azevedo em 1927, reforma essa que se tornou um modelo para a educação no resto do país. 

Enquanto Dewey definia a observação como auxiliar da imaginação e enriquecedora da auto-

expressão, a interpretação de Sampaio foi de que a imaginação deveria estar subordinada à 

observação e que  o espontâneo deveria se submeter progressivamente ao racional, revelando, 

talvez, um resquício de influência do positivismo. 

Segundo  afirmação  do  próprio  Sampaio,  a  imaginação  era  apenas  tomada  como 

ponto de partida, rumo à representação realista:

A orientação deve ser traçada de tal modo, que o desenho das crianças, desde a primeira fase, 
do período das manifestações involuntárias até o realismo visual, seja direcionado por uma 
contínua preocupação de representar o que existe no mundo exterior, tal como se vê e não 
como se tem conhecimento através da imaginação. (BARBOSA, 1989, p. 51).
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Sampaio  acreditava  na  possibilidade  de  transformação  da  imaginação  em 

pensamento reflexivo, onde a capacidade espontânea seria transformada rumo à perfeição de 

representação.  A  influência  de  seu  trabalho  pode  ser  percebida  nos  seguintes  textos  da 

Reforma Fernando Azevedo, os quais deixam claro o aspecto naturalístico do direcionamento 

estético impingido durante as atividades artísticas, bem como a função da arte como auxiliar 

de outras matérias. A liberdade de expressão é admitida como um estágio inevitável, o qual 

deve ser ultrapassado pela criança, com a devida orientação do professor rumo a um modelo 

mais realista de representação:

O aluno expressar-se-á pelo desenho como pela linguagem falada e escrita. Daí o desenho 
espontâneo, pelo qual ele dirá o que viu, o que pensa e o que sente, devendo-se dar à criança 
inteira liberdade nas manifestações, para que melhor possa ser conhecida e encaminhada, 
contribuindo-se desse modo também para lhe desenvolver a iniciativa e a capacidade de 
criar.

A criança desenha para se afirmar na medida de sua capacidade, expressando a interpretação 
que dá ao que a impressionou; é dever do mestre respeitar esta feição pessoal, quer quanto à 
forma, quer quanto ao colorido. Em vez de corrigir-lhe a expressão, guiá-la nas observações 
para que, sendo estas mais completas, possam conduzir a uma representação mais fiel.

O professor chamará a atenção para as desproporções, tomando como termo de comparação 
a figura humana, para que o aluno vá aprendendo a comparar grandezas e possa ele próprio 
corrigir-se em futuros trabalhos, que precisam ser por isso às vezes sugeridos pelo mestre. 

Por  essa  razão  deve-se  reservar  tempo  especial  para  exercícios  de  desenho, 
independentemente  das  ilustrações  em todas  as  outras  disciplinas.  (BARBOSA, 1989,  p. 
115-116).

Desta  forma,  o  programa  estabelecido  para  os  quatro  anos  da  escola  primária 

ressaltava esses  mesmos aspectos.  O programa dos  primeiros  dois  anos  sugeria,  além de 

desenhos de imaginação com a escolha dos motivos pelos próprios alunos, desenhos como 

expressão de observação e interpretação de histórias curtas. Além disso, mencionavam-se os 

desenhos  relacionados  a  aulas  de  linguagem,  aritmética  e  higiene  e  a  conhecimentos 

adquiridos  durante  o  primeiro  ano,  bem como  ilustrações  de  trabalhos  escritos.   Para  o 

terceiro e quarto ano eram recomendados desenhos espontâneos, desenhos de imaginação e 
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desenhos  ilustrativos  do  conhecimento  adquirido  anteriormente,  além  de  desenhos  de 

observação de cunho realista. 

Posicionamento semelhante guiou o Programa de Ensino para as Escolas Primárias  

de São Paulo, de 1935: 

Para o primeiro ano, começaremos pelo desenho espontâneo, no qual as crianças terão total 
liberdade  de  interpretar,  não  apenas  o  que  imaginam  ou  sentem,  mas  também  o  que 
observam  da  natureza:  desenhos  de  casas,  paisagens,  carros,  trens,  brinquedos,  cenas 
imaginárias, contos fantásticos, episódios históricos, etc.
O programa é, portanto, muito amplo: não é possível delineá-lo com precisão. É dever do 
mestre escolher os temas oportunos, isto é, temas relacionados às lições de outras matérias.
O mestre não deverá desencorajar-se com os resultados obtidos. É natural que as crianças 
rabisquem antes de desenhar. Mas, por que será que o educador deve se preocupar se os 
desenhos são, no início, fora de forma ou grotescos? O que realmente importa não é obter 
um bom desenho assim cedo, mas encorajar o desenvolvimento das faculdades das crianças.
A fim de educar seus olhos e obter, gradualmente, uma representação mais próxima possível 
do  natural,  convém  fazer  exercícios  especiais  copiando  da  natureza  durante  o  segundo 
semestre. (BARBOSA, 1989, p. 117).

O método de Sampaio, integrando a observação e a livre expressão, foi largamente 

difundido,  tendo  estado  em  uso  comprovadamente  pelo  menos  até  a  década  de  50,  na 

Escolinha de Arte do Recife.

Outro aspecto da influência da obra de Dewey se fez notar, embora de maneira mais 

indireta,  através de Artus Perrelet,  filósofa e arte-educadora que veio ao Brasil  em 1929, 

juntamente com um grupo de professores para, a convite de Francisco Campos, reorganizar o 

ensino de Minas Gerais.  Perrelet  havia trabalhado anteriormente no Instituto Jean-Jacques 

Rousseau em Genebra, centro de pesquisa onde atuava Piaget. Seu método de ensino da arte, 

entretanto,  foi  desenvolvido  a  partir  da  concepção  de  Dewey  a  respeito  de  apreciação  e 

integração. Sua obra, O Desenho a serviço da educação, desenvolve um conceito de desenho 

como integração de corpo e mente, experiência e raciocínio, gesto e visão, vida e símbolo,  

indivíduo e meio ambiente, sujeito e objeto, sendo uma declaração autêntica do princípio de  

educação e a arte pelo interesse de viver uma vida plena, rica e livre. (BARBOSA, 1989, p. 

68).
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Perrelet,  concordando  com  a  linha  de  pensamento  de  Dewey,  combatia 

energicamente as atividades segregadas e a organização estanque do currículo em disciplinas, 

o que contribuía, na opinião de ambos, para uma departamentalização da própria vida. Seus 

conteúdos eram organizados de maneira progressiva, de tal forma que as crianças utilizassem 

o conhecimento adquirido previamente como base para o aprendizado. O método de Perrelet 

era centrado em ação e movimento, considerados por ela como a base, não só do desenho, 

mas de todo o conhecimento da criança. Em sua opinião, o desenho se baseia no movimento.  

Nascido  do gesto,  torna-se  necessário  voltar  ao gesto se  quisermos revivificá-lo  em sua  

origem primeira e integrá-lo em seu princípio mais produtivo.  (BARBOSA, 1989, p. 69). 

Considerando  o  movimento  fator  de  integração  orgânica  da  experiência  da  criança  e 

relacionando-o inclusive com seu processo de crescimento, afirma:

O movimento é fator  de  desenvolvimento.  Por meio dele,  os recém-nascidos  entram em 
contato com o meio ambiente; por meio dele, o animal ainda novo toma conhecimento de 
sua personalidade e percebe os pontos de referência de sua situação no universo. Os animais 
conhecem essa verdade instintivamente e, se a andorinha retira seus filhotes do ninho, não é 
apenas com a intenção de ensinar-lhes a planar no espaço; assim como a gata que brinca com 
seus  filhotes  não  o  faz  unicamente  para  proporcionar-lhes  um  exercício  salutar  para  o 
organismo. Não, tudo isso tem um motivo mais profundo. Inconscientemente, ambas as mães 
dão à sua prole um lugar no mundo, elas a colocam em harmonia com o universo, fazendo de 
sua prole, que no princípio não era nada a não ser pequenos seres isolados, parte integrante 
da Criação. Por outro lado, é através do movimento que o indivíduo adquire consciência de 
sua  personalidade.  Colocando-o  em  harmonia  com  o  universo  e,  ao  mesmo  tempo, 
diferenciando-o desse universo, o movimento lhe dá um sentido de seu lugar, um  eu bem 
definido; isto pela consciência de causa e efeito. (BARBOSA, 1989, p. 70).

Na visão de Perrelet, o movimento atua como um facilitador de toda a aprendizagem, 

sendo ele mesmo a base para a reflexão, por ser, justamente, um componente extraído da 

própria vida. Nesse contexto, considera que os elementos do desenho, ou seja, as linhas, o 

ritmo,  o  equilíbrio,  a  forma,  representam  tanto  o  mundo  interior  quanto  a  realidade 

circundante do indivíduo. Assim, critica a passividade da escola tradicional, a qual, em nome 

da  disciplina,  sacrifica  uma  característica  natural  do  ser  humano  e  principalmente  das 

crianças, que é a expressão pelo movimento.
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Como Dewey,  Perrelet  acreditava  que  a  aprendizagem só  é  possível  através  da 

experiência, a qual deve estar intimamente ligada à vida vivida.  Nesse sentido,  procurava 

relacionar  a  compreensão  de  conteúdos  com  exercícios  corporais,  por  meio  de  jogos  e 

exercícios de imaginação. A expressão corporal era mesmo o ponto de partida de todas as 

suas atividades didáticas, por ser o corpo, segundo ela, a primeira forma de conhecimento. 

Dizia  que,  antes  de  qualquer  exteriorização,  é  de  grande  importância  que  o  aluno  faça 

experiências com o seu próprio corpo. 

A questão da representação ocupava papel secundário em suas preocupações cujo 

ponto mais valorizado era a compreensão dos elementos do desenho e a expressão gráfica por 

meio  da  vivência.  Tudo deveria  ser  sentido,  experienciado,  para  que  a  compreensão  dos 

conceitos  ficasse  intimamente  introjetada  nas  mentes  e  corações  infantis.  O  desenho  de 

observação só teria  validade como um meio de despertar  na criança a percepção para as 

diversas formas de expressão. Perrelet pregava a necessidade de movimentação do corpo, da 

mente e das emoções, para que pudesse haver uma maior integração da arte com a vida.

Ana Mae Barbosa descreve a maneira com que Perrelet abordava alguns conteúdos 

relacionados ao desenho:

Ela sugere  uma série  de  atividades  ligadas  com o objetivo de despertar  a  percepção do 
significado da linha. Por exemplo, as crianças devem viver a experiência do vertical, devem 
senti-lo  como  a  linha  da  existência,  a  linha  da  vida,  da  presença;  devem  sentir  sua 
instabilidade frente ao absoluto equilíbrio da linha horizontal, etc. antes que aprendam sobre 
a linha de prumo. As paralelas também devem ser sentidas no corpo. O segundo passo é 
procurar as paralelas na sala de aula, na natureza, através da observação e da memória, até 
que se desperte na criança a compreensão de que as paralelas são símbolos de afirmações 
repetidas, esforços comuns ou monotonia. (BARBOSA, 1989, p. 78).

Para explicar o significado das linhas alternadas, Perrelet faz as crianças

apreciarem a experiência da alternância nos movimentos do corpo ao marchar, andar, nas 
pegadas  deixadas  pelos  passos,  no  tom da  voz,  no  som das  palavras,  nas  atitudes,  nas 
sensações. Sugere ainda que “o aluno seja convidado a tocar de forma alternada um objeto 
quente e um frio, a levantar um corpo pesado e um leve, a tocar uma superfície lisa e uma 
áspera, etc.”, para impregnar-se do sentido da alternância. (BARBOSA, 1989, p. 78).
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Ao introduzir o estudo da cor, Perrelet sugeria a observação  dos elementos que a  

rodeiam, mudando o lugar dos objetos e analisando a diferença de tonalidade, observando a  

superposição de pedaços de papel colorido e transparente, misturando as cores e notando a 

relação entre as cores e as sensações, como o quente, o brilhante, a proximidade, a tristeza,  

a atividade, etc. (BARBOSA, 1989, p. 79-80). 

O estudo do espaço, por envolver movimento, tinha grande destaque em suas aulas. 

Dentro desse tópico, privilegiava o ritmo e a perspectiva. Para trabalhar a perspectiva, Perrelet 

sugeria o seguinte exercício:

Vamos convidá-la (a criança) a formar um círculo, juntando o polegar e o dedo indicador. 
Vamos fazer com que ela o observe no mesmo nível dos olhos e perpendicularmente ao 
olhar, para que não perceba nenhuma deformação. Os dois dedos (o polegar e o indicador) 
serão, ao mesmo tempo, visíveis e palpáveis. Vamos dizer a ela para mover os dedos assim 
dispostos  e  que  os  detenha  no  momento  em que  o  círculo  estiver  à  altura  da  linha  do 
horizonte e no prolongamento do olhar (profundidade). Que verá agora o aluno? Apenas o 
polegar, porque o dedo indicador está escondido atrás dele. Mas é suficiente abaixar o braço, 
colocando o círculo numa posição horizontal, para que o dedo indicador apareça  outra vez 
sobre o polegar, como uma montanha que nós descobrimos atrás de uma outra. Levantando o 
braço,  verificaremos  exatamente  o  contrário:  o  dedo  indicador  desaparecerá 
progressivamente debaixo do polegar. (BARBOSA, 1989, p. 80).

A intenção de Perrelet, nesse caso, era que as crianças pudessem perceber as noções 

de profundidade, primeiro e segundo planos, com outros recursos que não apenas o desenho 

de observação. 

Essa forma de integrar a  expressão corporal,  os elementos da vida cotidiana e  a 

expressão  artística  fica  evidente  no  texto  no  qual  ela  própria  descreve  o  modo  como 

exploraria o tema ritmo numa unidade de aulas:

O ritmo está em nós mesmos; reconhecemo-lo no que vemos, no que ouvimos, em tudo o 
que sentimos. Nossas diferentes artes trazem o seu cunho comum. Por que, então, dividir, 
dosar? As diversas manifestações se explicam e se reforçam mutuamente e é inconcebível 
que se ache tão difícil aproximá-las. 

Trata-se, pois, de conseguir a atenção das crianças para os ritmos que as rodeiam; ritmos 
infinitamente  variados,  cuja  pesquisa,  em si  só  altamente  as  diverte.  O  primeiro  estudo 
consistirá numa explicação do professor, que deverá expor nos alunos o objeto que se lhes 
propõe a perspicácia. Há em torno deles, no decurso do dia, um número considerável de 
coisas,  de  movimentos,  de  sons,  que  se  repetem  de  maneira  irregular.  Registremos 
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metodicamente esses fatos e vejamos se não é possível exprimi-los pelo desenho e tirar deles 
os mais lindos motivos decorativos. Assim, sem que seja preciso sair desta sala, as crianças 
poderão  notar  os  golpes  regulares  de  um batedor  de  tapete,  além,  por  sobre  o  telhado 
vizinho,  o  ruído  de  passos  na  rua,  o  tic-tac  de  um relógio,  e  o  movimento  regular  da 
respiração. Pouco importa que essas repetições se apresentem, no começo, com elementos 
iguais, sem tempos fortes nem tempos fracos. E mesmo que os tenham, será melhor que não 
se chame para eles a atenção do aluno, dando-se por muito o conseguirem distinguir as três 
coisas que se repetem regularmente, das mil outras que se sucedem sem nenhum caráter 
rítmico. 
 
Para a aula seguinte trarão uma coleção de lembranças. Um deles terá visto o pistão de uma 
locomotiva, que crescia e sumia alternativamente; outro terá ouvido o tique-taque de uma 
gota de chuva, a vassoura de um limpador de rua, passando e repassando; tal outro, o ruído 
de uma serra ou as marteladas de um caldeireiro. Descobrem assim mui variados exemplos. 
Tenho diante dos olhos observações que me foram trazidas por meus alunozinhos; entre elas, 
encontro:  o  movimento  regular  de  uma  máquina  de  impressão  (ritmo  visual),  o  de  um 
pêndulo, o de uma roda, o de um ceifador, o reluzir periódico do farol de Genebra, o ruído de 
um motor, passos numa escada, o som de um sino e inúmeros outros que atestam o interesse 
que as crianças põem nesta investigação e o esforço que a ela se dedicam.

Agora  que  temos  em mãos  copioso  material,  vamos  empregá-lo  em nossos  desenhos  e 
composições. Pediremos a cada aluno que imite as repetições que notou, ou que as explique, 
se forem do domínio de sentidos outros que não a audição. Não raro o aluno escreve as suas 
impressões.  Tenho  ainda  em  minha  coleção  as  seguintes  frases,  em  letras  grandes, 
apresentadas em sala de aula, e que contém onomatopéias de uma encantadora justeza de 
evocação:

“— O lenhador faz: uf, pan. É um ritmo em dois tempos. O serrador faz : zif, zif... É um 
ritmo  em  dois  tempos.  Ouvi  um  homem  que  raspava  os  saibros  do  jardim,  quando 
trabalhava; fazia assim: cre, cre, cre, um, um, dois.
 — Estou patinando: uí, uí. Finco pregos: tap, tap.
O relógio bate: r, r, dzing.
Quando ando, ouço: um dois, um dois. Quando respiro: um dois, um dois. O gongo faz: 
dong, dong, dong, um, dois, três. Ouvi um cavalo que trotava: trótró-tró, trótró-tró”.

Começaremos por dar aos petizes algumas fichas de papel de várias cores, pedindo que as 
disponham em frisa,  repetindo os diversos ritmos em voz alta.  Dessarte é preferível que 
utilizem, a princípio, os ritmos auditivos, os quais exigem menos raciocínio que os outros, 
além de serem mais sedutores. As crianças imaginam por si mesmas a maneira de ilustrar os 
ritmos.  Gruparão  naturalmente,  espontaneamente,  as  figuras,  as  fichas,  etc.,  da  mesma 
maneira  por  que  estão  grupados  os  sons  ouvidos,  deixando  espaços  em  branco, 
correspondentes aos intervalos de silêncio.
Enquanto tratam só de repetições monótonas, ou não dão atenção aos tempos fortes, a única 
coisa que lhes cumpre fazer é reunir no espaço as fichas móveis, conforme imaginam que se 
sucedem os sons no tempo, e não devemos supor seja isto uma abstração fora do alcance dos 
pequerruchos. Muito pelo contrário, estes possuem uma profunda intuição do ritmo, e não 
existem, em seu espírito, empecilhos entre estas diversas manifestações. Ritmos visuais e 
ritmos auditivos são uma única coisa para eles, e nunca tive dificuldade em conseguir que 
representassem  uns  pelos  outros.  Não  me  lembra  ter  encontrado  um  único  aluno  que 
hesitasse em exprimir um grupo de três sons por outro de três fichas, ou vice-versa; e, assim 
que  completam a  frisa,  as  crianças  reproduzem,  vocalmente,  o  ritmo,  acompanhando  o 
desenho com os olhos, como se estivessem diante de uma pauta de música, e do mesmo 
modo, aliás, por que haviam cantado para sua elaboração. 
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Mas no momento em que as crianças descobrirem a presença de tempos fortes no ritmo, ou 
lhes chamarmos a atenção para eles, compreenderão que é necessário destacar esses tempos 
fortes.  A  engenhosidade  toma  então  livre  curso  e  cumpre  deixar  suas  impressões 
manifestarem-se livremente.

Deste  modo,  longe  de  levarmos  os  alunos  à  adoção  de  uma  como  que  representação 
simbólica convencional e codificada, de que resultaria uma espécie de registro automático de 
sinais  visíveis  fixos,  correspondentes  a  cada  sensação  visual  — o  que  traria  resultados 
pedagógicos  nefastos  e  o  inconveniente  de  determinar  uma  monotonia  deplorável  de 
execução — será bom que se peça aos alunos que exprimam os ritmos conforme entenderem. 
Obter-se-ão, assim, motivos variados, cada qual com um encanto especial de originalidade. 
Uns diferenciam os tempos fortes pela forma; outros, pela cor; outros pelo tamanho; outros, 
ainda  pela  posição;  outras  tantas  soluções  a  que  recorrerão  os  pequenos  decoradores, 
principalmente se cogitarmos da representação da melodia, que, muitas vezes, se prende ao 
ritmo e que pode entrar na disposição de nossos motivos.

É  de  absoluta  necessidade  apelarmos  para  o  sentimento  das  crianças.  Cada  uma  das 
observações que elas nos trazem apresenta ou pode apresentar um caráter impressionante que 
não  devemos  desprezar.  Consegue-se,  por  perguntas,  a  manifestação  dessas  impressões 
infantis; e elas serão um guia na escolha das cores, das formas, dos sinais e sobre elas se 
baseará toda e qualquer execução:  nossa composição terá,  assim, uma nota própria,  uma 
tonalidade geral e evocadora. (BARBOSA, 1989, p. 82-83).

Perrelet  não  dava  tanta  importância  ao  produto  realizado pelas  crianças,  mas  ao 

processo do fazer enquanto experiência e sua relação com os diversos aspectos da vida. 

Apesar de orientar seu trabalho na direção da valorização da expressão do aluno, 

Perrelet se opunha aos métodos da livre expressão absoluta, propagados por Cizek. Em sua 

opinião, a espontaneidade por si própria pode ser um agente dissipador da fantasia infantil, em 

que os proveitos decorrentes da imaginação não são aproveitados adequadamente, gerando 

um processo que, segundo Dewey, acaba por deixar a criança desinteressada e desatenta, por 

não  proporcionar  um  desenvolvimento  cumulativo  e  progressivo  das  capacidades  e  dos 

resultados reais. Seu objetivo é que haja um equilíbrio entre a espontaneidade da  brincadeira 

e a ordenação das idéias. Nesse caso, atribui ao professor o importante papel de coordenador e 

estimulador, para que tal equilíbrio possa ocorrer. 
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O livro e o trabalho de Perrelet influenciaram a educação brasileira, não só por meio 

da Reforma Francisco Campos, mas também por meio de suas alunas, as quais, espalhando-se 

pelo país, foram gradativamente propagando suas idéias.

Os  conceitos  de  Dewey  e  sua  aplicação  na  arte-educação  foram  por  vezes  mal 

entendidos e mal interpretados. De uma maneira geral, os grupos ligados ao Movimento da 

Escola Nova atribuíram à arte uma função instrumental, reduzindo-a a um mero auxiliar de 

outras disciplinas, cuja função seria lhes dar um fecho, auxiliá-las em sua compreensão e 

conclusão.  A  atividade  artística  foi,  na  maioria  dos  casos,  tratada  como  trabalho 

complementar, a ser realizado ao fim de determinados conteúdos, como que para reforçar o 

seu significado.

Essa  função instrumental  da  arte  ajudando na  formação do conceito  foi  bastante 

utilizada  pelo  grupo  dos  Reformadores  da  Educação  de  Pernambuco,  o  qual  contribuiu 

significativamente para a difusão de tal idéia pelo resto do país. Ana Mae Barbosa analisa o 

livro de José Scaramelli sobre a Reforma Educacional daquele Estado, em sua opinião, a obra 

que trata com mais clareza da metodologia adotada pela Escola Nova em todas as áreas na 

sala de aula, inserindo-se aí o caso da arte. Scaramelli também segue a tendência de atribuir às 

atividades artísticas um status de auxiliar de outros conteúdos abordados. Seguidor confesso 

de  Dewey,  comete ele,  segundo a autora,  pecados freqüentes de  má interpretação de  seu 

inspirador. Nas aulas transcritas por Barbosa, a arte sempre aparece ao final de uma atividade 

integrada, dando suporte e apoio aos conteúdos trabalhados, mas nunca como uma disciplina 

com especificidades a serem exploradas.

Assim, se por um lado as diferentes interpretações das idéias de Dewey contribuíram 

para  que  houvesse  uma  abertura  acerca  da  expressão  artística  infantil,  por  outro,  a 

disseminação  de  suas  aplicações  gerou  alguns  conceitos  equivocados,  como o  da  função 
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instrumental da arte dentro do currículo escolar, posição que Dewey jamais defendeu, e a 

popularização do desenho pedagógico, simplificação erroneamente baseada no pensamento de 

Perrelet. Mais uma vez, a importação pura e simples de modelos externos, tratada sem um 

trabalho  de  base  necessário,  gerou  deformações  que  banalizaram  idéias  interessantes  e 

originais, levando o ensino da arte a uma prática superficial e repetitiva, sem o aporte teórico 

desejável.

Mas a questão da livre expressão receberia um impulso com a introdução, no Brasil, 

das idéias de Herbert Read da educação através da arte, que teve seu pensamento posto em 

prática, no Brasil, por Augusto Rodrigues.
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2.5   AUGUSTO RODRIGUES E AS ESCOLINHAS DE ARTE

Enquanto a arte, em meados dos anos 40 continuava, dentro do rígido sistema escolar 

brasileiro, se reduzindo, de uma maneira geral, ao desenho geométrico, ou, quando muito, à 

prática  simplista  do  desenho  pedagógico,  uma nova  possibilidade  começava  a  despontar, 

ocupando um lugar marginal dentro da estrutura formal de ensino.

Nessa época veio ao Brasil uma exposição internacional de desenhos de crianças, 

organizada por Marion Richardson e apresentada por Herbert Read. A riqueza dos trabalhos 

expostos entusiasmou enormemente Augusto Rodrigues, quem, juntamente com um grupo de 

professores, percebeu a necessidade do conhecimento das psicologias infantil e educacional 

para a atuação de um futuro arte-educador. 

Outro  fator  contribuiu  para  as  reflexões  nesse  sentido:  quando  da  Exposição 

Internacional  de  Arte  Infantil,  promovida  pelo  Centro  Pedagógico  de  Milão,  crianças 

brasileiras  tiveram seus  trabalhos  recusados.  O  motivo  alegado  foi  a  má  orientação  dos 

adultos, os quais, na ânsia de demonstrar talento e precocidade, ofereceram uma ajudazinha a 

seus alunos e filhos, resultando em trabalhos estereotipados e bem feitos, aos quais faltavam 

espontaneidade,  liberdade  e  naturalidade,  características  buscadas  pelos  organizadores  do 

evento. (PESSI, 1990, p. 27).

Essa conjuntura levou o grupo de Rodrigues, cujos professores já vinham realizando 

estudos e experiências nas escolas e locais em que atuavam, a investir na concretização de um 

projeto que tinha como objetivo unir arte e educação, almejando, através do respeito integral à 

livre-expressão infantil, uma transformação dos educadores e da própria educação.

Assim, foi criada, em 1948, a Escolinha de Arte do Brasil. O espaço inicial para o 

seu funcionamento, o corredor da Biblioteca Castro Alves, no prédio do IPASE, no Rio de 
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Janeiro, era um tanto improvisado, não oferecendo as condições ideais de funcionamento. Na 

verdade, a escolinha tinha, de início, caráter de uma experiência em aberto. Naquele corredor, 

professores  e  crianças  começaram  a  se  encontrar  sem  muitas  regras,  sem  horários  pré-

determinados e utilizando o material que estivesse disponível. Segundo Augusto Rodrigues, a 

própria denominação escolinha não foi intencional, tendo surgido a posteriori por apropriação 

das próprias crianças:

Aí é que surgem as crianças que já começavam a dizer: — Amanhã eu venho à Escolinha, e 
elas só chamavam de Escolinha. Percebi de imediato que elas faziam uma distinção entre a 
escola institucional e aquele lugar que elas passavam a chamar de Escolinha. Escolinha no 
diminutivo, com o componente afetivo. Uma era a escola onde ela ia aprender, a outra onde 
ela ia viver experiência, expandir-se, projetar-se. Então foram elas mesmas que deram o 
nome. (PESSI, 1990, P. 28).

A  experiência  foi  tão  bem sucedida  que  as  escolinhas  de  arte  começaram  a  se 

multiplicar. Ao conquistar sede própria, a Escolinha de Arte do Brasil deixou em seu primeiro 

abrigo a Escolinha de Arte da Biblioteca Castro Alves. Mais tarde surgiram a Escolinha de 

Arte do Círculo Militar de Porto Alegre, a Escolinha de Arte de Cachoeiro do Itapemirim, a 

Escolinha de Arte do Recife e a Escolinha de Arte do Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro. O número de escolinhas de arte foi crescendo. Em 1958, quando o Governo Federal 

permitiu a criação de classes experimentais nas escolas primárias e secundárias, as escolinhas 

já  eram vinte  em todo o  país  e  esse  número  continuou crescendo ao  longo das  décadas 

seguintes. 

No Paraná, além da Escolinha de Arte do Colégio Belmiro César, fundada por Viaro 

em 1938, tivemos a criação, no início da década de 50, do Centro Juvenil de Artes Plásticas, 

moldado dentro dos mesmos princípios da Escolinha de Augusto Rodrigues.

O trabalho da Escolinha de Arte do Brasil tinha como espinha dorsal a liberdade de 

expressão, com a valorização da espontaneidade, cabendo ao aluno, este o centro de todas as 

atenções, a iniciativa de decidir o que e quando realizar. Neste caso, o fazer artístico, por si 
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só, era considerado capaz de proporcionar à criança as descobertas necessárias ao aguçamento 

da percepção plástica. Isso fica evidente nas palavras de Rodrigues:

Esse critério de apelar para a espontaneidade da criança, de deixar que ela mesma se exprima 
como queira, num ambiente em que vê outras crianças desenhando, pintando e modelando, 
não só lhe aguça a percepção plástica e colorida das coisas, como lhe traz diante de si mesma 
a certeza de que adquire dignidade nova. Ela mesma descobre suas falhas e encontra sua 
própria disciplina. (PESSI, 1990, p. 29).

Já com relação ao papel do professor, a ele era atribuída a função de estimulador da 

criatividade inerente da criança. Augusto Rodrigues via no professor, antes de mais nada, o 

guardião de sua espontaneidade e de sua liberdade de expressão:

A finalidade do professor não é ensinar o que a criança deve fazer, obrigando-a a concluir 
trabalhos ou seguir técnicas. Não. Seu objetivo é completamente outro: é proporcionar às 
crianças  ambiente  favorável  ao  seu  desenvolvimento,  estimulando-lhes  a  auto-expressão, 
inclusive  promovendo  os  meios  materiais  e  as  oportunidades  para  a  aprendizagem  das 
diversas artes, sem no entanto, anular-lhes a iniciativa com disciplinas e teorias. O princípio 
básico da Escolinha é respeitar a individualidade de seus pequeninos alunos. (PESSI, 1990, 
p. 29).

A relação  do  pensamento  da  Escolinha  de  Arte  do  Brasil  com a  Psicologia  e  a 

preocupação com o ser humano total, idéias professas por Read em sua proposta de educação 

pela arte, podem ser percebidas pelas palavras de seu fundador:

Estava muito preocupado em liberar a criança através do desenho, da pintura. Comecei a ver 
que o problema não era esse, era um problema muito maior, era ver a criança no seu aspecto 
global,  a  criança  e  a  relação  professor-aluno,  a  observação  do  comportamento  delas,  o 
estímulo  e  os  meios  para  que  elas  pudessem,  através  das  atividades,  terem  um 
comportamento mais criativo, mais harmonioso.
As crianças vinham cada vez mais, e as idades eram as mais diferentes. Felizmente, tínhamos 
duas coisas muito positivas para um começo de experiência no campo da educação, através 
de uma escola. A experiência era feita em campo aberto, e a diferença de idades também foi 
outra coisa fundamental para que eu pudesse entender, um pouco, o problema da criança e o 
da educação através da arte. Deveríamos ter um comportamento aberto, livre com a criança; 
uma relação em que a comunicação existisse não através do que pudéssemos dar como tarefa 
ou como ensinamento, mas através do fazer e do reconhecimento da importância do que era 
feito pela criança e da observação do que ela produzia. De estimulá-la a trabalhar sobre ela 
mesma, sobre o resultado último, desviando-a, portanto, da competição e desmontando a 
idéia de que ali estavam para ser artistas. (FERRAZ, 1993, p. 31-32).

Com a finalidade de disseminar as idéias veiculadas pelos integrantes da Escolinha 

de  Arte  do  Brasil,  foi  criado,  em 1961,  o  Curso  Intensivo  de  Arte-Educação  — CIAE. 
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Segundo PESSI (1990, p. 29), o CIAE foi, até a Lei 5692/71, o único curso de especialização 

para professores na área de arte-educação, continuando, mesmo depois da criação dos cursos 

de  Educação  Artística,  a  se  constituir  numa  opção  para  professores  que  buscavam  uma 

atualização  nessa  área.  Contestaremos  essa  informação  adiante,  no  capítulo  que  trata  da 

atuação de Guido Viaro como arte-educador, pois obtivemos provas documentais de que seus 

cursos de arte para professores são anteriores ao CIAE, datando já de 1952. 

O fato dos criadores de escolinhas de arte pelo país terem, na maioria das vezes, 

passado pela Escolinha de Arte do Brasil, fez com que houvesse, entre elas, alguns pontos em 

comum: em geral, as escolinhas de arte atuavam à margem do sistema educacional oficial, 

sobre o qual procuravam exercer sua influência; compartilhavam também a convicção da livre 

expressão, valorizando o processo criador em detrimento do produto artístico. 

No Rio de Janeiro, além do trabalho desenvolvido por Augusto Rodrigues, podemos 

citar a Escolinha de Arte do Museu de Arte Moderna (MAM) como exemplo significativo 

nesse sistema não oficial de arte-educação para crianças. O Museu iniciou suas atividades 

didáticas sistemáticas em 1952, tendo se encarregado da escolinha Ivan Serpa, artista plástico 

jovem e atuante. 

Consoante  com  o  pensamento  dos  defensores  da  livre  expressão  e  das  demais 

escolinhas de arte do país, Serpa também não pretendia, com o seu trabalho, a formação de 

artistas, mas sim a interferência da arte na formação de indivíduos capazes de contribuir com 

a sociedade em que vivem. Sobre isso comentou Mário Pedrosa,  no catálogo da primeira 

exposição infantil organizada pelo MAM:

Esses meninos todos aqui  não vão continuar gênios ou grandes artistas amanhã,  quando 
alcançarem a vida adulta. Não é para isso que estão trabalhando. Mas a experiência de agora 
servirá  onde  quer  que  estejam  amanhã,  como  artistas,  artesãos,  industriais,  técnicos, 
doutores,  não  importa.  Ela  lhes  dará  um  estalão  precioso  para  julgar  e  apreciar,  sem 
desajustes e prejuízos, tornando-os aptos ao fazer e ao agir, ao pensar e ao sentir, com menos 
incoerência ou melhor sincronizados. (PEDROSA, s/d, p. 224).
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Pedrosa prossegue, afirmando ser o principal objetivo desse tipo de aprendizado

Preparar a meninada para pensar certo, agir com justeza, manipular as coisas judiciosamente, 
julgar pelo todo e não parcialmente, apreciar com proporção e confiança, gesticular com 
propriedade, como das coisas insignificantes e pequeninas. (PEDROSA, s/d, p. 224).

Para  ele,  tal  orientação  transformaria  cada  indivíduo  num artista,  porém não  no 

sentido produtivo, mas no aguçamento da sensibilidade e na capacidade de ver o mundo numa 

dimensão estética, contribuindo, também, para a formação do cidadão crítico:

Ah, esses que assim se conduzirem quando peludos serão artistas, mesmo que nunca mais 
peguem num lápis ou num pincel.  Verão a vida como uma sadia ou bela obra de arte a 
preservar,  não  baterão  palmas  a  ditadores  histéricos,  marcharão  com  o  progresso  sem 
contudo virar as costas à liberdade, e, acima de tudo, apreciarão todo trabalho bem realizado, 
pois neste sentirão, compreenderão a presença, a participação carinhosa do homem, penhor 
do racional, a emprestar-lhe um valor estético que transcende até o ético. (PEDROSA, s/d, p. 
224).

Embora levasse em conta as tendências pedagógicas liberais, Serpa buscava ir além, 

tentando aliar a experimentação e a valorização da individualidade com noções formais, à luz 

das teorias da  gestalt.  Partindo dos impulsos motores naturais da criança, encaminhava-as 

lenta e  gradualmente no sentido da apreensão dos elementos básicos da composição,  tais 

como  círculos,  quadrados  e  triângulos  e  das  relações  possíveis  entre  esses  elementos, 

chegando à compreensão de conceitos mais complexos e ambivalentes, como a simetria e o 

movimento. Com isso percebe-se que, malgrado a suposta uniformização de pensamento das 

escolinhas, o próprio sistema de liberdade em que as mesmas eram constituídas possibilitava 

o surgimento idéias diversificadas, por vezes derivantes de seus princípios geradores.

Entre os defensores da livre expressão no Brasil, a influência teórica mais marcante 

foi a obra Desenvolvimento da Capacidade Criadora, de Viktor Lowenfeld. Isso se deveu ao 

fato de, até pouco tempo, ser essa praticamente a única obra com tradução para o português à 

disposição dos professores brasileiros. 
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As idéias  de  Lowenfeld  sobre  a  criança  enquanto  ser  criador  e  sua  metodologia 

enfatizando o processo, assim como a proposição de temas cotidianos, permearam a prática 

pedagógica de professores de arte em todo o país até a década de 70 e, em muitos casos, até 

hoje. 

Não  obstante,  a  falta  de  informações,  junto  com  a  formação  deficiente  dos 

professores de arte, gerou a banalização da livre expressão rumo a um fazer por fazer, onde ao 

professor cabia simplesmente a distribuição do material a ser trabalhado. 

Esses profissionais, quando possuíam formação específica, eram advindos de cursos 

de bacharelado em arte, os quais não forneciam a bagagem pedagógica necessária, ou das 

licenciaturas em Desenho, mais centradas em conteúdos da geometria. De qualquer forma, a 

epistemologia  do  próprio  ensino  da  arte  era  coisa  totalmente  ignorada,  seja  no  ensino 

superior,  seja  nos  cursos  ministrados  nas  escolinhas  de  arte,  ocasionando  uma  prática 

pedagógica desestruturada e desprovida de fundamentação teórica. 

Já nos anos 50, tal abordagem educativa era alvo de críticas de intelectuais iminentes, 

os quais, mesmo reconhecendo a necessidade de reação contra o engessamento do sistema 

tradicional de ensino da arte,  criticavam duramente o que vinha se fazendo em nome da 

liberação total da criança, chamando a atenção para seus efeitos negativos na formação do 

indivíduo. Mário Pedrosa, em texto de 4 de novembro de 1954, assim expressa sua opinião a 

esse respeito:

Em nome da luta legítima contra os preconceitos acadêmicos que tolhem a liberdade de 
criação e abafam na infância os anseios de afirmação, a pedagogia artística moderna tende a 
congelar-se  numa  atitude  unilateral  bem  empobrecedora.  Querendo  fazer  da  arte  mera 
expressão de emoções e conflitos, ela a reduz a uma espécie de técnica de desabafos, que 
visa a provocar a  catarse nos indivíduos indecisos ou ainda em formação. Por isso se insiste 
hoje tanto nos métodos propícios a aprimorar essa técnica de desinibição e desabafo. Daí a 
preponderância  dos  instrumentos,  materiais  e  processos  de  pintar,  desenhar,  modelar  e 
trabalhar  condizentes  com  aquelas  finalidades  liberatórias:  o  cultivo  sistemático  das 
pinceladas livres, de araque, sem ordenação nem regularidade; das palhetas transbordantes 
de tinta;  dos golpes de improviso ao sabor do momento; da exploração do acaso, com algo 
já de suspeitamente rígido; das surpresas das manchas de cor amorfas, etc. A sistematização 

151



excessiva desses elementos retarda o desenvolvimento, e retarda sobretudo a chegada do que 
é essencial também – a organização do todo.

Tal método já de antemão compele a criança a estratificar-se, numa só atitude que acaba 
rígida,  a  contentar-se  com  pouco,  a  satisfazer-se  no  cultivo  indefinido  das  próprias 
idiossincrasias, a fazer sempre a mesma pintura ou o mesmo desenho, confinado num estado 
de espírito unilateral, egocêntrico, quase solipsista. Então, fora dessa tradução imediata do 
estado de espírito da criança, do seu modo temperamental, nada mais se poderia extrair de 
suas produções.  (PEDROSA, s/d, p. 224-225).

Nesse cenário de quase inexistência de referências teóricas, especialmente de autores 

brasileiros sobre o ensino da arte, o livro de Alcidio Mafra de Souza intitulado Artes Plásticas 

na Educação, publicado em 1968, se destaca como uma feliz exceção. 

Souza era professor de Desenho e Artes Visuais nos cursos Ginasial, Normal e de 

Formação de Professores do Curso Normal do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, além 

de lecionar História da Arte no Instituto de Belas Artes do Estado da Guanabara. A associação 

dessas  experiências  certamente  contribuiu  para  a  sua  abordagem  do  ensino  da  arte, 

diferenciada, em alguns aspectos, do pensamento da época.

A  obra  de  Souza  dirigia-se,  preferencialmente,  a  professores  de  arte  do  ensino 

formal, contendo, inclusive, em determinados pontos, especificações relativas aos diferentes 

graus de ensino. Esse dado é consideravelmente curioso, especialmente num momento em que 

o ensino da arte sequer fazia parte dos currículos obrigatórios. Certamente seus principais 

interlocutores eram os profissionais que atuavam nas escolinhas livres anexas às instituições 

de ensino, além dos professores das instituições particulares que já privilegiavam a arte como 

integrante da grade curricular.

Com evidentes influências de autores como Dewey, Lowenfeld, Marion Richardson 

e  Herbert  Read,  entre  outros  citados  pelo  próprio  autor,  Artes  Plásticas  na  Educação 

transcende  a  problemática  da  livre  expressão,  apontando,  de  forma  precursora,  para  a 

valorização dos  conhecimentos  históricos  e  da  apreciação estética.  Souza afirmava que  a 

compreensão da obra de arte de nosso tempo, assim como a de épocas passadas, só seria 
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possível se a natureza dessa obra fosse considerada dentro do contexto em que foi produzida e 

dos princípios pelos quais foi  estruturada. (SOUZA, 1968, p.  19). Considerava,  assim, de 

extrema importância o domínio analítico dos elementos formais, tais como linha, movimento, 

espaço, forma, volume, valor, textura e cor, bem como a análise das estruturas compositivas, 

tendo inclusive dedicado a esse tema capítulos específicos,  os quais  são enriquecidos por 

meio da exemplificação com reproduções de obras de arte. 

Essa  tendência  de  pensamento,  tão  claramente  delineada  no  discurso  de  Souza, 

apenas  tomaria  força  quase  vinte  anos  mais  tarde,  com  a  sistematização,  por  Ana  Mae 

Barbosa, do que viria a ser conhecido por Metodologia Triangular.

É preciso frisar que, em meados da década de 60, ainda se lutava contra os resquícios 

da metodologia baseada na rigidez acadêmica, a qual exigia do aluno o rigor e a perfeição da 

produção artística, tratando a criança como um adulto em miniatura. Isso fica evidente quando 

Souza comenta que já é grande, felizmente, o número dos que acreditam sejam a experiência  

e  a experimentação pessoais de alto valor para a aprendizagem.  (SOUZA, 1968, p.  12). 

Nesse sentido, o direcionamento tomado pelo autor, abordado na seqüência, significa um real 

avanço em relação à prática pedagógica então disseminada.

Souza  compartilhava  do  conceito  de  Read da  educação  através  da  arte.  Em sua 

opinião, o que se deveria almejar não era a formação de artistas, mas fazer com que a arte, 

numa ação integrada com as outras disciplinas, pudesse colaborar na formação humana em 

seu sentido mais amplo. Nesse aspecto, a experiência individual e o estímulo à capacidade 

criadora eram extremamente valorizados por constituírem a base e a justificativa do trabalho 

com arte o qual, não se limitando aos indivíduos talentosos, seria antes prerrogativa de todos 

os cidadãos. 
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No entanto,  o  conhecimento  específico  da  arte  não  deixa  de  ser  incluído  como 

componente integrante desse processo. Em suas palavras, é justamente nessa fase da vida, que 

inclui a infância e a adolescência, que os

alunos,  através  de  suas  próprias  experiências  criadoras  e  do  conhecimento  da  obra  dos 
artistas, tanto contemporâneos como do passado, podem e devem ser levados a apreciar a 
permanente influência da Arte na Vida. Isso os conduz a entender e preservar os elementos 
culturais por nós herdados, para estudo ou puro deleite, já que a história do homem e do seu 
desejo de  enriquecer a  vida acima do nível  de  sobrevivência  é  lida  no trabalho criador. 
(SOUZA, 1968, p. 12).

A  defesa  de  SOUZA (1968,  p.  47)  da  arte  como  área  de  conhecimento  se  faz 

veemente  quando o mesmo critica  o  sistema educacional  por  esse  estabelecer  territórios 

separados e fronteiras invioláveis para a Ciência e para a Arte, quando não se pode fazer  

distinção entre uma e outra, salvo em métodos. Sua idéia era que as atividades criadoras nas 

escola poderiam servir à transformação do hábito de pensar aleatoriamente em direção ao 

pensamento lógico ou científico.

Continuando,  Souza  advoga  para  as  artes  plásticas  características  instrumentais, 

concluindo terem as mesmas, no âmbito escolar, não só uma função educativa, mas também 

utilitária. Entre essas características, aponta: sua importância como um recurso de liberação 

de  tensões e  conflitos;  sua  necessidade,  em todas as atividades  humanas,  como elemento 

estético ou descritivo; o favorecimento da disciplina da atenção, pelas peculiaridades desse 

trabalho;  e  finalmente,  sua  importância  como  instrumento  para  a  exteriorização  do 

pensamento. (SOUZA, 1968, p. 49-50). 

Tal posicionamento de justificativas intensas a respeito da importância do ensino da 

arte é sintomático numa época   em que a atividade artística na escola era vista – como  na 

maioria dos casos até hoje – como  desprovida de importância e mais relacionada ao lazer que 

ao trabalho pedagógico sério.
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O respeito incondicional à evolução da expressão gráfica infantil e à liberdade de 

expressão  é  constantemente  sublinhado  como  indispensável  para  o  bom  desempenho  do 

professor de arte. Entretanto, a defesa da necessidade de o aluno estar em constante contato 

com a informação sobre arte, principalmente em forma de imagens, tem uma correspondência 

surpreendente com as correntes nossas contemporâneas para o ensino da arte. 

De acordo com Souza:

Os alunos dos últimos níveis de curso primário e do ensino médio muito terão a  lucrar 
vendo, apreciando e criticando uma ampla variedade de obras de artistas de todas as épocas. 
Exemplos de pintura, escultura, cerâmica, estamparia e tecido, tapeçaria, cartazes, capas de 
discos, livros bem diagramados, layouts de anúncios de revistas e jornais ajudarão os alunos 
a se tornarem mais cientes do papel vital que a arte desempenha no quotidiano do indivíduo. 
Eles também lucrarão se visitarem museus e pontos de interesse artístico, com o propósito de 
observar exemplos de arquitetura, contrastes de tratamento arquitetônico, jardins públicos, 
etc. (dessas excursões, será interessante que se façam relatórios escritos e ilustrados); virem 
filmes e slides com conteúdo artístico, participarem de discussões a respeito de assuntos 
relacionados com a arte e com artistas, discussões e planejamento de exposições escolares; 
trouxerem para  a  sala  de  aula,  material  ilustrativo  relacionado  a  experiências  artísticas; 
ouvirem  exposições  prático-orais  pelos  professores,  pelos  alunos  ou  por  talentos  locais 
especialmente  convidados.  Essas  experiências  estimularão  o  raciocínio  individual  e 
explorarão, amplamente, as possibilidades de expressão individual. (SOUZA, 1968, p. 84).

É de se notar que o ensino médio, ao qual Souza se refere, incluía, na época, o antigo 

curso ginasial,  correspondendo às  últimas quatro séries  do atual  curso fundamental.  Essa 

extensão das atividades  de apreciação e  crítica  de arte  praticamente  a  todos  os  níveis  de 

ensino, assim como a abrangência das atividades incluídas nessa apreciação, desde a visita a 

museus e pontos de interesse artístico até a apreciação de material publicitário e de arquitetura 

ou design, revelam a posição precursora do autor, assim como seu desejo de inserir o aluno na 

realidade circundante. 

Outro ponto de interesse é a proposta de intercâmbio do estudante com a cultura 

local, por meio do contato direto com artistas especialmente convidados para o espaço da 

escola, reivindicando para o ambiente escolar o dinamismo da experiência viva em arte.
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O comprometimento de Souza com o ensino formal se acentua quando este elabora, 

como sugestão, um plano geral de atividades artísticas que vai, do jardim de infância ao curso 

ginasial.  Nesse  plano,  são  sempre  contempladas  experiências  envolvendo  a  apreciação 

artística e a introdução de técnicas de arte, bem como o relacionamento da educação artística 

com as demais  áreas  do currículo e com a própria comunidade.  Essas experiências estão 

presentes em todos os graus do ensino, desenvolvendo-se num crescendo dos níveis iniciais 

aos mais avançados.

Para o jardim de infância se recomendava que os alunos fossem levados a descobrir, 

ver e apreciar os fenômenos da natureza e as obras de artistas cuja expressão se aproximasse, 

segundo o seu julgamento, da arte infantil. Citava, como exemplo, os trabalhos de Klee ou 

dos  primitivos  brasileiros.  Além  disso,  eram  propostas  experiências  relacionadas  com  a 

comunidade, como a realização de entrevistas com artistas e visitas a escolas de arte.

Essas atividades sofriam um incremento no planejamento para a  escola  primária, 

incluindo ainda, a apreciação de ilustrações e reproduções de grandes artistas contemporâneos 

e das manifestações artísticas dos diversos países.

Já  com  relação  ao  trabalho  com  arte  no  ginásio,  Souza  tomava  como  base  as 

experiências  da  Escolinha  de  Arte  do  Brasil,  partindo  de  um  período  explorativo  e 

experimental e enfatizando o desenvolvimento individual e a liberdade de expressão. Mesmo 

assim,  propunha um aprofundamento das  atividades  de  apreciação já  iniciadas  nos  níveis 

anteriores: aulas teóricas-práticas com a apresentação e discussão de temas sugeridos pela  

exposição  de  reproduções  de  obras  de  arte,  contemporâneas  ou  do  passado;  visitas  a  

museus; palestras de artistas de destaque no campo das artes plásticas, teatro, cinema; […]  

pesquisa e análise dos elementos visuais da obra de arte e comparação de produções de  

todas as épocas. (SOUZA, 1968, p. 93-95). Ressaltava, ainda, a importância de se buscar, em 
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todas as fases do ensino,  exemplificação na História da Arte dos assuntos abordados, por 

acreditar ser a mesma o veículo ideal para a apreciação artística. 

Souza segue especificando as atividades de produção artística, as quais variam de 

acordo com as diferentes etapas de desenvolvimento do aluno, mantendo, como característica 

comum, a temática livre e a ênfase nos procedimentos técnicos.  

Embora  Artes Plásticas na Escola  contemple, para o trabalho de arte em sala de 

aula, tanto o fazer artístico como a apreciação de obras de arte, antecipando-se, nesse aspecto 

à prática corrente de seu tempo, não há indicação clara de que haveria alguma relação direta 

entre uma e outra. Mesmo assim, essa obra representa o ponto inicial de uma caminhada que 

alcançaria  seu  ponto  máximo em meados  da  década  de  80,  visando  a  revalorização  dos 

conteúdos em arte, e que irrompeu em meio ao predomínio das práticas do deixar fazer das 

escolinhas de arte.
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2.6  O ENSINO DE ARTE OBRIGATÓRIO 

Enquanto  o movimento de  ensino  de  arte  baseado na  livre  expressão  fervilhava, 

representado pelas escolinhas de arte que iam se espalhando pelo país,  no ensino formal, 

excetuando-se o desenho – geralmente o geométrico, a arte mantinha-se à margem. A Lei 

Orgânica do Ensino Secundário, promulgada em 1942 mediante o decreto n.º 4244, instituía, 

para o Curso Ginasial, as disciplinas de Canto Orfeônico, Desenho e Trabalhos Manuais em 

todas as séries, ressaltando a visão utilitarista do ensino artístico. Já com relação ao Curso 

Científico, era previsto apenas o ensino do desenho nas últimas duas séries. (ROMANELLI, 

1984, p. 156-58).

O mesmo acontecia com o Curso Primário o qual, regulamentado pelo decreto-lei 

n.º 8529 de 2 de janeiro de 1946, determinava para o ensino da arte as mesmas disciplinas do 

Curso  Ginasial,  ignorando  as  teorias  sobre  o  desenvolvimento  infantil  que  já  então 

apontavam. (ROMANELLI, 1984, p. 159- 60).

A  situação  não  se  alterou  significativamente  com  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases 

n.º 4024, de dezembro de 1961, a qual estipulou como iniciação artística, dentro do currículo, 

as disciplinas de Desenho Decorativo e Trabalhos manuais integradamente, devendo o aluno 

ser iniciado nas artes aplicadas, adequadas ao sexo e à idade. 

Com  relação  ao  desenho,  os  objetivos  eram  explícitos:  desenvolver  no  aluno  a 

racionalidade e a produtividade estritamente de caráter técnico, preparando-o para o trabalho. 

No entanto, o próprio texto da lei definia essas atividades como complementares de iniciação 

artística,  o que denuncia a compreensão da arte como supérflua e de menor importância. Na 

prática, o que se via em sala de aula, eram os tradicionais trabalhos manuais para ocasiões 

festivas, as folhas para colorir e as atividades de crochê e bordado.
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Essa  conjuntura,  no  ensino  público,  contrastava  com  o  que  ocorria  nas  escolas 

particulares, onde a arte, por volta de 1969, fazia parte do currículo de todas as instituições de 

prestígio. (NUNES, 1990, p. 42).

No que concerne à educação brasileira em geral, os anos 60 e 70 foram marcados por 

uma tendência tecnicista, coincidindo com a vigência do regime militar em vigor até meados 

da  década  de  80.  Adotando  uma  política  desenvolvimentista,  a  educação  passou  a  se 

preocupar  com a  preparação  de  profissionais  que  pudessem dar  conta  das  exigências  do 

mundo tecnológico que se vislumbrava. O professor passou a ser encarado, ele mesmo, como 

um  técnico,  do  qual  era  esperado  o  cumprimento  de  metas  e  objetivos  previamente 

determinados. 

Essa  visão  modernizante e  pragmática  foi  claramente  refletida  na  Lei  Federal 

n.º 5692/71 a qual veio instituir, por outro lado, a obrigatoriedade do ensino de arte no 1º grau 

e  em alguns  cursos  do  2º. grau.  Na  opinião  de  DUARTE JUNIOR (1988,  p.  131),  essa 

iniciativa tinha a função ideológica de atenuar os aspectos tecnocráticos da lei, conferindo ao 

sistema educacional em questão um caráter  humanizante e  formativo, voltado supostamente 

ao homem integral. O texto do Parecer 540/77 ressaltava a necessidade de considerar a arte 

não como derivativo ou adorno da existência,  mas como condição da vida e da sociedade.  

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1982, p. 11).

Foi  criada,  assim,  a  disciplina  chamada  Educação  Artística,  a  qual,  abrangendo 

diversas áreas da expressãoem arte, veio substituir as antigas Desenho, Música, Trabalhos 

Manuais, Canto Coral e Artes Aplicadas, ministradas por professores especializados.

Essa  disciplina  teria,  segundo  o  pensamento  de  seus  idealizadores,  as  seguintes 

características e objetivos:

A Educação Artística não se dirigirá, pois, a um determinado terreno estético. Essa se deterá, 
antes  de  tudo,  na  expressão  e  na  comunicação,  no  aguçamento  da  sensibilidade  que 
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instrumentaliza para a apreciação, no desenvolvimento da imaginação, em ensinar a sentir, 
em ensinar a ver como se ensina a ler, na formação menos de artistas do que de apreciadores 
de arte, o que tem a ver diretamente com o lazer – preocupação colocada na ordem do dia 
por  sociólogos  de  todo  o  mundo,  e  com  a  qualidade  da  vida.  (MINISTÉRIO  DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA, 1982, p. 11).

Mencionando a formação de apreciadores de arte, a nova lei não apontou caminhos 

que viabilizassem essa meta. O texto também é dúbio ao relacionar a arte pura e simplesmente 

com o lazer, desprezando sua dimensão de importância dentro do contexto cultural.

Essa indefinição fica clara quando se afirma ser a disciplina não uma matéria, mas 

uma área bastante generosa e sem contornos fixos, flutuando ao sabor das tendências e dos  

interesses. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1982, p. 11). Caracterizando-se 

realmente como uma atividade, a avaliação formal das atividades artísticas era considerada 

dispensável, por se considerar o processo mais importante que o produto. 

Apesar de se reconhecer a importância do Desenho Geométrico como um poderoso 

elemento  de  educação  e  um  imprescindível  instrumento  para  o  melhor  desempenho  do 

homem,  em  múltiplas  circunstâncias,  essa  incumbência  específica  foi,  de  certa  forma, 

transferida para a Matemática, por sua relação estreita com a Geometria. (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO  E  CULTURA,  1982,  p.  13).  Pela  primeira  vez  então,  o  ensino  da  arte 

propriamente dito se desvincula, pelo menos em termos oficiais, do ensino de Desenho com 

caráter mais técnico.

Inovadora para a época em termos conceituais, a aplicação da Lei n.º 5692/71, no 

que se refere ao ensino da arte, gerou uma contradição: para se lecionar nas últimas séries do 

primeiro grau era exigida a licenciatura específica. Ora, até então, os únicos cursos de arte 

existentes, como mencionamos anteriormente, eram os bacharelados de Pintura, Escultura e 

eventualmente  Gravura,  assim  como  as  licenciaturas  em  Desenho,  voltadas  ao  Desenho 

Geométrico e Técnico e que não possuíam a abrangência exigida pela Lei Federal. Embora os 
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antigos professores, possuidores da formação até então existente, tivessem sido aproveitados, 

não seriam suficientes para suprir a demanda que se criou. 

Para resolver esse problema, foram criados, em 1973, em nível superior e geralmente 

dentro das Universidades, os primeiros cursos de Educação Artística. Estariam habilitados a 

trabalhar com essa disciplina, segundo a nova lei: os profissionais que, atuando no ensino de 

1º  grau,  da  1ª à  4ª série,  tivessem habilitação  específica  de  2º  grau;  os  professores  que, 

lecionando para os níveis de 5ª à 8ª série, possuíssem licenciatura curta; e os docentes que, 

atuando no 2º grau, tivessem diploma de licenciatura plena em Educação Artística. 

Como havia pressa na formação de novos profissionais, bem como na capacitação 

dos que já atuavam, foi instituída primeiramente a licenciatura curta em Educação Artística, 

com duração de dois anos. Esses cursos pretendiam, nesse curto espaço de tempo, formar 

professores  habilitados  a  atuar  em três  áreas  da  expressão  artística:  artes  plásticas,  artes 

cênicas e música. Os professores por eles formados seriam responsáveis pelo cumprimento do 

programa estipulado, o qual, exigindo que essas três linguagens fossem contempladas, não 

previa a contratação de profissionais especializados em cada área, muito menos condições 

materiais para que isso pudesse se realizar. 

Instituiu-se,  assim, no Brasil,  a polivalência no ensino da arte.  Isso se deu numa 

atmosfera de precariedade e insegurança, onde professores mal preparados eram solicitados a 

desenvolver em sala de aula conteúdos os quais, por não serem de seu domínio, acabavam 

sendo abordados com superficialidade e de maneira estereotipada. Essa situação fez com que, 

talvez como uma espécie de defesa, a idéia de arte como  algo que vem de dentro,  como 

nonsense, recebesse um grande reforço.

Os  cursos  recém-criados  de  Educação  Artística  tinham,  como  característica 

marcante, o predomínio de disciplinas teóricas sobre a prática de ateliê. O currículo mínimo 
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do MEC estipulava,  dentro do núcleo comum de matérias,  as  seguintes:  Fundamentos  da 

Expressão e Comunicação Humanas, Estética e História da Arte, Folclore Brasileiro e Formas 

de Expressão e Comunicação Artística. Essas, acrescidas de algumas matérias específicas de 

cada área, geralmente de cunho também teórico, e das disciplinas pedagógicas, configurariam 

as licenciaturas de curta duração.

Para  a  parte  diversificada,  estavam previstas  matérias  que  discutissem cada  área 

específica. Para a área de Artes Plásticas, tinha-se as seguintes matérias: Evolução das Artes 

Visuais, Fundamentos da Linguagem Visual,  Análise e Exercício de Técnicas e Materiais 

Expressivos e Técnicas de Expressão e Comunicação Visuais. No caso da Habilitação em 

Desenho, eram obrigatórias: Evolução das Técnicas de Representação Gráfica, Linguagem 

Instrumental  das  Técnicas  de  Representação  Gráfica  (Desenho  Geométrico,  Geometria 

Descritiva  e  Perspectiva),  Técnicas  de  Representação  Gráfica,  Técnicas  Industriais  e 

Introdução ao Desenho Industrial.

O mesmo acontecia com as Artes Cênicas e a Música. Para a Habilitação em Artes 

Cênicas, tinha-se como obrigatórias as seguintes disciplinas: Evolução do Teatro e da Dança, 

Expressão Corporal e Vocal,  Encenação, Cenografia e Técnicas de Teatro e Dança.  Com 

relação  à  Música,  exigia-se:  Evolução  da  Música,  Linguagem  e  Estruturação  Musicais, 

Técnicas de Expressão Vocal, Práticas Instrumentais e Regência.

Esse currículo mínimo deveria ter, no caso da licenciatura curta, pelo menos mil e 

quinhentas  horas.  Na  modalidade  de  licenciatura  plena,  o  curso,  acrescido  de  outras 

disciplinas  de  cada  área  específica,  deveria  totalizar  minimamente  duas  mil  e  quinhentas 

horas. 

Note-se que, malgrado o cunho marcadamente teórico desse currículo, a teoria da 

própria  arte-educação  permaneceu,  e  permanece  até  hoje  em  muitos  casos,  ignorada.  O 
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estudante saía do curso sem o conhecimento do processo histórico pelo qual o ensino da arte 

tem passado e nem de suas implicações filosóficas e conceituais. Questões cruciais, como as 

diferentes  metodologias  do  ensino  da  arte,  muitas  vezes  não  encontravam  espaço  para 

discussão. Mesmo o aspecto pedagógico dos cursos não abordava as especificidades da arte. 

Disciplinas como Psicologia da Educação, Didática e Estrutura e Funcionamento do Ensino 

eram oferecidas  por  departamentos  específicos  conjuntamente  para  licenciaturas  de  áreas 

diferenciadas,  não  dialogando  com os  cursos  em que  estavam  inseridas.  Isso  prejudicou 

enormemente o desenvolvimento de um pensamento mais consistente no ensino da arte, em 

que  o  conhecimento  fragmentado  gerava  profissionais  despreparados  para  a  prática 

pedagógica.

Outro fator negativo da Lei n.º 5692/71, com relação ao ensino da arte, foi concebê-

lo  como  uma  atividade  sem  contornos  bem  delineados,  a  qual,  não  configurando  uma 

disciplina regular, não entrava no sistema de avaliação por notas. 

Não possuindo conteúdos determinados e não exigindo avaliações quantitativas, a 

Educação Artística começou a ser encarada pelos professores de outras disciplinas, dentro das 

escolas,  como um lazer,  uma brincadeira destinada a descansar os alunos das agruras das 

disciplinas  sérias.  Da  mesma  forma,  o  professor  de  arte  passou  a  ser  visto  como  um 

profissional de menor valor, pois, se o espontaneísmo da criança dispensava a utilização do 

conhecimento em sala de aula, não havia necessidade do professor de se preparar intelectual e 

culturalmente através de estudos de aperfeiçoamento. 

Esse desprestígio da arte dentro do currículo escolar gerou, ao longo do tempo, um 

desânimo aliado à uma sensação de inferioridade no professor de educação artística. Por outro 

lado,  a  situação  extremamente  deficitária  do  ensino  brasileiro  configurada,  entre  outros 

fatores, na falta de professores licenciados na área, acrescentada ao fato de se ter de cumprir a 
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exigência  curricular,  acabou  fazendo  com  que  licenciados  de  outras  disciplinas,  como 

Matemática ou Geografia, passassem a ministrar arte, numa suposta comprovação da crença 

generalizada de que arte qualquer um dá. 

Com o objetivo de  moralizar a  disciplina em questão,  algumas escolas acabaram 

permitindo  que  o  Desenho  Geométrico  tomasse  o  lugar  das  outras  atividades  artísticas, 

enfraquecendo ainda mais a posição daqueles professores que defendiam o espaço da arte 

como necessário  e  importante  dentro da educação escolar.  Essa atitude era,  muitas  vezes 

apoiada pelas próprias Secretarias de Educação cujos membros, não entendendo a importância 

de se trabalhar com arte na escola, acabavam permitindo que o desenho geométrico tomasse o 

lugar  das  artes  plásticas,  do  teatro  e  da  música,  em  geral  numa  proporção  bastante 

considerável. Essa situação reflete bem o nível cultural de nossa população em geral, que 

ainda  hoje  continua  vendo  arte  como  um  adorno  desnecessário  e  de  cujo  pensamento 

partilham, infelizmente, mesmo alguns dirigentes educacionais.

Despreparados e desorientados, os professores de educação artística passaram, ora a 

desenvolver atividades totalmente desprovidas de conteúdos, numa interpretação errônea da 

livre  expressão,  ora a se apoiar inteiramente nos livros didáticos,  material  produzido pela 

indústria educacional e que nem sempre reflete uma pesquisa aprofundada e séria sobre os 

temas abordados. FUSARI (1992, p. 38) cita uma pesquisa realizada por Maria Heloísa Ferraz 

e Idméia S. Siqueira em 1987, a qual detectou que, mesmo os professores afirmando não 

adotar livros didáticos em suas aulas, utilizavam-nos em seus planejamentos de aula. Essa 

pesquisa apontou algumas causas possíveis  para os  problemas enfrentados  pela  Educação 

Artística na escola, entre elas a falta de condições para o trabalho, formação universitária 

insuficiente e a falta de tempo para aprofundar seus conhecimentos em arte.
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Assim, a falta de consciência histórica do processo pelo qual tem passado a arte-

educação  brasileira,  aliada  ao  desconhecimento  teórico  e  metodológico  das  principais 

tendências para o ensino de arte e muitas vezes ao desconhecimento dos próprios conteúdos 

de arte geraram uma prática inconsistente e alienada. Segundo BARBOSA (1994, p. 12), as 

práticas dominantes até pouco tempo eram o ensino do desenho geométrico, o laissez-faire,  

temas banais, as folhas para colorir, a variação de técnicas e o desenho de observação, um 

fazer desprovido de reflexão, tanto da parte do professor, quanto da parte dos alunos. Os 

estudantes egressos desse sistema não se tornaram melhores apreciadores de arte, passando 

mesmo a menosprezá-la por sua suposta falta de seriedade e não relacionando-a com sua 

própria cultura. 

A conscientização desses problemas e a necessidade de reverter a situação caótica a 

que  chegou  o  ensino  da  arte  fez  com  que,  na  década  de  80,  os  arte-educadores  se 

organizassem em movimentos e associações, na busca de soluções para seus impasses.
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2.7   OS  ANOS  80  E  90:  A  POLITIZAÇÃO  DO  ARTE-EDUCADOR  E  A 

REVALORIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS EM ARTE

Os anos 80 foram marcados por intensas discussões a respeito de estratégias para 

melhoria do ensino da arte, assim como da arte-educação e do nível de performance dos arte-

educadores dentro do meio educacional. Uma das primeiras manifestações de organização dos 

arte-educadores, o que resultou no início de um processo de politização da classe, ocorreu por 

ocasião da Semana de Arte e Ensino, em 1980, na USP. A idéia de reunir os profissionais do 

ensino da arte para discussões coletivas  foi motivada pela reação contra as ações populistas 

por parte dos governos, como o que, na época, coagiu os professores de educação artística a 

formarem um gigantesco coral  infantil,  composto de  30.000 vozes,  para  a  festa  de Natal 

oficial. (MARTINS, 1987, p. 5).

Esse  encontro,  reunindo  2.700  arte-educadores  de  todo  o  Brasil,  enfatizou  os 

aspectos políticos da arte-educação no país, como a imobilização e o isolamento do ensino de 

arte, a política educacional para as artes e a arte-educação, o papel cultural do arte-educador 

na sociedade brasileira e a formação de arte-educadores, entre outros. 

Contando com a presença de personalidades como Paulo Freire e Aloísio Magalhães, 

enriquecendo a reflexão sobre a situação brasileira em suas conferências, o evento teve, como 

um de seus aspectos mais significativos, os debates. Versando sobre os temas Problemas do 

Professor de Arte nas diferentes regiões do Brasil, Imobilismo e Isolamento do ensino da  

Arte,  Arte,  Ensino  e  Cultura  Brasileira,  esses  debates  culminaram,  no  último  dia,  com 

discussões a respeito de caminhos e alternativas para uma melhor prática pedagógica.

A  partir  dessas  discussões,  percebeu-se  a  necessidade  dos  arte-educadores  se 

organizarem em associações, para o fortalecimento da classe em suas reivindicações. Num 
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primeiro momento,  e  como conclusão das atividades da Semana de Arte  e  Ensino,  ficou 

estabelecida,  em  assembléia,  a  formação  de  núcleos  regionais  ou  comissões  locais  que 

resultariam nas associações estaduais  de professores de arte,  integrando, também, artistas, 

estudantes e demais profissionais dedicados ao ensino da arte, mesmo que informal.

Desta forma, foram criados, em 1982, a AESP (Associação de Arte-Educadores de 

São Paulo), seguida pela ANARTE (Associação de Arte-Educadores do Nordeste) e a AGA 

(Associação  de  Arte-Educadores  do  Rio  Grande  do  Sul),  tendo  outros  Estados  seguido 

posteriormente esse exemplo.

A  movimentação  dos  profissionais  do  ensino  da  arte  continuou,  ao  nível  de 

discussões sobre as experiências  no 3º grau, por meio da promoção de encontros nacionais. 

Em 1983,  foi  realizado em Salvador  o  I  Congresso  Nacional  de  Arte-Educação,  onde  as 

questões sobre a formação do Professor de Educação Artística foram aprofundadas por um 

grupo específico. 

As discussões tiveram seqüência por meio da promoção, por parte da AESP, do I e II 

Encontro de Diretores das Faculdades de Educação Artística, ambos sediados na Faculdade 

Santa Marcelina, em São Paulo. Os documentos resultantes desse encontro, assim como a 

pesquisa sobre a situação dos cursos de Educação Artística do país, coordenada por Karen 

Müller e Mirian Celeste Martins, foram apresentados no XXV Congresso Mundial da INSEA, 

instituição internacional de arte-educadores.  (MARTINS, 1987, p. 7-8)

O diálogo entre as representações dos diversos estados da União teve continuidade 

no I Encontro Nacional de Diretores e Professores das Faculdades de Educação Artística, 

ocorrido em 1984 na ECA/USP. Nesse fórum, teve-se como consenso a indicação de extinção 

da licenciatura curta e da polivalência, na reafirmação do aprofundamento dos conteúdos e na 

defesa das áreas específicas em arte.

167



Em 1985, por ocasião do 17º Festival de Inverno da Universidade Federal de Minas 

Gerais em Diamantina, foi realizado o Encontro Nacional de Arte-Educação. Como resultado 

das  discussões,  foi  elaborado  um  importante  documento  chamado  de  Manifesto  de 

Diamantina, o qual traduz o pensamento dos professores de arte da época e que teve como 

primeira conseqüência a criação da Coordenadoria de Educação da FUNARTE (Fundação 

Nacional da Arte), extinta em 1987. 

Todos esses encontros foram fornecendo subsídios para que se pensasse na criação 

de uma instituição, em nível nacional, que pudesse facilitar o diálogo e atuar como fórum para 

as  questões  mais  relevantes  relativas  ao  ensino  da  arte.  Aproveitando  a  oportunidade  de 

estarem reunidos durante o II Simpósio Internacional de História da Arte-Educação, em 1986, 

os  arte-educadores  instituíram  uma  Comissão  Pró-Federação  Nacional,  a  qual,  sendo 

representativa da classe,  se encarregaria de tomar providências para a oficialização de tal 

entidade. Nessa ocasião, foram definidos os princípios filosóficos e políticos norteadores da 

futura federação. Seriam eles:             

1. Integração das associações na luta comum pelo fortalecimento e valorização da Arte-
educação no Brasil;

2. Representatividade nacional perante o Poder Público, Entidades e Instituições;
3. Melhoria da qualidade de ensino de Arte em todos os níveis na Educação Formal e 

Informal;
4. Alerta e mobilização em relação a situações que ponham em risco crenças e princípios 

de arte-educação;
5. Agilização da comunicação de toda informação de interesse da classe;
6. Intercâmbio entre as associações de atuações, experiências e pesquisas;
7. Socialização  da  informação e  possibilidade  da participação,  através  das  Associações 

nacionais, estaduais, interestaduais e núcleos municipais;
8. Incentivo à formação de associações em todos os estados brasileiros através dos Pró-

núcleos já existentes e onde a mobilização já ocorreu. (MARTINS, 1987, p. 11-12).

Essa comissão teve atuação decisiva por ocasião do Parecer 785/86 e da Resolução 

6/86,  da  Reformulação  do  Núcleo  Comum  para  as  escolas  de  1º  e  2º  graus,  os  quais, 

extinguindo a área de Comunicação e Expressão, da qual a Educação Artística fazia parte, 
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determinavam, como matérias básicas, o Português, a Matemática os Estudos Sociais e as 

Ciências. A mobilização nacional, que só foi possível por causa da eficiente coordenação do 

grupo líder, contribuiu substancialmente para o recuo do governo e conseqüente manutenção 

da Educação Artística nos currículos. 

Assim foi criada, em 1988, pela união de quatorze associações existentes, a FAEB, 

Federação  Nacional  dos  Arte  Educadores  do  Brasil.  Na  década  de  90  a  FAEB  já  era 

representada por associações ou núcleos em todos os estados brasileiros.  Essas entidades, 

juntamente com os congressos e encontros por elas promovidos, passaram a se configurar em 

fóruns naturais  para a  discussão de questões referentes ao ensino de arte  da pré-escola  à 

universidade passaram a ser discutidas em âmbito estadual, nacional e mesmo internacional.

Dentro dos debates realizados a cerca das justificativas para o ensino de arte, pode-se 

perceber duas principais correntes: a essencialista e a contextualista. Ana Mae Barbosa nos 

presta alguns esclarecimentos a respeito dessas duas posições: Segundo os contextualistas, o  

contexto de quem vai receber a educação determina os objetivos da arte. Ao contrário, a  

abordagem “essencialista” da educação artística considera principalmente a função da arte  

para a natureza humana em geral.  Enquanto os contextualistas atribuem à arte uma função 

instrumental  a  serviço  das  questões  sociais,  para  os  essencialistas  a  arte  possui  valor  e 

importância  por  si  mesma.  Segundo  Elliot  Eisner,  a  arte  contribui  para  a  educação  do  

homem[...] precisamente com aquilo que outros campos de estudos não podem contribuir.  

(BARBOSA, 1988, p. 56).

Embora as duas tendências coexistam no pensamento do arte-educador brasileiro, há 

hoje  um  certo  predomínio  do  pensamento  essencialista,  expresso  na  tendência  dos  arte-

educadores  de  negar  à  arte  uma  função  de  operacionalizadora  de  outros  objetivos 

educacionais. Rejeitando a idéia da arte instrumental,  tem-se, cada vez mais, buscado nos 
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princípios da articulação da própria obra de arte, o embasamento para uma ação pedagógica 

consistente. Desta forma, o contato com a história da arte e a apreciação artística não tem sido 

mais visto como uma violência à expressão natural da criança, mas como uma das maneiras 

de  contribuir  para  seu  acesso  ao  patrimônio  cultural  e  ao  acervo  de  conhecimento  da 

humanidade, assim como uma das possibilidades para que se dê sua comunicação com o meio 

circundante e conseqüente interação com o mesmo.

Seguindo essa tendência, Ana Mae Barbosa sistematizou, no final dos anos 80, o que 

ficou  conhecido  como Metodologia  Triangular,  uma  proposta  que  inter-relaciona  o  fazer 

artístico com a apreciação e os conhecimentos históricos, estéticos e contextuais em arte. Sua 

teoria foi explanada e amplamente justificada em sua obra A Imagem no Ensino da Arte, cuja 

primeira edição data de 1991.

Embora valorize o conhecimento e a apreciação artística aliados à produção de arte, a 

teoria  de  Barbosa  não  exclui,  de  maneira  alguma,  a  liberdade  de  expressão.  Busca,  ao 

contrário, um equilíbrio entre as tendências dominantes no ensino da arte, uma centrada na 

criança e em sua expressão autônoma, outra colocando nas disciplinas todo o peso do que se 

pretende  atingir  com o  aprendizado.  Segundo  ela,  um currículo  que  interligasse  o  fazer  

artístico, a história da arte e a análise da obra de arte estaria se organizando de maneira  

que  a  criança,  suas  necessidades,  seus  interesses  e  seu  desenvolvimento  estariam sendo 

respeitados e, ao mesmo tempo, estaria sendo respeitada a matéria a ser aprendida, seus  

valores, sua estrutura e sua contribuição específica para a cultura. (BARBOSA, 1994, p. 35)

Essa proposta, na verdade uma interpretação do DBAE americano, juntou num só 

tópico a crítica e a estética, o que passou a ser denominado leitura da obra de arte. Barbosa 

defende veementemente que se ensine arte com arte, atentando para a importância do uso da 

imagem no seu ensino. Argumenta ela que, bombardeados por imagens o tempo todo, seja 

170



pela  televisão,  seja  pelas  imagens  impressas  em  revistas,  jornais,  outdoors, e  mais 

recentemente, pelo computador, temos de nos alfabetizar para a leitura das mesmas. 

Através  da  leitura  das  obras  de  artes  plásticas  estaremos  preparando  a  criança  para  a 
decodificação da gramática visual,  da imagem fixa e,  através  da  leitura  do cinema e da 
televisão a prepararemos para aprender a gramática da imagem em movimento.
[...]  Preparando-se  para  o  entendimento  das  artes  visuais  se  prepara  a  criança  para  o 
entendimento da imagem quer seja arte ou não. (BARBOSA, 1994, p. 34-35).

Além disso, acredita-se que, ao exercitar a crítica no que se refere às obras de arte e 

às imagens em geral, a criança seja capaz de transferir esse comportamento para a sua própria 

vida.

A primeira tentativa de colocar em prática essas idéias ocorreu no Museu de Arte 

Contemporânea  da  Universidade  de  São  Paulo.  Em  outubro  de  1987,  quando  da 

reestruturação de seu setor de arte-educação, o museu se preocupou prioritariamente com o 

embasamento teórico de suas ações, assim como com o aprofundamento de sua metodologia 

de trabalho. Privilegiou-se, aí, sem detrimento dos outros dois tripés, a leitura da obra de arte, 

por se pensar ser a mesma imprescindível,  tanto para o artista  como para o teórico ou o 

historiador  de  arte.  Nessa  época  foram realizadas  as  primeiras  experiências  de  releituras 

plásticas de obras de arte por crianças. 

A prática da releitura tinha por objetivo não a cópia, mas a interpretação pessoal, 

buscando a aproximação das crianças com os conteúdos artísticos. Não obstante, a mesma tem 

gerado até hoje calorosas discussões e suscitado polêmica, sendo acusada de impedir a livre 

expressão infantil. Um dos argumentos a seu favor é que, se as crianças já desenham sob 

influência  de  personagens  de  desenhos  animados  e  quadrinhos,  sem   contar  as  imagens 

estereotipadas  que  se  repetem,  por  que  não  trabalhar  com imagens  de  qualidade?  Outra 

justificativa seria que as releituras não são o único processo a ser utilizado, mas simplesmente 

mais um recurso, o qual não exclui, em absoluto, a expressão da criança.
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No âmbito da educação escolar, a proposta triangular tem sido fortemente apoiada 

pela Fundação Iochpe, a qual vem desenvolvendo, desde 1988, um projeto chamado Arte na 

Escola. Esse projeto, através de parcerias com museus e universidades em todo país, vem 

contribuindo significativamente para que, num processo de rede, ocorra um incremento de 

qualidade no ensino da arte nas escolas. Suas ações, concentradas na educação continuada e 

na veiculação de uma videoteca sobre arte, enfatizam o uso da imagem e do conhecimento 

para uma construção fundamentada da prática pedagógica em arte. Nesse contexto, procura-se 

conscientizar o professor da necessidade de se manter informado e em constante reflexão para 

realizar um ensino de qualidade.

Outra tendência que vem ocupando paralelamente o cenário de discussões da arte-

educação brasileira é  a que,  baseada nas idéias de Paulo Freire,  Saviani  e Libaneo, entre 

outros,  acredita  no poder da arte de,  por  meio da conscientização,  interferir  nos aspectos 

sociais  de  uma  comunidade.  Concebendo  arte  como  trabalho,  essa  abordagem  tende  a 

valorizar os aspectos contextuais para a definição dos conteúdos a serem abordados em arte.

Imersa numa realidade de cargas horárias insuficientes, espaços físicos e condições 

materiais  inadequadas  e  preparação  docente  deficiente,  os  últimos  anos  da  arte-educação 

brasileira têm sido marcados pela luta para se resgatar respeitabilidade, dando ao ensino de 

arte o status de disciplina com conteúdos específicos a serem desenvolvidos, tão importantes 

quanto as outras disciplinas do currículo escolar. 

A recente  aprovação da nova Lei  de Diretrizes  e  Bases  para a Educação,  com a 

permanência da inclusão das artes como componente obrigatório do currículo e a garantia do 

respeito  às  suas  áreas  específicas,  aliada às  últimas iniciativas no sentido de promover  o 

debate sobre os problemas enfrentados pelo ensino da arte no Brasil, nos apresentam algumas 
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expectativas de que, daqui a algum tempo, a situação possa se encaminhar no sentido de um 

salto qualitativo.

Reafirmando  a  importância  da  conscientização  dos  passos  já  trilhados  para  o 

desenvolvimento de uma prática pedagógica  fundamentada,  esse  trabalho tentará  abordar, 

daqui em diante, os aspectos significativos do estabelecimento do ensino da arte no Paraná, na 

época dos pioneiros. 

Buscaremos assim contribuir no sentido de, iluminando o passado, possibilitar um 

futuro mais sólido.

3   A VISÃO PIONEIRA DOS PRIMEIROS ARTE-EDUCADORES NO 

PARANÁ
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Para que pudéssemos contar, hoje, com uma estrutura dedicada ao ensino da arte em 

nosso Estado, foi necessária a ação corajosa de indivíduos que tiveram a visão de que, mesmo 

num ambiente de dificuldades, seria possível levar adiante um ideal. Passaremos, a seguir, a 

abordar a atuação desses pioneiros os quais, trazendo suas experiências de seus locais de 

origem, procuraram contribuir para que a sociedade que adotaram como sua pudesse dar um 

salto cultural no que se refere às artes plásticas. 

A escola  de Mariano de  Lima,  fundada  no  século XIX,  o  trabalho  educativo de 

Andersen, que influenciou toda uma geração de artistas e as atuações, já em meados do século 

XX, de Viaro e do casal Koch até fins dos anos 60 e inícios dos anos 70 foram analisados na 

tentativa de se estabelecer os princípios por eles estabelecidos em suas práticas pedagógicas, 

contribuindo para a compreensão e fornecendo subsídios para a reconstrução da trajetória do 

ensino da arte em nosso Estado.

3.1  O CONTEXTO PARANAENSE NO SÉCULO XIX
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A segunda  metade  do  século  XIX foi,  para  o  Paraná,  um período de  grandes  e 

profundas mudanças em sua estrutura social, cultural e econômica. Suas primeiras povoações 

deveram-se às atividades garimpeiras, desenvolvidas na região litorânea. Já a partir de meados 

do  século  XVII,  devido  às  extensas  áreas  de  campo  da  região  planáltica,  propícias  ao 

desenvolvimento da pecuária, várias comunidades foram aí se estabelecendo. (RODERJAN, 

1991, p. 1). Essas comunidades se dedicavam, primordialmente, à criação e comercialização 

de gado. 

Sendo tais populações relativamente pouco numerosas e devido às características das 

atividades tropeiras, o território paranaense não desenvolveu, até 1850, cidades de grande 

porte, mesmo experimentando em seu território grande movimentação relativa às tropas que 

faziam a rota do Rio Grande do Sul e de Corrientes, na Argentina, em direção à Feira de 

Sorocaba, em São Paulo. 

Os estreitos caminhos, desprovidos de qualquer recurso, tornavam a comunicação 

entre as localidades extremamente  difícil. A Estrada da Mata, ligando o Paraná a São Paulo, 

só se definiu no século XVIII.  O único meio de transporte viável eram as mulas, pois as 

péssimas condições inviabilizavam mesmo o trânsito de carros de boi. 

Esse isolamento, juntamente com o fato de ser dependente administrativamente de 

São Paulo, fazia com que a então Comarca de Curitiba permanecesse num estado de letargia, 

alheia aos acontecimentos de relevância que se desenrolavam nos centros mais movimentados 

do Império que, na época, se resumiam praticamente a São Paulo e ao Rio de Janeiro, então 

sede do Governo Imperial.

Romário  Martins,  em  sua  obra  Terra  e  Gente  do  Paraná,  publicada  em  1944, 

transcrevendo um relato anônimo datado de 1834, nos dá uma idéia  de como eram as coisas 

na pequena Curitiba de então:
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Nem  calçamento,  nem  iluminação,  nem  vidraças  (depois  de  contar  que  bois  e  cavalos 
costumavam  comer  sal  na  praça  da  matriz…).  As  janelas  das  melhores  casas  tinham 
postigos, algumas; rótulas, raríssimas; os palacetes tinham empanadas, que eram um quadro 
de madeira coberto por pano de algodãozinho. Os casebres tinham à porta de entrada, à guisa 
de reposteiro, uma esteira pendente; as melhores tinham raras peças forradas. A mobília das 
boas salas consistia em uma mesa de pinho, bancos, tamboretes e uma cômoda enfeitada por 
uma bandeja pintada e dois castiçais de prata, com velas de cera, resguardadas por grandes 
mangas de vidro. A rede era o lugar de honra. (CARNEIRO, 1955, p. 7-8).

Tal  situação começou a sofrer modificações a  partir  da Emancipação Política  do 

Paraná, em 1853. A autonomia conquistada rendeu à nova Província o ânimo e a energia 

necessários para que pudesse recuperar o tempo perdido. Seu primeiro Presidente, Zacarias 

Góes de Vasconcelos, não mediu esforços na tentativa de reverter o quadro de estagnação que 

então se afigurava. 

A  recém-criada  Província  possuía,  em  1854,  apenas  62  mil  habitantes. 

(WACHOWICZ, 1968, p. 89). Nessa fase, o sistema econômico-social paranaense, que se 

fundamentava nas fazendas de gado, começou a contar também com as atividades de extração 

da erva-mate, as quais  trilharam um caminho ascendente até a virada do século, contribuindo, 

inclusive, para o aumento gradativo do número de habitantes paranaenses. 

No ano da emancipação, a então pequena cidade de Curitiba, escolhida para capital 

da Província, contava com aproximadamente seis mil habitantes. (ALMEIDA, 1977, p. 54). A 

intensa movimentação humana fez com que esse número crescesse consideravelmente poucos 

anos depois quando, segundo o censo de 1.872, já contava com pouco mais de onze mil 

almas. (MIRANDA, 1978, p. 54). 

Em 1865, doze anos após a emancipação política da nova província, Curitiba é assim 

descrita pelo Major Fugmann:

[…] era uma cidadezinha de pequeno comércio, casas baixas e afastadas umas das outras, 
janelas  sem  vidro  e  fechadas  com  tramelas  de  madeiras,  ruas  tortas,  angulosas  e  sem 
calçamento,  prejudicando o comércio e o trânsito do gado leiteiro, muito poucas tinham 
calçadas empedradas. Havia um único sobrado na rua Fechada. Carros de bois de duas rodas 
transportavam lenha  e  produtos,  assim  como carretões  pesados,  também de  duas  rodas, 
levavam  materiais  de  construção.  Diante  dos  armazéns,  burros  de  carga  aguardavam  a 
retomada de seu vai-vem habitual para Antonina, pelo caminho do Itupava. Estradas não se 
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sabia ainda o que eram. Havia quatro igrejas: a Matriz, a do Rosário, a capelinha da ordem e 
a igreja de São Francisco, mas todas estavam em péssimo estado. (CARNEIRO, 1955, p. 8).

Apesar do crescimento enfrentado pela nova capital, a infra-estrutura deixava muito 

a desejar.  Hoerner Junior descreve as condições enfrentadas pelos seus habitantes naquele 

último quartel do século XIX: 

Os conhecimentos infra-estruturais [...] eram insipientes, além de que tudo estava por fazer-
se. Não havia ruas calçadas. A terra batida, quando muita a chuva transformava-se num 
lodaçal somente eliminado pelo sol forte que, dada a insistência, obrigava a terra a beber 
toda aquela água amarelenta e abundosa. Os cavalos rangiam sob o tanger dos chicotes, 
arrancando do solo as rodas que facilmente encalhavam, deixando profundos sulcos na terra 
mole. (HOERNER JUNIOR, 1984, p. 30)

Em  1889  a  capital  do  Paraná  constituía-se  de  pouco  mais  de  300  casas,  mal 

alinhadas e separadas umas das outras por cercas de tábuas e extensos muros de pedra e  

taipa,  das quais somente três eram sobrados. (RODRIGO JUNIOR, 1953, p. 42). Segundo 

depoimento de Jesuino Silva, 

Poucas famílias,  naqueles ditosos dias,  deixavam de ter  em casa uma ou mais vacas,  as 
quais, a fim de se lhes tirar o leite de manhã, eram, à tarde, reconduzidas pelos escravos do 
campo próximo,  onde costumavam pastar.  Muitos  desses  animais  permaneciam, à  noite, 
deitados nas frentes das casas ou nas praças da cidade. Ótimo pasto era-lhes oferecido pelo 
pátio da Matriz, onde a grama verde se ostentava sempre viçosa. A cidade [...] ainda não 
possuía iluminação, e, após a morte do dia, ali vagavam, em plena treva, as cabras, bois e 
cavalos. (RODRIGO JUNIOR, 1953, p. 42).

Não  havia,  ainda,  no  Paraná,  grandes  aglomerações  urbanas.  As  pequenas  vilas 

criadas ao longo dos caminhos, constituindo pontos de convergência entre as propriedades, 

eram os locais de encontro onde a população, constituída fundamentalmente de fazendeiros, 

desenvolvia suas atividades sociais. (OLIVEIRA, 1986, p. 8).

As dificuldades com a comunicação, que eram consideráveis, só foram amenizadas 

com a conclusão da estrada da Graciosa, em 1873, e a inauguração, mais tarde, em 1885, da 

Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá. Essas duas obras iniciaram um processo de melhoria da 

rede viária do Estado, o que veio repercutir diretamente no meio sócio-cultural da cidade de 
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Curitiba.  Desta  forma,  fatos  relevantes  como a  campanha  abolicionista,  que  resultou,  em 

1888, na abolição da escravatura, e a própria Proclamação da República, em 1889, ecoaram 

com mais força na emergente intelectualidade paranaense.

Além do ciclo  da  erva-mate,  outro  fator  de  grande  significação  para  o  aumento 

populacional  foi  a  intensificação  da  política  imigratória,  que  trouxe  ao  Paraná  grande 

contingente de italianos, alemães, ucranianos e poloneses, entre outros. Os imigrantes, depois 

de algumas tentativas mal sucedidas de estabelecimento no interior despovoado, acabaram se 

fixando em colônias ao redor de  cidades já com o mínimo de infra-estrutura, como Curitiba, 

Ponta Grossa, Castro e, mesmo, de cidades litorâneas como Paranaguá, Morretes e Antonina.

Dedicando-se  principalmente  à  agricultura  de  subsistência,  os  imigrantes  deram 

também sua grande contribuição no setor cultural,  incentivando manifestações artísticas e 

atividades  esportivas.  Suas  associações  promoviam   bailes,  concertos,  e  peças  teatrais  e 

competições  esportivas,  movimentando a  vida  da  juventude  em seu novo lar.  Religiosos, 

davam à educação tanto valor quanto à igreja, exigindo a criação de escolas em todas as 

colônias que iam sendo fundadas.

Com relação  às  atividades  econômicas  já  se  notava,  nos  anos  de  1880,  alguma 

diversificação.  Além  dos  engenhos  de  mate,  algumas  fábricas  de  cerveja  e  pequenos 

estabelecimentos manufatureiros começavam a se instalar na região. 

As  construções  de  maior  porte,  simbolizando  o  desenvolvimento  efetivo  da 

localidade, já então se iniciavam. Em 1874 estava em fase de construção o Hospital da Santa 

Casa de  Misericórdia,  e  o  mercado novo,  projetado e  executado pelo engenheiro alemão 

Gotlieb Mueller, já se encontrava concluído. (CARNEIRO, 1980, p. 11).

As  questões  da  educação,  porém,  caminhavam  a  passos  lentos.  Até  1853  as 

iniciativas referentes à instrução eram esparsas e descontinuadas. Desde 1795 se tem notícia 
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da presença de mestres de ler,  escrever e  contar,  como Antonio Xavier  Ferreira,  mas foi 

apenas  a  partir  de  1827  que  a  instrução  pública  recebeu  mais  atenção  do  governo. 

(CARNEIRO, 1963, p. 336). Os problemas eram inúmeros. Faltavam prédios escolares, os 

professores eram poucos e mal preparados e os recursos financeiros e materiais eram parcos. 

Além disso, a pouca relação dos conteúdos ministrados com as necessidades práticas da vida 

cotidiana fazia com que a freqüência escolar fosse muito baixa. (OLIVEIRA, 1986, p. 10). 

Quando o Paraná iniciou sua vida autônoma, Curitiba contava com apenas três classes de 

ensino elementar, com 89 alunos e 28 alunas.  (PILOTTO, 1954, p. 54).

Na  tentativa  de  minorar  a  deficiência  relativa  às  questões  educacionais,  o  então 

presidente da recém-criada província, conselheiro Zacarias de Góis e Vasconcelos, sancionou, 

em 1954, algumas leis que determinavam: a criação das cadeiras de Latim e Francês no Liceu 

Paranaense; a criação de cadeiras do ensino primário em São José dos Pinhais, Guarapuava e 

Palmeira e uma cadeira exclusiva para o sexo feminino em Curitiba; a obrigatoriedade do 

ensino primário em torno (1 légua de raio)   das  escolas públicas;  a  criação do cargo de 

Inspetor Geral da Instrução; e a aprovação da criação de 20 distritos de Instrução Pública. 

(ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA, 1953, p. 51).

Não obstante essas iniciativas, a situação de penúria perdurou durante todo o período 

provincial, pois, em 1890, contando o Paraná com 250 mil habitantes, somente 3.800 estavam 

matriculados em escolas primárias públicas. (CARNEIRO, 1963, p. 336). 

O  ensino  secundário,  criado  em 1846  por  força  de  lei,  funcionava  no  Liceu  de 

Curitiba. Suas atividades eram bastante irregulares, devido à falta de professores. Nesse nível  

de ensino, as aulas de língua francesa e de latim foram as que funcionaram regularmente. As  

demais, ou funcionaram por pouco tempo ou nem chegaram a ser providas. (OLIVEIRA, 
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1994, p. 39). A Escola Normal, fundada em 1876 para suprir a carência de docentes, também 

teve, em seus primeiros tempos, muito pouca procura.

Na década de 1870 houve um aumento da rede escolar, motivado pelo incentivo à 

criação de escolas particulares. A situação, no entanto, manteve-se precária, notadamente em 

relação às instalações escolares. A iniciativa da construção do primeiro prédio escolar deveu-

se ao donativo de D. Pedro II, por ocasião do lançamento da pedra fundamental da Ferrovia 

Paranaguá-Curitiba, em 1880. Em 1882, inaugurava-se em Curitiba, o primeiro prédio escolar 

público, o Grupo Escolar Francisco Xavier da Silva.

O Regulamento da Instrução Pública no Paraná, datado de 1890, nos dá uma idéia 

dos conteúdos abordados no ensino primário da época:

O primeiro ou elementar compreenderá a instrução moral e cívica; a leitura e escrita; noções 
gerais  e  práticas  de  gramática  portuguesa;  elementos  de  aritmética,  compreendendo  o 
sistema métrico, o desenho com aplicação à indústria e às artes; as prendas domésticas, no 
caso de meninas. No segundo ou complementar, além das disciplinas mencionadas, ensinar-
se-á  aritmética  aplicada;  elementos  de  cálculo  algébrico  e  geométrico,  regras  de 
contabilidade  usual  e  escrituração  mercantil;  noções  de  ciências  físicas  e  naturais  com 
aplicação à agricultura, às artes;  o desenho geométrico e de ornamento (grifos nossos); a 
geografia industrial e comercial. (PILOTTO, 1954, p. 57).

Como se verá mais adiante, a inserção do desenho no ensino oficial, mencionada pela 

primeira vez no Paraná nesse documento, é posterior à criação, por Mariano de Lima, da sua 

Aula de Desenho e Pintura, denotando um atraso na tendência, já em evidência em São Paulo 

e no Rio de Janeiro, de reconhecer a importância dessa disciplina para o desenvolvimento 

econômico e industrial do país.

Malgrado o acanhamento da capital provinciana, provocado pela conjuntura que se 

apresentava, a vida cultural e intelectual iniciara, já há algum tempo, mesmo que timidamente, 

seu processo evolutivo. O advento da imprensa, com a inauguração, em 1854, do primeiro 

jornal  curitibano  e  paranaense,  o  Dezenove  de  Dezembro,  deu  início  a  um processo  de 

incremento do nível de informação da população. Na opinião de CARDOSO (1969, p. 210), 
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essa iniciativa foi  quase uma aventura, e sem dúvida uma temeridade àquela época, pois a  

população cujas necessidades de inteligência...se propunha a servir, sobre ser na mor parte  

iletrada, era desanimadoramente escassa, acomodando-se folgada em cerca de 300 casas.  

Não obstante, a criação de jornais e periódicos foi se multiplicando de forma que, alguns anos 

mais  tarde,  já  havia  dezenas  de  publicações  circulando  na  cidade,  algumas  abordando 

assuntos especializados, como literatura ou música.

A falta de infra-estrutura e comunicação fazia com que as manifestações artísticas se 

dessem com bastante deficiência e precariedade. Com relação às artes, uma das primeiras 

linguagens artísticas a se manifestar, talvez pela sua ligação com os ofícios religiosos, foi a 

música.  A  facilidade  de  transporte  fez  com  que  o  litoral,  com as  cidades  de  Antonina, 

Paranaguá e Morretes, apresentasse maior e anterior desenvolvimento nessa área. Atribui-se o 

atraso musical curitibano às dificuldades, na época, de se transpor a serra do mar com um 

instrumento pesado como o piano, que tinha de ser transportado ou a pé ou no lombo de 

animais. Desta maneira, a primeira referência à prática musical em nossa cidade data de 1728, 

quando o mestre de capela da então Vila de Curitiba, Manoel Rodrigues de Souza, obtendo 

permissão para abrir uma escola de ler e escrever, incluiu em suas atividades aulas de solfejo 

e harpa (RODERJAN, 1969, p. 173). 

Já na  segunda metade do século XIX a música se fazia presente nas casas de família, 

nas escolas,  na igreja,  nos clubes sociais  e  literários e  nas  festas populares.  RODERJAN 

(1969, p.  173) comenta que  por ocasião dos festejos da nossa emancipação política,  em  

1853, aparece com destaque a atuação do professor João Batista Brandão de Proença que  

apresenta seu coral de pequeninos alunos e a graciosa menina Dona Maria da Glória Sá 

Sottomaior,  cantando o Hino à Província do Paraná.  As bandas  de  música também são 

registradas nessa ocasião.
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Um ano depois,  chegaria  a  Curitiba João Manuel  da Cunha.  Amante da música, 

formou um quarteto  que  executava  autores  clássicos,  como Beethoven,  Haydn,  Mozart  e 

Haendel. Um de seus filhos, Brasílio Itiberê, viria a se tornar um dos compositores da maior 

destaque que o Paraná já teve.

Um dos fatores de importância para a animação cultural da cidade foi a criação, no 

final do século XIX, de clubes e sociedades. Essas entidades eram grandes incentivadoras de 

atividades lítero-musicais e teatrais. O Clube Curitibano, entre outros, era um dos mais ativos 

da época. Seus jovens associados deixaram extensa produção literária na revista do Clube e 

fundaram o Grêmio Musical Carlos Gomes. Esse grêmio foi o responsável pela montagem de 

uma orquestra que executou, em 1896, a sinfonia  O Guarani,  em homenagem póstuma a 

Carlos  Gomes.  (RODERJAN,  1969,  p.  179).  A  inauguração,  em  1884,  do  Teatro  São 

Theodoro,  o  primeiro  da  província,  intensificou  em  Curitiba  as  apresentações  teatrais  e 

musicais.

Enquanto a música e o teatro encontravam-se, em meados da década de 1870, em 

plena movimentação, as artes plásticas tiveram, em nossa cidade, um desenvolvimento um 

pouco mais tardio. Embora o Paraná tenha sido visitado, em séculos anteriores, por pintores 

viajantes, entre os quais, Newton CARNEIRO (1955, p. 18) cita Elliot, um dos primeiros a 

retratar  Curitiba,  Peuckert,  nosso primeiro retratista, Kammerer e Hübenthal,  entre outros, 

pouco ou nenhum registro ficou dessas passagens, e certamente nenhum dividendo no sentido 

da transmissão de conhecimentos. 

A descoberta,  em meados da década de 60,  de uma série de oito aquarelas num 

antiquário de Lisboa, fez com que Newton CARNEIRO (1975) lançasse a hipótese de que seu 

autor teria sido o primeiro pintor a se estabelecer em nosso Estado. As obras, datadas de 1807 

a 1819 e contendo uma assinatura J.P., foram encontradas em uma antiga e carcomida pasta 
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de couro sobre a qual havia uma etiqueta manuscrita com o nome João Pedro "O Mulato" e a 

indicação de que o mesmo era da Curitiba. (CARNEIRO, 1980, p. 6). As pinturas, satirizando 

ângulos da vida colonial urbana e social do Paraná, de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, 

constituem-se em raros documentos iconográficos daquela época para a nossa região.

São quase inexistentes os dados biográficos sobre João Pedro. Mesmo o fato de sua 

origem curitibana não passa de suposição, pois na época dava-se o nome de Curitiba a toda 

uma região,  incluindo,  inclusive,  a  cidade  de  Paranaguá.  (CARNEIRO,  1980,  p.  7).  Sua 

também suposta origem humilde é justificada, por Newton CARNEIRO (1975, p. 24) pelo 

fato de ter sido omitido seu nome de família nas inscrições da pasta, pela sua cor e mesmo 

pela  região de  procedência  –  a   Curitiba do final  do século XVIII  era  bastante  pobre se 

comparada a outras cidades do país.

As pinturas de João Pedro revelam um desenho ingênuo permeado por um colorido 

vigoroso e pela interpretação espontânea e pessoal. O domínio da técnica da aquarela levanta 

a hipótese de que o artista tivesse tido orientação técnica especializada, pois mesmo o acesso 

a tal material seria praticamente impossível para um completo autodidata. Como não havia 

nessa época, em Curitiba, nenhum professor que pudesse dar conta de tal tarefa, CARNEIRO 

(1975, p. 24) sugere que tal orientação poderia ter sido dada por Francisco Inácio do Amaral 

Gurgel, Mestre Régio na Corte de Lisboa e Aulista da Real Junta de Comércio da mesma 

corte, que desde 1791 atuava como mestre da Escola de Ler e Escrever da vila de Paranaguá. 

Tendo também sido membro e professor da Real Academia das Ciências de Lisboa, é bem 

provável  que  Gurgel  dispusesse  dos  conhecimentos  artísticos  necessários  para  ensinar  os 

rudimentos da técnica da aquarela.

A  falta  de  referências  anteriores  sobre  esse  artista  pode  residir  no  contexto  que 

abrange, desde sua origem humilde, até a desvalorização de qualquer arte de origem popular, 
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devido à escola neoclássica que então se instalava no Brasil. De qualquer forma, CARNEIRO 

(1975,  p.  22)  menciona  que  suas  obras  teriam  causado  tal  sensação  na  época  de  sua 

realização, que o Conde da Barca teria se disposto a enviá-las para Paris,  para que Pradier 

examinasse a  possibilidade de  aproveitá-las  para  gravuras  e  litografias  divulgadoras  de  

coisas e costumes brasileiros.

 Outro artista a se estabelecer no Paraná foi o alemão Frederico Virmond, que aqui 

chegou em 1833, vindo a residir na Lapa. Virmond era miniaturista exímio, e consta que 

tenha ensinado desenho e pintura. CARNEIRO (1963, p. 404) cita, entre seus discípulos, os 

nomes  de  Joaquim Rezende Correia  de  Lacerda  e  João  Francisco  Suplicy,  que  deixaram 

desenhos e aquarelas. Em sua opinião, Virmond foi o mestre n. 1 da pintura paranaense.

Já em 1849 o Paraná recebeu a americana Jessica James, a qual, fixando residência 

em Paranaguá juntamente com sua filha Willie, abriu ali um colégio destinado ao ensino de 

meninas. Segundo Vieira dos Santos, citado por David CARNEIRO (1963, p. 404), entre as 

matérias a ensinar estavam a música e o desenho, havendo dentro do estatuto do colégio a 

seguinte observação: piano, dança, pintura e bordados em todos os gêneros, consideram-se  

partes indispensáveis à educação feminina completa.  Uma de suas alunas era Iria Correia, 

considerada a primeira pintora nascida no Paraná.

Enquanto no litoral paranaense já se podia observar uma certa atividade regular de 

artes plásticas, não só em termos de produção, mas também de ensino, na Curitiba de 1880 o 

que podemos constatar é a visita de alguns artistas que estiveram de passagem por essa região. 

Newton CARNEIRO (1980, p. 13) cita a presença de retratistas ambulantes como Karl Papf e 

Antonio Ferrigno, entre outros. 

Além deles, Carneiro registra a atuação de artistas amadores como Hugo Calgan, 

cuja obra mais antiga conhecida, uma aquarela retratando a Igreja Protestante, data de 1882, 
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assim como a existência de um desenhista chamado Carlos, por ele considerado de grande 

valor e de Carolyn Templer, que aquarelava desenhos. 

A  presença  desses  artistas  é  considerada  por  CARNEIRO  (1980,  p.  13)  como 

responsável  pelo  estabelecimento  de  um  clima  propício  para  as  iniciativas  que  seriam 

tomadas, logo mais, por ocasião da chegada ao Paraná de Mariano de Lima. Não obstante, não 

havia  em nossa cidade,  naqueles  anos,  nenhuma atividade  de  ensino relacionada  às  artes 

plásticas de que se tenha notícia. Essa foi, portanto, a situação geral que Mariano de Lima 

encontrou  ao  aqui  chegar:  uma  cidade  com quase  tudo  ainda  por  se  fazer,  mas  já  com 

atmosfera  suficientemente  favorável  para  possibilitar  iniciativas  ousadas,  embora  as 

resistências e dificuldades não faltassem. 

Nessas condições, sua contribuição só poderia ser – e foi – de grande validade, pois, 

além de seu valor intrínseco, abriu também caminho a outras personalidades, as quais, mesmo 

enfrentando  grandes  dificuldades,  encontraram,  anos  mais  tarde,  um  ambiente 

progressivamente mais propício para a concretização de seus projetos.

Mariano de Lima, Alfredo Andersen, Guido Viaro e o casal Koch, embora atuando 

em épocas distintas, foram todos, por motivos que explicitaremos adiante, pioneiros em suas 

ações pedagógicas, legando à nossa comunidade visões inovadoras sobre o ensino da arte.
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3.2  MARIANO DE LIMA E A PRIMEIRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE ARTE DO 

PARANÁ

Embora  a  Curitiba  dos  anos  1880  sofresse  de  um quadro  de  timidez  aguda  nos 

aspectos culturais, alguns fatores, já mencionados anteriormente, apontavam uma atmosfera 

favorável para o empreendimento de novas iniciativas. A chegada de Mariano de Lima a 

Curitiba,  em 1884,  aos  23 anos,  desencadeou um processo de desenvolvimento das  artes 

plásticas  que,  de  certa  forma,  já  se  encontrava  em  estado  latente,  esperando  por  uma 

oportunidade para se manifestar. 

Considerado  por  Adalice  ARAÚJO  (1974,  p.  75)  como  responsável  pelo 

estabelecimento dos fundamentos da Arte Paranaense e, certamente, o primeiro a desenvolver 

um trabalho sistemático de arte-educação em nossa cidade, Mariano de Lima nasceu no Porto 

e lá realizou sua formação em pintura e cenografia. Residiu durante um ano na cidade do Rio 

de Janeiro, onde esteve em contato com o arquiteto Bithencourt da Silva, fundador e diretor 

do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. (BAPTISTA, 1988, p. 7). 

Esse contato, além de ter tido conseqüências futuras, influenciando-o filosoficamente 

quando da criação da sua própria Escola,  resultou num contrato com o Capitão Damasco 

Correia de Bittencourt para realizar a cenografia e pintura de painéis do Teatro São Teodoro, 

de Curitiba. Sua estada nessa cidade, planejada em princípio como provisória, acabou durando 

17 anos, tempo em que colaborou intensamente com a vida cultural e educacional de nosso 

Estado.

Atuando na comunidade curitibana como retratista,  Mariano de Lima estabeleceu 

relações  de  amizade  com  as  elites  culturais  e  políticas  locais,  sendo  incentivado  pelo 

Visconde de Taunay, então Presidente da Província, a fundar aqui uma Escola de Artes e 

Indústrias. Para  uma cidade que contava na época com menos de vinte mil habitantes, isolada 
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dos principais centros urbanos por problemas de comunicação inerentes à época e arraigada a 

um pensamento bastante provinciano, essa idéia era consideravelmente arrojada.

Cabe lembrar aqui que o ensino da arte em nosso país, durante todo o século XIX, 

resumiu-se  praticamente  à  Academia  Imperial  de  Belas  Artes,  onde  predominava  uma 

orientação estética e pedagógica neoclássica, e o Liceu de Artes e Ofícios, voltado para as 

artes aplicadas e para a profissionalização. Esses casos constituíam iniciativas isoladas que 

não configuravam uma política ao nível nacional, atingindo poucos privilegiados residentes 

no Rio de Janeiro e que tinham acesso a essas instituições.

Tanto as idéias positivistas e liberais em circulação na corte, como sua experiência 

no Rio de Janeiro, devem ter influenciado Mariano de Lima em suas realizações futuras na 

capital paranaense.

Desta forma, em 22 de julho de 1886 foi criada oficialmente sua aula de desenho e 

pintura, tendo sido o mesmo Mariano de Lima nomeado pelo então Presidente da Província, 

Sr. Joaquim de Almeida Faria Sobrinho, para regê-la. (LIMA, 30 jul. 1886). Segundo DIEZ 

(1995, p. 30), foi a terceira escola brasileira do gênero, funcionando, na ocasião, em uma das 

salas do Instituto Paranaense. Adalice ARAÚJO (1974, p. 76) também afirma ter sido essa 

uma iniciativa pioneira face ao ensino da arte, tendo sido Curitiba, ao lado de Salvador, a 

segunda cidade, excetuando-se o Rio de Janeiro, a possuir ensino regular de arte. 

Porém,  as  dificuldades  financeiras  não  tardaram  a  colocar  empecilhos  à  plena 

realização do projeto. Os recursos prometidos para aquisição de mobiliários e equipamentos, 

de dez  contos de réis, não puderam ser viabilizados, devido à não disposição de tal verba por 

parte do tesouro provincial. Em ofício ao Presidente da Província, em 2 de outubro de 1886, 

Mariano de Lima afirma ter adiantado o pagamento de mobília específica às aulas, para que as 
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mesmas pudessem ser viabilizadas, pois havia no momento mesas para apenas 20 alunos, 

quando as matrículas femininas já somavam 33. (LIMA, 02 out., 1886). 

As atividades foram iniciadas mesmo sem modelos ou móveis, tendo sido adiadas as 

entregas das encomendas. Para solucionar esse problema, foi organizada uma soirée no Teatro 

São Teodoro,  contando com a apresentação de uma orquestra  com  18 integrantes,  entre 

profissionais e amadores, além de uma exposição  com mais de 60 obras de seus alunos. O 

evento foi muito bem sucedido, rendendo um conto de réis e possibilitando o pagamento das 

dívidas contraídas. 

A curiosidade despertada na população pelo novo estabelecimento foi apontada em 

relato feito por Mariano no primeiro número do periódico A Arte, revista por ele criada para 

divulgar e promover a Instituição, com os comentários sobre [...] ajuntamentos não só na rua  

de fronte como até mesmo na sala de espera[...], que o teriam obrigado a proibir a entrada de 

pessoas estranhas sem prévia licença e, mesmo, a pedir auxílio à polícia para a manutenção da 

ordem. (LIMA, 27 abr. 1887).

De acordo com o 1° relatório apresentado por Mariano de Lima ao Presidente da 

Província em 15 de fevereiro de 1887, já como diretor da Aula de Desenho e Pintura, suas 

funções, tanto de criador como de regente, foram exercidas gratuitamente, evidenciando seu 

empenho em levar adiante tal iniciativa. O mesmo acontecia com todos os professores, os 

quais não recebiam nenhum pagamento por suas atividades didáticas. (DIEZ, l995, p.30).  

A escola funcionava inicialmente no período noturno, das 6 às 8 horas da noite, nas 

segundas  e  quintas-feiras  para  alunas,  e  nas  quartas  e  sábados  para  alunos,  com  o 

surpreendente número de 99 alunos matriculados, sendo 61 do sexo masculino e 38 do sexo 

feminino, com cursos elementar e superior de pintura e desenho. 
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Apesar dos cursos ofertados estarem abertos a mulheres, inicialmente não havia a 

mistura dos sexos em um ambiente de trabalho, espelhando o modo de pensar da época, que 

não via a convivência de rapazes e moças no ambiente escolar com muito bons olhos. 

Em l887, tais cursos passaram a ser ministrados também em período diurno. Foram 

incluídas, a partir de 1888, as disciplinas de Aritmética, Geometria, Escultura e Perspectiva, 

funcionando  noturnamente,  para  que  os  alunos  trabalhadores  pudessem  delas  usufruir. 

(LIMA, 03 set. 1888). Mariano de Lima também alegava algumas vantagens pedagógicas no 

fato das aulas serem noturnas, como por exemplo a possibilidade  de, com a luz artificial, ter  

o professor de dar demonstrações práticas sobre a maior ou menor intensidade da luz e  

projeções por ela produzidas e portanto facilitar ao aluno o estudo do natural.  (LIMA, 15 

jan. 1887). 

Como  material  didático  que  possibilitasse  o  início  das  atividades  didáticas  do 

primeiro ano letivo, Lima solicitou ao Diretor do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, 

por intermédio da Presidência da província, 100 quadros-modelos, divididos em três classes: 

figuras, ornatos e desenho linear. Pediu também os retratos dos reconhecidos pintores Victor 

Meirelles  e  Pedro  Américo,  para  estímulo  dos  que  tiverem  de  freqüentar  este  novo  

estabelecimento. (LIMA, 30 jul. 1886). 

Isto nos faz inferir que o uso de estampas impressas como modelos para cópias e 

estudos  realizados  pelos  alunos  era  um dos  métodos  pedagógicos  utilizados  pela  recém-

fundada  escola,  influência  tanto  dos  métodos  neoclássicos  como  dos  procedimentos 

pedagógicos do liberalismo e positivismo. Referindo-se a 250 modelos doados à Escola pelo 

Sr.  Comendador  Alfredo  Munhoz,  Mariano  de  Lima,  ressaltando  serem  os  mesmos 

elementares e pertencentes ao desenho linear geométrico, comenta que  não pode qualquer 

dos alunos que tenha seguido pintura, escultura, arquitetura, serralheria, mecânica, enfim,  
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qualquer ramo das Belas Artes ou ofícios, dispensar esses estudos (LIMA, 01 mar. 1887). 

Confirma, assim, a importância dada ao desenho como substrato para os fins artísticos ou 

técnicos.

A questão do uso de estampas como material  didático, servindo de modelos para 

realização de cópias, é corroborada por um documento posterior, o qual trata de uma relação 

de material, datada de 12 de outubro de 1889. Nela estão arroladas reproduções de fragmentos 

de mãos, braços, pernas e pés, em diferentes posições, tipicamente usadas pelos métodos que 

privilegiam as cópias com referencial bidimensional. (LIMA, 12 out.1889). Essa valorização 

do modelo bidimensional fica evidente no relato de setembro de 1891 em que Mariano se 

orgulha de ter  cedido 100 trabalhos de seus alunos (exercícios de ornamentos, figuras do 

gesso e do natural), para servirem de modelos a alunos de Augusto Burning, que ensinava 

desenho em Ponta Grossa. (LIMA, 30 set. 1891). 

Entretanto, o próprio Mariano de Lima, em comentário contido em relatório de 26 de 

dezembro  de  1898,  restringe  o  uso  de  cópias  para  situações  em  que  não  houvesse 

possibilidade de se trabalhar diretamente do natural. Diz ele: Só se pinta depois de saber-se  

desenho e este estuda-se por muitos anos do natural; desta forma a cópia em pintura deve ter  

um único  fim -  o  estudo do colorido  quando há  falta  de  modelo ou de natureza morta.  

(ESCOLA DE BELAS ARTES E INDÚSTRIAS DO PARANÁ, 1898).  

Já o uso de bustos de gesso, estatuetas em diversos tamanhos e posições, e estátuas 

de homens e mulheres, mencionado em Relatório de março de 1888, nos remete às práticas da 

escola neoclássica, da qual a Escola Nacional de Belas Artes recebeu forte influência, que 

utilizava tais objetos para serem copiados pelos alunos em seus estudos de proporções, luz e 

sombra. (ESCOLA DE DESENHO E PINTURA, 1888).
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Não obstante, no 5º Relatório da Instituição, datado de 1894, Mariano de Lima se 

orgulha  de  haver  reorganizado,  definitivamente,  a  aula  de  modelo  vivo  para  desenho, 

escultura e  pintura,  além de estar  preparando a aula de estudo ao ar livre (ESCOLA DE 

BELAS ARTES E INDÚSTRIAS, 1894, p. 14). 

Mesmo levando-se  em conta  o  fato  de  que  o  uso  de  modelo  vivo  nas  aulas  de 

desenho fizesse parte da metodologia neoclássica, o que já não se aplica aos estudos ao ar 

livre, tais procedimentos já apontam para novas orientações pedagógicas.

Embora  Mariano  de  Lima  já  demonstrasse  sinais  de  abertura  em  relação  aos 

procedimentos para o ensino da arte, não há garantias de que esse fosse o pensamento geral da 

Escola,  visto  que  os  modelos  bidimensionais  eram  provavelmente  bastante  utilizados. 

Podemos entretanto afirmar que, mesmo não sendo realidade absoluta, a prática de exercícios 

tendo a observação do natural como referência, era considerada por Mariano a situação ideal.

Às poucas disciplinas, criadas inicialmente, foram sendo agregadas outras, às quais 

eram nomeados professores responsáveis. Das disciplinas de aritmética, geometria e escultura, 

ficou encarregado o professor Arthur Ferreira de Loyola, enquanto a disciplina de perspectiva 

teve  como encarregado o  próprio Mariano de  Lima.  Em 1889 foram criadas  as  aulas  de 

anatomia, história e estética, sendo nomeado, para a primeira, o professor Victor do Amaral, e 

para as duas últimas o Sr. Custódio Teixeira Raposo. (LIMA, 12 fev., 1889) 

Foram criadas ainda, no mesmo ano, as aulas de mecânica e caligrafia, para as quais 

foram convidados, respectivamente, os senhores Rodolpho Walvi e Narciso Figueras (LIMA, 

20 set., 1889; 06 nov., 1889). 

Figueiras era desenhista e litógrafo que, tendo fundado em Curitiba a sua Litografia 

do Comércio e atuando como ilustrador em vários periódicos, foi responsável pelo surgimento 

de toda uma geração de caricaturistas e ilustradores em nosso Estado. O fato de o mesmo estar 
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responsável por uma disciplina não diretamente ligada à sua área específica, confirmado em 

documento de nomeação do próprio Lima, não deixa de ser intrigante, mas talvez se justifica 

pelo motivo do curso de Gravura ter tido dificuldades, provavelmente materiais, de entrar em 

funcionamento. Nesse sentido, talvez a oficialização de Figueiras como professor de caligrafia 

tenha  acontecido como estratégia  de vincular  o  professor,  um competente  profissional  da 

litografia, ao quadro docente da instituição. É provável, também, que existisse um convênio 

informal entre a escola de Mariano de Lima e a oficina de litografia de Narciso Figueiras, o 

que pode ser inferido pela considerável produção litográfica da Escola, tanto do corpo docente 

como do discente.

De  qualquer  forma,  a  criação  sucessiva  de  disciplinas  nos  faz  perceber  que, 

inicialmente, não havia um planejamento curricular global, muito menos a preocupação com o 

inter-relacionamento dos diferentes conteúdos, funcionando as mesmas independentemente. 

As matrículas eram feitas não por cursos, mas em cada disciplina isolada. 

Em 1888 foi estabelecido o limite mínimo de 12 anos para ingresso na instituição, 

devido à dificuldade de se trabalhar com alunos de menos idade. (LIMA, 17 jan., 1888). Os 

alunos  abaixo da  idade limite  eram admitidos  nas  aulas  apenas  como ouvintes,  tendo de 

esperar completarem idade para se tornarem estudantes oficiais da instituição.

 A gratuidade dos cursos para os alunos estava de acordo com a formação filosófica 

de Lima, que não idealizou sua escola exclusivamente para os filhos das famílias abastadas da 

capital,  fazendo questão  absoluta  de  que  as  portas  estivessem abertas  para  os  filhos  dos 

operários  da  cidade.  Essa  característica  criou  alguns  problemas  com as  alunas  da  Escola 

Normal, que se negavam a freqüentar disciplinas em comum com os alunos da Escola de 

Desenho  e  Pintura,  alegando  motivos  fúteis.  As  moças,  originárias  de  classes 

economicamente privilegiadas, não queriam, na realidade, um contato mais aproximado com 
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jovens  pertencentes  à  camada  proletária  que  compunham  a  maioria  do  corpo  discente. 

(WACHOWICZ, 1983, p. 26-27). 

O caráter  democrático da instituição é  enfatizado pelo próprio Mariano de Lima, 

quando se defende da acusação, feita por seus inimigos, de que a Escola seria lugar de gente 

misturada.  Diz ele que nunca teria feito distinção de  gente de cor,  mas sim  de gente de 

caráter, afirmando ter nos dois sexos o que há de mais seleto em todas as posições sociais,  

desde o mais elevado ao mais humilde, todos porém desde o mais humilde ao mais elevado,  

honrados e honestos. (ESCOLA DE BELAS ARTES E INDÚSTRIAS DO PARANÁ, 1898).

A procura pela nova escola superou as expectativas desde o início, tanto que durante 

o ano de 1887 Mariano de Lima foi obrigado a dividir as turmas em vários espaços, pois a 

sala originalmente utilizada para as aulas comportava somente 28 lugares.

A grande divulgação, aliada à intensa produtividade dos alunos, foi fazendo com que 

a Escola de Desenho e Pintura fosse assumindo posição de destaque perante a comunidade e 

conquistando certos benefícios, como a desvinculação, em 1889, do Instituto Paranaense, com 

a transferência para uma sede exclusiva nas instalações da Escola Carvalho, situada na rua 

Aquidaban, hoje Emiliano Perneta. 

Outro  incremento  foi  a  ampliação  do  corpo  docente  para  22  professores,  nas 

categorias de efetivos, avulsos e instrutores de alunos. 

Em 1893  a Escola funcionava em dois prédios, o do Governo, na rua Aquidaban, e 

outro particular, na rua 15 de Novembro. As instalações foram ampliadas em 1898, passando 

a atender os alunos também à rua 13 de Maio, sendo criada, além disso, uma quarta seção 

para  piano  na  rua  Comendador  Araújo.  Esses  últimos  dois  espaços  eram  cedidos 

gratuitamente  pelos  professores  que  neles  lecionavam.  (ESCOLA DE BELAS ARTES E 

INDÚSTRIAS DO PARANÁ, 1898).
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O crescimento da Escola se fazia notar, não só fisicamente, mas com relação às ações 

por ela implementadas, algumas delas interferindo mais diretamente na comunidade. Foram 

instituídos pelo governo prêmios aos melhores trabalhos dos alunos, através da Lei de n.° 925 

de 6 de setembro de 1888,  sendo criadas  as primeiras  mostras de arte  do Paraná,  com a 

atribuição de  medalhas  de  ouro,  prata  e  bronze,  conferidas  aos  participantes  por  um júri 

encarregado de classificar e avaliar as obras. (DIEZ, 1995, p. 36-37). Em 1891 foi instituído 

um Concurso Público de Belas Artes, cujo prêmio, denominado Emílio de Menezes, consistia 

numa soma de dinheiro a ser oferecida ao vencedor mensalmente, pelo período de um ano. 

Essa bolsa poderia ser prorrogada por cinco anos, caso o premiado continuasse seus estudos 

artísticos  fora  do  Paraná,  devendo,  então  prestar  satisfação  dos  mesmos  ao  Governo  do 

Paraná, ou à própria Escola. (ESCOLA DE ARTES E INDÚSTRIAS DO PARANÁ, 1891). 

A publicação do jornal  A Arte teve grande importância nas futuras conquistas. Seu 

primeiro exemplar foi editado no dia 4 de março de 1888, sendo o periódico programado, 

inicialmente, para sair duas vezes por ano. No entanto, entre o primeiro e o segundo número 

houve um intervalo de seis anos, provocado por problemas diversos, sendo o principal deles a 

falta de recursos. Sua circulação recomeçou no dia 15 de janeiro de 1895, passando o mesmo, 

a partir daí,  a ter periodicidade mensal. Mariano de Lima, em edital intitulado Ressurreição 

constante do segundo número, afirma ter sido o primeiro exemplar uma tentativa arrojada 

sendo  já  o  segundo  uma  tentativa  capaz.  Sua  distribuição  era  feita,  como  propaganda, 

gratuitamente, aos beneméritos do estabelecimento de que  era  órgão; no estrangeiro - aos  

estabelecimentos de artes e às revistas congêneres; no Brasil à toda a imprensa, escolas de  

artes.  Bibliotecas  e  a  membros  proeminentes  dos  poderes  governamentais,  e  no  Paraná 

ainda, a todas as repartições públicas estaduais e municipais, inclusive os juizados e escolas  

primárias,  divulgando  realizações  da Escola.  Havia ainda a  possibilidade de distribuição 
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remunerada  aos  que  quisessem se  tornar  assinantes.  (A  ARTE,  1895).  Organizado  pelos 

corpos  docente  e  discente,  que  atuavam,  tanto  na  elaboração  dos  conteúdos  como  na 

programação gráfica, o periódico continha informações oficiais sobre a instituição, artigos 

sobre arte, poesias e notícias diversas, tendo começado a circular em 4 de março de l888. 

Entre seus colaboradores, podemos citar: João Pereira Lagos, Justiniano de Melo, Emiliano 

Perneta, Nestor Vitor, Rocha Pombo, Pamphilo de Assumpção e Leôncio Correia.

As  exposições  pedagógicas,  realizadas  anualmente  em  Curitiba  por  ocasião  do 

aniversário  de fundação da Escola,  eram uma prática corrente  e  reuniam a  produção dos 

alunos  em  cada  ano  letivo,  funcionando  como  um  eficaz  meio  de  propaganda  para  a 

comunidade. 

Além  disso,  a  Escola  buscava  expandir  suas  fronteiras,  realizando  várias 

participações  ao  nível  nacional  e  internacional,  e   concorrendo  a  prêmios.  A  instituição 

recebeu premiação por ocasião da Exposição da Escola Normal, organizada pela Diretoria de 

Instrução Pública do Paraná, em 1892, o mesmo se dando quando da Exposição Universal 

Colombiana, em 1893, certame este de caráter internacional. (LIMA, 1898, correspondência 

n.º 1.341). Sobre esse último, LIMA se orgulhava de terem sido os trabalhos de sua Escola os 

únicos de toda a exposição que, realizados no Paraná,  e não em Paris, conseguiram lograr 

premiação. (ESCOLA DE BELAS ARTES E INDÚSTRIAS, 1894, p. 7).

Em  novembro  de  1896,  a  Escola   projetou-se  nacionalmente  através  de  uma 

exposição no Rio de Janeiro denominada Exposição de Belas Artes do Paraná. Tal exposição 

foi visitada por artistas notáveis da época, tais como Amoedo, os irmãos Bernardelli, e Victor 

Meirelles – o  qual se teria ali demorado três quartos de hora. Ao final do quinto e último dia, 

contabilizou trezentos e vinte e seis visitantes, número considerável, levando-se em conta o 

pouco tempo de duração. (LIMA, 1898, correspondência n.º 1.341)
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Prova da eficácia das exposições como meio de propagação das idéias da Escola foi a 

Exposição de Belas Artes, realizada em Curitiba em 1897, a qual, ocupando dois edifícios, 

recebeu, em 30 dias, 3.453 pessoas. (LIMA, 1898, correspondência n.º 1.341). 

Outra  estratégia  utilizada  como  propaganda  era  uma  vitrine  permanente  com 

iluminação para exposição de trabalhos dos alunos, em frente ao prédio situado à rua 15 de 

Novembro,  local  de  grande  circulação  de  pessoas.  (ESCOLA  DE  BELAS  ARTES  E 

INDÚSTRIAS DO PARANÁ, 1898). O espaço pertencia à casa comercial dos Srs. Cunha e 

Requião e exibia tanto trabalhos de desenho como de pintura, escultura e mesmo arquitetura, 

sendo os mesmos substituídos de 8 em 8 dias.

Além  disso,  funcionava,  anexa  à  Escola  de  Mariano  de  Lima,  a  Pinacoteca 

Paranaense, a qual continha, em seu acervo, retratos das personalidades mais relevantes do 

Estado. (ESCOLA DE BELAS ARTES E INDÚSTRIAS DO PARANÁ, 1894, p. 13).

Essas  iniciativas,  além  de  difundirem  o  nome  da  Escola  de  Mariano  de  Lima, 

consistiam num  grande  incentivo  aos  seus  alunos,  os  quais  podiam,  vendo  seu  trabalho 

valorizado, vislumbrar perspectivas de progresso na carreira estudantil.

A intenção de Mariano de Lima da criação de um Liceu Artístico Industrial já se 

manifestava em relatório apresentado em dezembro de 1887, onde dizia que o empenho em 

transformar a atual escola em um liceu deve ser feito por todos os paranaenses e por todos  

que  ligam algum amor e  interesse a esta  terra.  Sua ousadia  fez com que,  nos  livros  de 

escrituração da escola, a partir de dezembro de 1888, já constasse tal denominação, apesar do 

Liceu ainda não existir de fato.

Embora já assim denominada em diversos documentos logo depois do início de seu 

funcionamento, a denominação oficial de Escola de  Belas Artes e Indústrias só iria ocorrer, 

por decreto, em 29 de novembro de 1889, tendo sido a mesma inaugurada em 6 de janeiro de 
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1890. (ARAÚJO, 1974, p. 76). Pouco mais tarde, a insistência de Mariano de Lima com a 

criação de um liceu de arte parecia ter tido um desfecho favorável, o que podemos inferir pela 

existência da Lei n.º 3  de 26 de novembro de 1891, determinando que a Escola de Belas 

Artes  e  Indústrias  passasse  a  se  denominar  Liceu  de  Artes  e  Ofícios.  (PARANÁ, 1891). 

Entretanto, é provável que essa lei não tenha passado do papel, pois documentos posteriores, 

como um livro de correspondências, atualmente de posse da Biblioteca Pública do Paraná, do 

período de 1896 a 1900, continuaram se referindo à instituição como Escola de Belas Artes e 

Indústrias do Paraná. 

Após 1890 o currículo da Instituição passou a ser baseado no da Escola Nacional de 

Belas Artes, possivelmente para atender às exigências para concessão de bolsas de estudos no 

exterior, reivindicadas por seus alunos. Ilustrando esse fato está a publicação, no segundo 

número de A Arte, dos estatutos da referida escola, onde as semelhanças entre as disciplinas e 

a  organização  das  mesmas  é  evidente.  O currículo  foi  influenciado,  também,  na  área  de 

música,  pelo  Instituto  Nacional  de  Música,  além dos  Cursos  de  Música  incorporados  ao 

Grêmio Carlos Gomes. 

A Escola de Belas Artes e Indústrias reestruturada pretendia atender, com enfoques 

distintos, tanto as belas artes como as artes aplicadas. Oferecia as especializações em Música, 

Desenho Artístico, Arquitetura, Escultura, Pintura e Gravura.

O curso de Línguas e Ciências tinha caráter complementar, sendo exclusivo para os 

estudantes da casa, e oferecido apenas aos alunos que demonstrassem progresso em quaisquer 

dos cursos artísticos. (ESCOLA DE BELAS ARTES E INDÚSTRIAS DO PARANÁ, 1898). 

As  línguas  ensinadas  –  português,  francês,  alemão  e  italiano  –  demonstravam,  segundo 

Adalice ARAÚJO (1974, p. 77), o alto nível de seus professores. Na parte científica, o curso 

contava com  aritmética,  álgebra,  geometria,  trigonometria,  geografia,  história,  ginástica,  
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literatura e declamação. Esta última tinha como objetivo a preparação de oradores e artistas 

dramáticos.

O curso de Música, após as disciplinas básicas, como  teoria, solfejo, harmonia e  

contraponto, subdividia-se em canto, piano, órgão, harpa, instrumentos de cordas (violino,  

violoncelo e contrabaixo), e instrumentos de sopro (flauta, oboé, clarinete, fagote, trompa,  

clarim e trombone).  Visando a integração dos estudantes, contava também com disciplinas 

que  visavam  o  desenvolvimento  em  grupo,  como  banda  marcial, e  uma  disciplina 

denominada conjunto. Apesar de não ser uma escola especializada em música, sua estrutura 

curricular se assemelhava à de conservatórios musicais então existentes.

O curso de Desenho, além de ser uma habilitação específica, funcionava como pré-

requisito para os cursos de Arquitetura, Escultura e Pintura, tendo uma correspondência com 

o curso geral da Escola Nacional de Belas Artes. Em seu elenco de disciplinas constavam: 

desenho linear, desenho de figura e ornato, geometria descritiva, perspectiva e teoria das  

sombras,  história  natural,  física,  química,  mitologia,  arqueologia  e  história  da  arte. 

Conteúdos intrínsecos do desenho conviviam, portanto, com outros mais gerais, como história 

natural, física e química, visando criar um embasamento para todas as especialidades.

O  ensino  de  Arquitetura  dispunha  de  conteúdos  bem  específicos  da  área  da 

construção civil, como cálculo, materiais, topografia, desenho de arquitetura e conhecimento  

das profissões de construção, e desenho de plantas.

O curso de Gravura ainda não havia iniciado, em 1898,  seu funcionamento, muito 

provavelmente pelas dificuldades com a aquisição de equipamentos. 

Já  para  freqüentar  os cursos  de Pintura e  Escultura,  era  pré-requisito  o  curso de 

Desenho,  sendo  que  as  disciplinas  anatomia,  fisiologia e  desenho  de  modelo  vivo,  eram 

consideradas  básicas,  sendo  comuns  a  ambos.  Evidencia-se  aí  uma  preocupação  com  a 
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representação da forma humana, tendo como referencial  os conhecimentos científicos  e  a 

observação do natural. O curso de Escultura possuía ainda as disciplinas escultura de ornato e  

estatuária,  denominações que nos remetem à tradição greco-romana, fonte de inspiração do 

neoclassicismo. Já o curso de Pintura oferecia  desenho a pastel, pintura de flores, frutas e  

paisagens  a  óleo  e  aquarela,  e  pintura  de  figura  a  óleo. Observa-se,  nesse  caso,  uma 

valorização da pintura de gênero, como figura humana, paisagem e natureza morta, temas 

dominantes na produção artística da época. A ênfase dada às técnicas ensinadas fica também 

evidente devido ao fato de seus nomes constarem dos títulos das disciplinas.

O curso  de  Artes  Industriais  diferenciava-se  dos  demais  por  seu  caráter  técnico. 

Excetuando conteúdos mais básicos e gerais, como desenho a lápis e a pena, e colorido, sua 

ênfase  recaía  na  profissionalização,  através  de  disciplinas  como  mecânica,  litografia,  

fotografia,  marcenaria  e  carpintaria,  funilaria,  encadernação  e  prendas  domésticas.  

(ESCOLA DE BELAS ARTES E INDÚSTRIAS DO PARANÁ, 1898). Embora algumas das 

oficinas citadas nunca tenham realmente sido colocadas em prática, outras estiveram em pleno 

funcionamento, como o gabinete fotográfico, que foi inaugurado em 1898, fornecendo boas 

provas nas experiências feitas com suas máquinas. (LIMA, 1898, correspondência n.º 1.341). 

 Pode-se  perceber no currículo e na prática pedagógica da Escola de Belas Artes e 

Indústrias  uma  dicotomia  entre  as  Artes  Industriais  e  a  Arquitetura,  que  privilegiavam 

disciplinas com conteúdos utilitários, e os cursos de Desenho, Pintura, Gravura, Escultura e 

Música, que mantinham uma estrutura nos moldes tradicionais das Belas Artes. Organizadas 

com  estruturas  independentes,  ambas  as  áreas  pouco  se  relacionavam.  A  presença  de 

disciplinas como Ornato, Arqueologia e Mitologia nos currículos relacionados às Belas Artes 

revela  a  forte  influência  da  escola  neoclássica,  que  forneceu  os  fundamentos  para  a 

organização pedagógica da Escola Nacional de Belas Artes. O ponto comum entre todas as 
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especialidades,  excetuando-se  a  de  música,  era  a  presença  do  desenho,  o  qual,  ora  com 

enfoque  mais  técnico,  ora  mais  artístico,  atuava  como  base  de  todo  o  aprendizado 

subseqüente. 

O prestígio que a Instituição já então alcançava e o reconhecimento de seu papel de 

relevância  para  a  comunidade  paranaense  ficaram evidenciados  quando o  Governador  do 

Estado do Paraná José Pereira dos Santos, por meio do Decreto n.º 88 de 11 de agosto de 

1897, criou na Escola de Belas Artes e Indústrias a Mesa Geral de Exames de Belas Artes e 

Indústrias  e  o  Conselho  Superior  de  Belas  Artes.  Tais  instituições  seriam organizadas  e 

funcionariam de acordo com os estatutos da Escola Nacional de Belas Artes e Instituto de 

Música da Capital Federal, aprovados pelos decretos n.º 934 de 24 de outubro e n.º 983 de 8 

de novembro de 1890. 

A  Mesa  Geral  de  Exames,  constituindo  um  ramo  do  serviço  público  anexo  à 

Secretaria de Estado dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, era destinada a 

diplomar e recompensar por outros meios os que se dedicam ao árduo estudo das Artes, para  

que esses possam mais de pronto e com preferência valer-se de seus direitos de habilitação,  

em qualquer lugar a que se aportem e em qualquer carreira a que se destinem. (LIMA, 1897, 

correspondência n.º 1.107). 

Além dos exames regulares da Instituição, foram também criados os concursos, que 

se destinavam, não só aos alunos da Casa,  como também aos que não integrassem o seu 

quadro discente. Os alunos se inscreviam para prestar exame em cada matéria separada e 

independentemente, submetendo-se a uma banca especializada ou em música ou em desenho 

(atendendo as artes plásticas como um todo).

Já  o  Conselho  Superior  era  presidido  pelo  Secretário  de  Estado dos  Negócios  e 

Interior, substituindo-o, em caso de ausência, o Diretor da Escola de Belas Artes e Indústrias. 
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Além deles, participavam do grupo cinco professores e três membros honorários, das áreas 

específicas  de  música  ou  desenho.  Os  membros  honorários  eram professores  que,  tendo 

pertencido ao quadro da Escola por pelo menos 5 anos,  dela tivessem se retirado por motivos 

particulares.  Faziam  parte  também  desse  conselho  mais  quarenta  membros  chamados 

correspondentes, escolhidos entre os artistas mais notáveis de todo o mundo, os quais não 

tinham poder de voto, apenas de voz.

As atribuições do Conselho Superior eram as seguintes: deliberar sobre as questões 

relativas  ao  ensino  das  belas  artes,  como  reformas  curriculares,  divulgação  e 

aperfeiçoamento;  promover  anualmente  e  determinar  a  composição  de  júri  para  uma 

exposição geral de belas artes e um grande concerto musical; emitir parecer sobre questões 

relativas à área artística e musical, quando consultado pelo Presidente de tal conselho ou pelo 

Diretor  da  Escola;  deliberar  sobre  prêmios  e  recompensar  a  professores  e  expositores  de 

reconhecido mérito; e, finalmente, assistir às distribuições solenes dos prêmios da Escola, 

competindo  ao  seu  Presidente  a  entrega  dos  mesmos  aos  vencedores.  (LIMA,  1897, 

correspondência n.º 1.107).

O sistema acima instituído, conferindo caráter mais oficial à Escola de Mariano de 

Lima,  possibilitou  que,  através  dos  prêmios  conquistados,  artistas  paranaenses  pudessem, 

tanto receber subvenções para estudar em Curitiba, como  para aperfeiçoar seus estudos no 

Rio de Janeiro e Europa. Isso aconteceu com João Zaco Paraná, sobre o qual Lima comentou 

sucessivas vezes, em declarações oficiais expedidas, que revelava grandes aptidões para vir a 

ser  um  artista  notável  que  muito  honrará  aos  poderes  do  Estado  pelo  auxílio  que  lhe  

prestarem. (LIMA, 1898, correspondência n.º 1.217).

O volume de alunos que passaram pela Escola nos remete ao prestígio atingido pela 

mesma no cenário paranaense. Para se ter uma idéia, até 30 de junho de 1899 haviam passado  
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pela escola 2448 alunos, assim distribuídos: 1482 do sexo masculino e 966 do feminino. As  

preferências foram as  seguintes:  Línguas e  Ciências,  172;  Música,  382;  Desenho,  1678;  

Arquitetura, 138; Escultura, 18;  Pintura, 4l; Artes e Indústrias, 19. (WACHOWICZ, 1983, 

p. 26). 

Observa-se  o  alto  número  de  estudantes  de  Desenho,  tanto  pelo  motivo  antes 

mencionado,  de  ser  considerado  básico  para  as  demais  especialidades,  como  pela  sua 

valorização numa sociedade aspirante ao progresso e à industrialização. O mesmo ocorria, 

provavelmente, com o curso de Línguas e Ciências. Causa surpresa, no entanto, o alto número 

de  interessados  em  Música,  numa  sociedade  que,  mesmo  já  iniciada  musicalmente, 

certamente encontrava grandes dificuldades na aquisição de instrumentos. Esse interesse é 

evidenciado pela criação de grupos musicais, como a Banda de Música dos alunos da Escola, 

em 1898. (LIMA, 1898, correspondência n.º 1.310). 

Dentre as personagens ilustres que compuseram o corpo docente da Escola de Belas 

Artes  e  Indústrias,  podemos  citar:  Vítor  Ferreira  do  Amaral,  Custódio  Raposo,  Joanes 

Holweger,  Tertuliano  de  Freitas,  Henrique  Henning,  Carlos  Hübel,  Roberto  Schiebler, 

Manoel  Oliveira  Neto,  Major  Bento  Menezes,  Manoel  da  Silva  Monteiro,  Georgina 

Mongruel,  Jacinto  Manoel  da  Cunha,  Francisco  da  Paula  Guimarães,  Alfredo  Caetano 

Munhoz, Agostinho Ermelino de Leão e Simon Block. O sistema de monitoria, adotado pela 

escola,  contou  com a  participação  de  João  Turin,  Maria  da  Conceição  Aguiar,  Polixena 

Correia, Alberto Bardal, Mário de Barros e Paulo Freyer. Adalice ARAÚJO (1974, p. 77), 

confere especial destaque  à Georgina Mongruel,  pela grande contribuição que prestou à 

cultura paranaense em suas múltiplas  atividades como mestra,  crítica de arte,  pintora e  

musicista. De nacionalidade francesa, Georgina possuía formação em Música pela Escola de 

Música  e  Belas  Artes  de  Paris.  Além  de  aquarelista  e  paisagista,  formou  um  coral  de 
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importante  papel  na  comunidade,  atuando  como  professora  na  Escola  de  Belas  Artes  e 

Indústrias até a sua extinção. 

Malgrado o reconhecimento oficial  que se  fazia  notar  num determinado grau,  as 

dificuldades financeiras, que desde o início da empreitada se fizeram presentes, avolumavam-

se dia a dia. É o que atesta o Ofício enviado aos Srs. José Hauer e Filhos, empresários da 

Iluminação Pública, com objetivo de negociar as dívidas da Escola com a empresa. Na defesa 

eloqüente de sua Instituição, Lima argumentava: 

Será uma calamidade se tivermos de suspender os cursos noturnos que são especiais para os 
cursos noturnos das oficinas de marcenaria, serralheria, mecânica, alfaiataria, etc, que como 
vêdes só podem estudar de noite. Tal suspensão trará necessariamente o aniquilamento da 
perfeição da indústria manufatureira do Estado principalmente em Curitiba. (LIMA, 1898, 
correspondência nº 1.259).

Os  problemas  financeiros  só  faziam  crescer  e,  nem  as  inúmeras  exposições 

realizadas, tanto em Curitiba como em outros estados, nem o prêmio de medalha de ouro, 

conquistado  por  Mariano  e  seus  alunos  na  Exposição  de  Chicago,  contribuíram  para 

sensibilizar as autoridades quanto à necessidade de maior incentivo à instituição.

A  oposição  de  Paulo  d'Assumpção,  ex-aluno  da  Aula  de  Desenho  e  Pintura,  foi 

também decisiva para a decadência e posterior extinção de sua filha predileta, como Mariano 

chamava sua Escola. 

Paulo d'Assumpção, membro de família influente da cidade, estudou durante alguns 

meses com Mariano de Lima, durante o ano de 1886, seguindo para o Rio de Janeiro. Lá, 

matriculou-se, primeiramente, no curso de Engenharia da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. 

Tendo, porém, sua vocação artística falado mais alto, ingressou, no mesmo ano, na 

Escola Nacional de Belas Artes, Lá cursou Pintura e Escultura, recebendo em 1889 o diploma 

de Bacharel em Arqueologia e História das Artes, agraciado com a medalha de honra ao mérito. 
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Em 1888, ainda aluno da Escola Nacional de Belas Artes, Paulo d’Assumpção foi 

nomeado para o cargo de professor de desenho do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, 

posto  que  ocupou  até  sua  volta  a  Curitiba,  em  1890.  Chegando  aqui,  foi  imediatamente 

nomeado professor de Escultura e Desenho da Escola de Artes e Indústrias do Paraná, passando 

a colaborar com Mariano de Lima em seus empreendimentos e recebendo elogios da direção da 

escola por suas ações. (TEMPSKI, 1979, p. 221-235). 

Sua ambição, porém, não tardou a por um fim no relacionamento amigável com a 

Escola  que  o  iniciara.  Querendo  seguir  carreira  própria,  Paulo  d'Assumpção  rompeu  com 

Mariano de Lima, não poupando esforços para denegrir quaisquer ações relacionadas à Escola 

de  Belas  Artes  e  Indústrias  e  seu  fundador,  e  usando  freqüentemente  a  imprensa  como 

instrumento estratégico. Por trás disso estava a intenção, concretizada mais tarde, da criação de 

sua própria escola. 

Assim, em 22 de outubro de 1894, foi fundado o Conservatório de Belas Artes, tendo 

sido Paulo d'Assumpção nomeado para dirigi-lo. O Conservatório, subsidiado com recursos 

públicos, oferecia cursos de Música, Artes Plásticas e Literatura sendo, de certa forma, uma 

duplicação da Escola de Mariano de Lima. Sua clientela,  predominantemente feminina, era 

oriunda das famílias mais abastadas da cidade, como sugere o artigo do jornal A República, de 

24 de outubro de 1895, comentando a solenidade pública de exames da escola: Compareceram 

àquela reunião muitas senhoras de nossa sociedade, dedicadas à música e grande número de  

cavalheiros, militares, jornalistas, literatos e funcionários federais e estaduais, além dos Srs.  

pais e famílias das respectivas alunas, que deviam ter saído satisfeitíssimas de terem mandado  

as suas filhas estudar naquele estabelecimento.  (CONSERVATÓRIO DE BELAS ARTES, 

1898). 
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O texto do jornal também se refere a moças da mais culta sociedade, subtendendo-se 

que o Conservatório era freqüentado pela elite local, ao contrário da Escola de Mariano de 

Lima, conhecida por abrigar a diversidade social. 

De  qualquer  forma,  o  Conservatório  logrou  êxito,  firmando-se  como  uma  das 

instituições de prestígio na capital  do Estado. Se em 1894 contava com a matrícula de 49 

alunos, já em 1902 este número subira para 104, quantia de alunos expressiva para uma escola 

especializada.  Sendo  também  uma  instituição  subsidiada  com  recursos  públicos,  como 

igualmente  o  era  a  Escola  de  Belas  Artes  e  Indústrias,  o  Conservatório  acabou,  de  certa 

maneira,  sendo  privilegiada  em  detrimento  daquela,  alcançando  progressos  mais  rápida  e 

eficazmente.

O  Conservatório  de  Paulo  d'Assumpção  deu  origem à  fundação,  nos  termos  do 

decreto nº 7.566, de 26 de setembro de 1909, da Escola de Aprendizes e Artífices, voltada ao 

ensino profissional primário e gratuito. Instalada em prédio cedido pelo Governo do Estado ao 

da União, a escola contava, já em seu início, com 250 alunos, distribuídos pelas oficinas de 

alfaiate, marceneiro, seleiro, tapeceiro, sapateiro, serralheiro, mecânico e pintura decorativa. 

Essa  escola  foi  transformada  posteriormente  em  Escola  Técnica  Federal  do  Paraná, 

denominando-se hoje Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná. 

Apesar de fisicamente muito bem equipada, como o próprio Mariano de Lima teria 

desejado e  jamais conseguiu,  A Escola de Aprendizes  e Artífices diferia da de Lima em 

alguns princípios fundamentais.  Sua clientela  era exclusivamente masculina e oriunda das 

classes trabalhadoras; impedia-se, porém, o ingresso de adultos em seu quadro discente. Não 

havia, assim, o inter-relacionamento desejável entre sexos, idades e classes sociais diversas, 

tão presente na experiência da Escola de Belas Artes e Indústrias. Além disso, suas atividades 
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estavam mais diretamente ligadas à produção material, tendo sido negligenciado o aspecto 

artístico.

Para Mariano de Lima, os constantes ataques de Paulo d'Assumpção, bem como a 

prosperidade do Conservatório, em prejuízo da sua instituição,  atuaram como um elemento 

corrosivo em suas ações frente à Escola de Belas Artes e Indústrias, minando sua energia e 

desejo de realização. Em correspondência ao então crítico de arte do Jornal do Brasil, datada 

de 23 de janeiro de 1897, Lima expressa sua mágoa diante de tais acontecimentos:

 Paulo d'Assumpção, para poder sustentar o seu Conservatório de Belas Artes, criado há dois 
anos  como  empresa  particular  de  lucros  pecuniários,  tentou  de  há  muito  esmagar  a 
instituição que modestamente dirijo, fundada há onze anos quando nada havia a respeito de 
Belas Artes. Nesse sentido todas as armas lhe servem. (LIMA, 1897, correspondência n.º 
1.033).

Mesmo enfrentando esse tipo de dificuldade, era tal sua dedicação para a sua Escola 

que Mariano recusou durante vários anos  inúmeros convites para deixar a cidade, como o que 

recebeu de um Juiz Federal para montar, em Belo Horizonte, uma instituição igual à sua, 

convite  que  já  vinha  precedido  de  outro  vindo  da  capital  do  Pará.  (LIMA,  1898, 

correspondência n.º 1.289).

Entretanto,  a  resistência  que,  durante  muito  tempo,  demonstrou  diante  de  tantos 

percalços, acabou um dia esbarrando em seus próprios limites. Desiludido e cansado da árdua 

luta pela manutenção de seus ideais, Mariano de Lima deixou Curitiba em 1902, pedindo 

exoneração de suas atividades na Escola, e deixando a direção a cargo de sua esposa, Maria 

da Conceição Aguiar de Lima,  D. Mariquinha.  

A partir daí, a escola teve alterada sua orientação, passando a dar maior ênfase às 

atividades relacionadas convencionalmente às mulheres, e recebendo, inclusive, a partir de 

1917, a denominação de Escola Profissional Feminina. Em 1933 a instituição passou a se 

chamar Escola Profissional República Argentina, funcionando, de maneira acanhada e sob a 

responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação, até 1992. (BAPTISTA, 1988, p. 10). A 
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partir dessa data teve seu nome alterado para Centro de Artes Guido Viaro,  passando por uma 

reformulação programática e de orientação pedagógica.

Apesar  de  ter  contado  com  a  colaboração  ilustre  de  Alfredo  Andersen,  que  aí 

lecionou,  primeiro  num  curso  noturno  para  operários,  de  1909  a  1917,  e  depois 

exclusivamente para senhoras e  senhoritas,  até 1935, a  escola nunca mais  reconquistou o 

brilho e a força dos tempos de Mariano de Lima, cuja retirada representou o fim do ciclo 

áureo da instituição.

Não obstante o aparente fracasso de Mariano de Lima e sua Escola, sua iniciativa 

deixou sementes que frutificaram ao longo do século XX, sendo que a mais citada teria sido a 

criação da Universidade do Paraná, em 1912. É significativo que muitos de seus fundadores 

tenham feito  parte  do corpo docente da Escola de Belas Artes e   Indústrias,  dali  tirando 

inspiração para tal ato de ousadia.

Assim,  deslocado  em  seu  tempo,  e  mesmo  atuando  em  um  ambiente  de  pouca 

compreensão da extensão de seu trabalho, Mariano de Lima realizou uma obra que nos fica 

como exemplo de pioneirismo, perseverança e coragem, constituindo o primeiro passo no 

sentido da organização do ensino da arte em nosso Estado.
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1. Fachada frontal de sede da Escola de Belas Artes e Indústrias, antiga Escola Carvalho, situada à rua Aquidaban, hoje Emiliano 
Perneta. Acervo fotográfico de Domício Pedroso.

2. Interior da Escola de Belas Artes e Indústrias: Diretoria e Biblioteca.
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3. Escola de Belas Artes e Indústrias. Painel Ilustrativo. Acervo fotográfico de Domício Pedroso.
4. Escola de Belas Artes e Indústrias. Secretaria e Arquivo.
5. Escola de Belas Artes e Indústrias. Sala de espera.

 

209



6. Antonio Mariano de Lima. Retrato a óleo sobre tela,  pintado por Bento Azambuja.
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7. D. Maria Aguiar de Lima, aluna e esposa de Mariano de Lima.
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8. Retrato pintado por Mariano de Lima. Óleo sobre tela.

3.3  ALFREDO ANDERSEN: UMA VIDA DE PROJETOS E REALIZAÇÕES 

O auge do funcionamento da Escola de Belas Artes e Indústrias do Paraná coincidiu 

com  a  chegada  de  Alfredo  Andersen  ao  Paraná,  em  1892.  Seu  desembarque  em  terras 

paranaenses, devido  a uma avaria no navio em que viajava, poderia ser creditado a um desses 

felizes acasos, que, mesmo que não intencionalmente, mudam os rumos da história de uma 

determinada comunidade. Criador de uma escola estética de pintura no Paraná, sua influência 

e  contribuição  devem  ser  analisadas  tendo-se  sempre  em  foco  o  contexto  da  realidade 

paranaense  da  época,  retrógrada  sob  diversos  aspectos,  provinciana,  e,  muitas  vezes, 

repressora. Adalice Araújo estabelece um paralelo entre as trajetórias de Andersen e Mariano 

de  Lima  no  Paraná,  apontando  para  os  mesmos  caminhos  bastante  semelhantes.  Ambos 

lutaram  toda  a  sua  vida  pela  criação  de  uma  escola  de  artes  que  atendesse,  tanto  às 

necessidades de formação do artista produtor, como de formação, através do desenho, de um 

proletariado qualificado para a indústria, preconizando, de certo modo, a criação do que hoje 

se  entende  por  Escola  de  Desenho  Industrial.  Ambos  conheceram  grandes  dificuldades 

financeiras,  descobriram  importantes  talentos  locais,  e  foram,  finalmente  negados, 

contestados, e mesmo caluniados. Mesmo assim, os dois artistas foram responsáveis pelo  

lançamento das bases para que, dentro de um processo cultural, se desenvolvesse a Arte  

Paranaense.  Concordamos  quando  a  autora  afirma  que,  dadas  as  contingências  sociais  

repressoras da época, ambos realizaram muito. (MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES, 

1984). 
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Porém, enquanto Mariano de Lima pôde ter, de certa forma, seu sonho realizado, 

Andersen não teve a mesma sorte, no que se refere à criação de uma instituição oficial de 

ensino artístico.

Nascido em Christiansand, Noruega, em 1860, desde muito cedo Alfredo Andersen 

revelou talento para as artes. Malgrado os desejos de seu pai de que estudasse engenharia, a 

fim de seguir carreira como construtor naval,  foi  aconselhado aos 12 anos,  pelo reitor da 

escola onde estudava, a dedicar-se à pintura, devido à qualidade dos desenhos que já então 

realizava. A visita à Itália, por volta de 1874, ocasião em que teve a oportunidade de estar em 

contato com os grandes mestres do Renascimento, com certeza deve ter contribuído para sua 

decisão de seguir carreira artística. Lá, só não se matriculou numa academia de arte por falta 

de recursos. (RUBENS,1938, p. 15).

Apesar de ter voltado à Noruega decidido a reiniciar os estudos de engenharia naval, 

logo Andersen mudou de idéia, resolvendo entrar em contato com Wilhelm Krogh, famoso 

cenógrafo, pintor e decorador de Christiania, atualmente Oslo, que o aceitou como discípulo. 

Andersen estudou aproximadamente nove meses com Krogh, que o considerava possuidor de 

talento fora do comum. (KROGH, 1877). Estudou também em Copenhaguem com Carl A. 

Andersen,  pintor  de  retratos,  professor  na  Escola  da  Associação  Técnica  e  assistente  na 

Academia de Belas Artes, por quem foi preparado para prestar exame naquela Instituição. 

Essa mudança de rumo em sua vida se deveu provavelmente, segundo RUBENS (1938, p. 

16), ao episódio em que foi convidado a pintar o retrato de uma jovem enferma, o que o teria 

sensibilizado definitivamente para a verdadeira vocação. 

A partir  daí  sua carreira   se  desenvolveu progressivamente  e  Andersen passou a 

exercer atividades, não só de pintor, como também de decorador, cenógrafo e professor. Em 

1879 foi admitido na Academia Real de Belas Artes de Copenhague, passando a lecionar 
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Desenho Livre na Escola para Rapazes do professor Tejlemann,  junto ao Asilo de Vesterbro. 

(TEJLEMANN,  1879).  De  1881  a  1883 fez  parte  do  corpo  docente  da  Skolebestyrer  de 

Copenhague, também com aulas de desenho. Lá, foi elogiado pelo diretor da escola por usar 

métodos  mais  livres  no  ensino  elementar,  obtendo  excelentes  resultados.  (TEJLEMANN, 

1885). 

Outra experiência com o magistério ocorreu na Escola Real de Latim de Nórrebros, 

onde Andersen também lecionou por alguns meses,  sendo considerado pela  direção desta 

instituição um professor competente e cuidadoso. (BORK, 1885).

A passagem pela Escandinávia do pintor Peter Eilaifson proporcionou a Andersen 

três anos de convivência proveitosa, durante os quais enriqueceu suas pesquisas. Intensificou 

nessa fase seu trabalho em ateliê, tendo fundado também uma sociedade de arte dramática 

com fins filantrópicos, e atuado como colaborador em diversos periódicos da época.

Notificamos terem sido as atividades de Alfredo Andersen, tanto de artista como de 

professor,  desde  o  início  exercidas  paralelamente,  estando  as  mesmas  distribuídas 

equilibradamente ao longo de toda a sua existência. Assim, ao visitar Curitiba, pela primeira 

vez em 1892, Andersen já era, não só um artista amadurecido e bem-relacionado no meio 

europeu, com obras em acervos importantes e diversas exposições realizadas, como também 

um professor  experiente  e  competente,  aparecendo,  segundo Adalice  Araújo,  no  catálogo 

Benezit  de Paris como um dos grandes artistas de seu tempo. (MUSEU NACIONAL DE 

BELAS ARTES, 1984).

Depois de residir durante aproximadamente dez anos em Paranaguá, onde se casou 

com Ana Oliveira, descendente de índios carijós e com a qual teve quatro filhos, Andersen se 

transferiu para Curitiba, em 1902, segundo depoimento dado a Carlos Rubens e, em início de 

1903, conforme declarou a Valfrido Piloto. Veio, segundo suas próprias palavras, convidado 
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pelo Dr. Cerjat, para pintar alguns retratos de sua família, acabando por aceitar alguns alunos 

a pedido de seu amigo João Eugênio Marques. 

Seu envolvimento com o ensino foi marcante desde os primeiros tempos em nossa 

cidade, tendo sido, inclusive, a criação de uma Escola de Belas Artes o argumento, usado pelo 

Dr. Vicente Machado, então presidente da Província do Paraná, para convencê-lo a desistir da 

decisão de retornar à Noruega: Não faça isso Sr. Alfredo. Eu preciso do senhor aqui, para me  

ajudar a educar o meu povo. Eu lhe farei uma Escola de Belas Artes, e eu lhe garanto que o  

senhor nunca terá razão de se arrepender de ter ficado aqui. (RUBENS, 1938, p. 56).

Esse foi o início de uma série infindável de promessas não cumpridas recebidas por 

Andersen, relacionadas à sua luta pela constituição de uma instituição de ensino de artes, o 

que  o  levou  a  elaborar  inúmeros  projetos,  nunca  realizados  enquanto  esteve  vivo. 

Contribuíram para isso, por vezes a falta de vontade política, por vezes a interferência de 

determinados acontecimentos,  como ele  mesmo relatou  a  Valfrido  Piloto,  em meados de 

1934, em tom de desabafo. Reproduziremos aqui em parte este relato, apesar do mesmo estar 

citado em praticamente todas as publicações sobre o artista, por entendê-lo esclarecedor:

 Alguns dias depois eu lhe levei a minha resposta, aceitando as condições a mim oferecidas. 
O Dr. Vicente, então, abraçou-me e repetiu que eu nunca teria motivos para me arrepender. 
Poucos dias depois ele suspendeu a subvenção para o Conservatório de Música e diminuiu o 
auxílio para a Escola de Belas Artes.

[...] Ao Dr. Alencar Guimarães, que, como presidente do Congresso, tomou a presidência 
interina depois da destituição do Dr. João Cândido, entreguei um projeto para uma Escola 
Técnica Primária. O Dr. Alencar deu o projeto ao Dr. João Perneta, para fazer um conjunto 
com a Escola de Comércio. O projeto perdeu-se, e não se fala mais nisso!

[...] O  Dr. Carlos Cavalcanti entrou no governo com uma promessa, feita a mim, de auxiliar 
a minha Escola. Em 1912, o seu governo pediu-me para elaborar um projeto para uma Escola 
Profissional de Arte Aplicada, com o respectivo orçamento. O projeto pronto foi aceito como 
ótimo e a minha situação foi discutida e debatida, para, afinal, ser resolvido que o governo ia 
criar  uma lei  especial,  para que os  futuros governos não pudessem tirar  ou suspender o 
dinheiro que o governo dele, Carlos Cavalcanti, me daria para eu fazer a Escola como bem 
entendia. O Congresso tinha de votar o projeto de lei, em março, porém nem em março nem 
em mês algum foi votada a minha lei. E o governo, por três vezes, me assegurou que eu 
podia ter confiança, que a lei sairia[...].
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[...] Só o Dr. Afonso Camargo, no seu primeiro governo, pensava na instrução da arte, e de 
ajudar-me. Mas aqui também entram as intrigas de um mau patriota, e somente no último 
ano de seu governo o Dr. Afonso me comunicou que ele daria uma subvenção para a minha 
Escola. Esse auxiliozinho foi-me dado aproveitar  um ano,  porque o primeiro ato do Dr. 
Munhoz da Rocha, que sucedia Afonso, foi cortar o auxílio, por questão de economia! Dias 
depois do decreto, ele aumentou o ordenado de seu parente comandante da polícia, com o 
dobro do que ele tirou da minha Escola.

[...] Em 1927 fui ao Rio de Janeiro, afim de pintar alguns retratos. Um amigo e patrício meu, 
em cuja casa eu estava hospedado, insistira comigo para eu aceitar um dinheiro que ele me 
oferecia como empréstimo, afim de que eu fosse à Noruega. Dias depois, recebi um pedido 
do Dr. Afonso, para ir vê-lo na residência dele, em Laranjeiras. O Dr. Afonso perguntou, 
então,  se  pretendia  ficar  na  Noruega.  Eu  respondi  que,  chegando  lá,  procuraria  ver  se 
possível  obter  posição e mandar  vir  minha família.  O Dr.  Afonso,  então,  me pediu que 
voltasse, porque no Paraná era preciso de mim ainda, e se eu voltasse ele criaria a Escola de 
Belas  Artes  e  nomear-me-ia  Diretor  da  mesma,  e  me  daria  para  pintar  a  galeria  dos 
Presidentes. — “Isso não é só promessa”— disse ele. O Paraná tinha necessidade de mim e 
eu podia ter plena confiança na proposta.

Quando voltei da Europa, um ano depois, era a minha primeira visita ao Dr. Afonso. Fui 
combinado  de  tratar  da  Escola  em  primeiro  lugar;  depois  se  trataria  da  Galeria  dos 
Presidentes. A Escola passou no Congresso e foi sancionada e enviada ao secretário para 
abrir os necessários créditos (lei n.º 2643, de 10 de abril de 1929). Eu fiz o regulamento da 
Academia, que deve existir em diversos exemplares, no Palácio ou na Diretoria da Instrução. 
Por falta de dinheiro era preciso ter um pouco de paciência. Em outubro de 1930 rebentou a 
Revolução, e a paciência foi forçada, com os sofrimentos trazidos pela escassez de dinheiro e 
falta de trabalho.(PILOTO, 1960, p. 49-51).

Podemos perceber no depoimento de Andersen que suas iniciativas oscilam entre a 

criação de uma Escola de Belas Artes, destinada à formação de artistas, e a instituição de 

escolas profissionais para capacitação do operariado, nos levando a crer que possivelmente, 

em  sua  opinião,  essas  eram  duas  coisas  independentes,  que  deveriam  ser  tratadas 

separadamente. Não fica, também, bem claro, se suas intenções giravam em torno de uma 

escola  técnica  primária,  ou  um  liceu  de  nível  secundário.  Seus  projetos  provavelmente 

abordavam, de acordo com as oportunidades de concretização, enfoques diferenciados. As 

propostas, ainda que independentes, eram todas integrantes de seu sonho educacional. Atesta 

isso sua prática na Escola de Desenho e Pintura que criou, voltada às questões artísticas e à 

formação do pintor. 

Apesar  de,  aparentemente,  não  imaginar  ser  possível  a  integração  dessas  duas 

formações, a técnica e a artística, para um fim comum, Andersen com certeza tinha plena 
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consciência  da  importância  da  educação  estética  para  o  desenvolvimento  de  uma nação, 

pensamento  esse,  como  já  comentamos  anteriormente,  bem  de  acordo  com  as  correntes 

filosóficas do século XIX e inícios do século XX, como o positivismo e o liberalismo, e com 

os movimentos que então aconteciam no sentido de unir arte, artesanato e indústria. Essas 

tendências  eram uma reação  decorrente  da  situação  de  cisão  entre  a  arte  e  os  meios  de 

produção,  gerada  pela  industrialização.  É  bem  provável  também,  que  Andersen  tivesse 

conhecimento das experiências realizadas em países industrializados, onde o investimento em 

educação especializada já mostrava resultados práticos em termos de produtividade. Carlos 

Rubens cita Kerschenstein, diretor do ensino em Munique, o qual, vendo na educação e no 

Estado finalidades comuns, atribui à escola um fim tríplice:

1°  —  auxiliar  o  aluno  a  adquirir  uma  profissão  e  realizá-la  o  melhor  possível;   2°— 
acostumar o aluno a considerar essa profissão como um cargo que deve desempenhar no 
interesse da própria afirmação moral; 3°— desenvolver no aluno a tendência e a força de 
contribuir  com o  trabalho  profissional  para  o  desenvolvimento  do  Estado  em que  vive. 
(RUBENS, 1938, p. 61).

É verdade que tal consciência já habitava as mentes de intelectuais e governantes 

brasileiros, ainda que de  maneira difusa. Embora admitindo a importância das artes de uma 

maneira geral, e do desenho mais especificamente, para a melhoria da mão de obra nacional, o 

entendimento de como isso poderia se dar na prática, e quais os métodos a serem empregados, 

nem sempre ficavam bem claros. De fato, não podemos esquecer que a concretização de uma 

pedagogia que se propôs a dar conta dos anseios de ressurgimento de uma obra de arte como 

manifestação unitária  ou   obra de  arte  total,  na  qual  a  questão da  oposição entre  arte  e 

artesanato  ou  entre  arte  e  indústria  pudesse   dar  lugar  à  sua  integração,  só  iria  ocorrer, 

efetivamente,  em 1919 com a  criação  da  Bauhaus.  Nessa  época  Alfredo  Andersen  já  se 

encontrava  há  muitos  anos  estabelecido  no  Brasil,  mantendo  pouco  contato  com  os 

movimentos europeus recentes, tanto por seu envolvimento com a comunidade local, como 

pelas  dificuldades  de  comunicação  inerentes  da  época.  Desta  forma,  os  princípios  desta 
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Escola da República de Weimar, que tanto poderiam tê-lo fascinado, não chegaram a exercer 

influência em seus projetos pedagógicos.

Mesmo  assim,  Andersen  se  caracterizou  como  um  visionário  em  seu  meio, 

defendendo sempre, tanto a necessidade do ensino profissional em nosso Estado quanto a 

premência pela ampliação do acesso à produção e à apreciação artística,  segundo atestam 

diversas testemunhas e, mesmo, seu próprio depoimento. Carlos Rubens nos diz que ...à visão 

de   Andersen  não  escapou  a  necessidade  de  uma  escola  profissional  de  desenho  para  

artífices  e  operários,  a  exemplo  do  que  se  pratica  nos  velhos  países  industriais.  Quis 

emparelhar  o Paraná com os Estados que vão compreendendo a utilidade  do ensino do  

desenho e o preparo técnico de seus filhos. (RUBENS, 1938, p. 63). 

Romário Martins também caminha no mesmo sentido, discorrendo sobre a vida do 

pintor, no periódico  Razão, editado no Rio de Janeiro, em 1917: 

[...] o seu radioso sonho de hoje é criar em nosso meio uma escola profissional de desenho 
para artífices e operários, em condições de influir na reabilitação das nossas indústrias e ao 
serviço,  por  conseguinte,  do  nosso  progresso  artístico.  Entretanto,  os  dias  se  passam, 
imprevidentes e iguais, e somente a sua voz de convicto se ergue para pregar a renascença da 
estética  industrial  a  exemplo  dos  grandiosos  resultados  obtidos  no  mundo culto  com as 
escolas profissionais de artes aplicadas, fundamento de todo o progresso das civilizações 
modernas. (RUBENS, 1938, p. 64).

Mas é o próprio Andersen quem nos revela, de maneira mais contundente, o que 

pensava  sobre  essas  questões.  Em  entrevista  concedida  ao  Diário  da  Tarde,  em  1917  e 

relatada por Carlos Rubens, expressa suas primeiras impressões com relação ao ensino de 

artes  no  Paraná,  assim  como  suas  experiências  como  professor  em  nossa  capital  ,  nos 

brindando, também com suas concepções sobre o ensino do desenho:

Quando cheguei ao Paraná, em 1893, visitei em Curitiba, a  Escola de Artes e Indústrias, 
dirigida pelo Sr. Mariano de Lima, impressionando-me muito bem essa visita. Encontrei as 
diferentes classes cheias de alunos: crianças, moças, rapazes e homens, todos trabalhando na 
melhor ordem. Esta breve visita fez de mim um admirador do Paraná progressista!
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Alguns anos mais tarde ofereci ao diretor dessa Escola os meus serviços de professor, mas já 
então  ele  lutava  com  a  escassez  de  meios  para  levar  avante  melhoramentos  que 
demandassem de recursos financeiros.

Em  todo  o  caso  a  Escola  estava  bem  acomodada  e  tinha  o  auxílio  do  governo  e  de 
particulares, dedicando-se o seu diretor, por experiência própria, a ir substituindo em nosso 
meio os processos antiquados de ensino, e melhorando pouco a pouco as condições desses 
processos.

Fixei minha residência em Curitiba, após haver morado algum tempo em Paranaguá, e tive a 
agradável  surpresa  de  ser  logo  procurado  (1902)  por  particulares  para  os  aceitar  como 
alunos. Fundei então a minha escola de desenho e pintura, que ainda funciona. Mais tarde fui 
instituído professor de desenho da Escola Alemã e do Colégio Paranaense do Dr. Marins 
Camargo, sendo em 1909 convidado pela diretoria da Escola de Artes e Indústrias, então de 
D. Maria de Aguiar Lima, para assumir a direção das aulas noturnas que a mesma escola 
criara.
 
A criação de um curso noturno de desenho foi excelentemente recebida pelo público e em 
breve se tornou preciso reduzir a matrícula aos profissionais de ofício e indústria excluindo-
se os dilettanti. Assim se conservou um total de 60 alunos, entre 14 e 30 anos de idade.

Inútil  enaltecer  os  benéficos  resultados  do  ensino  do  desenho  aos  operários;  mas 
infelizmente este curso, após 4 anos de funcionamento e de inestimáveis serviços prestados, 
teve de ser sacrificado diante da remodelação e nova orientação da antiga escola, que passou 
a profissional feminina, exclusivamente.

Os rapazes e homens, que se destinavam a ofícios, tiveram por isso o seu curso interrompido, 
a espera de uma oportunidade favorável à sua continuação. É de lamentar que uma cidade 
populosa como Curitiba, com tantos incitamentos e condições para se tornar uma cidade 
industrial, não possua hoje uma escola pública de desenho, base de toda a atividade operária.

[...] É preciso, em primeiro lugar, que o governo, a quem o caso grandemente interessa, 
anime  as  tentativas  particulares  que  sejam  boas,  estimulando  moral  e  até  certo  ponto 
materialmente o ensino de desenho, ensino tão necessário como o de saber ler e escrever.

Na Escola Normal, por exemplo, deve haver um ensino especial de desenho, pois que sendo 
ela  destinada  à  formação  de  professores,  estes  não  poderão  disseminar  conhecimentos 
completos às crianças se não tiverem ou não souberem manejar esse aparelho remodelador 
das sociedades que é o desenho, como ele tem sido compreendido no mundo culto.

A Escola Normal deve pois formar professores capazes de ensinar a ler, escrever e desenhar. 
Diante da noção moderna de ensino, estes fatores se eqüivalem. [...] o ensino do desenho 
desenvolvendo  o  sentimento  estético  e  por  conseguinte  o  bom  gosto.  Ensina  a  ver. 
(RUBENS, 1938, p. 69-71).

Andersen ainda prossegue, justificando suas afirmativas historicamente:

Sabemos que a Alemanha era há 40 anos um Estado agricultor e pelo desenho se fez um 
Estado Industrial. Sabe-se também que o seu debut na Exposição Industrial de Chicago foi 
um fiasco. Barato e ruim, assim definiram a Alemanha industrial naquele certame. Ainda 
nesse tempo pouco remoto a Inglaterra e a França a sobrepujaram, porque ao ensino de 
desenho, nestes dois países, se tinha ligado um interesse especial.
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A Alemanha compreendeu: estudou os métodos do ensino de desenho na Inglaterra, onde 
cada escola empregava um método de conformidade com o entendimento dos seus ilustres 
professores. Reconheceu até que alto grau se tinha elevado nas escolas inglesas o ensino de 
desenho e  fez  também as  suas  pesquisas  em França,  no Japão  e  na  América  do  Norte, 
apercebendo-se então da grandeza sem par desse problema que a sua ânsia de progresso não 
tinha ainda resolvido e orientado no sentido das artes aplicadas.

Preparou pois a Alemanha o seu grandioso plano do ensino do desenho, tendo por objetivo 
uma educação em harmonia com o indivíduo. Daí nasceram a sua arte e as suas indústrias 
modernas — quer dizer — o seu imenso progresso nesses dois ramos da conquista humana. 
(RUBENS, 1938, p. 71-72).

Enfim conclui, enaltecendo as virtudes da mocidade brasileira e expressando o seu 

sonho:

Os nossos jovens têm facilidades de aprendizagem. São, em geral, muito inteligentes, sendo 
esta a razão de eu continuar a minha propaganda neste meio, pois estou certo de que mais 
cedo ou mais tarde se há de aqui compreender as vantagens do desenho e então os elementos 
locais poderão fazer não somente a glória de um artista, como a felicidade do Estado.

[...]  Um curso  de  desenho  para  operários  traria  a  felicidade  ao  Paraná,  porque  faria  a 
grandeza das suas indústrias. Quando chegarmos a ter pelo menos uma simples Escola de 
Desenho para  Operários,  sem falar  numa Escola  de  Artes  Aplicadas,  naturalmente  mais 
dispendiosa,  teremos atingido a primeira etapa verdadeiramente real  do nosso progresso. 
(RUBENS, 1938, p. 72-73).

              

Não se pode negar que, apesar do descaso de determinados segmentos da sociedade, 

e  da  falta  de  apoio  dos  governos  de  então,  por  vezes  a  luta  de  Andersen  encontrava 

defensores, os quais procuravam, como podiam, influenciar nas decisões das autoridades em 

benefício das idéias do mestre. Foi o caso do Dr. Pereira de Macedo, que a 10 de maio de 

1933, em discurso proferido no Rotary Club do Paraná, pedia que a entidade se interessasse 

pela criação da Academia de Belas Artes do Paraná, sob a direção de Alfredo Andersen. 

Ressaltava, em sua fala, as qualidades de Andersen como artista e professor, afirmando ter o 

mesmo criado a arte paranaense sem  o apoio sequer do próprio povo que tem aproveitado o  

seu  trabalho  displicentemente,  sem  dar  atenção  à  magnitude  dessa  obra  imperecível, 
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reconhecendo,  assim,  publicamente,  um  certo  desprezo  da  sociedade  local  para  com  o 

trabalho do mestre (RUBENS, 1938, p. 83-88). 

O próprio Carlos Rubens, ao traçar um panorama nacional da situação das artes e dos 

artistas de sua época, mostra-se bastante desolado, sugerindo que essa era, de certo modo, 

uma situação generalizada. Comenta ele que ...tudo se procura ensinar, menos artes plásticas  

e  sua  história.  Explica-se  facilmente,  diante  deste  triste  cenário,  a  nenhuma  educação 

artística das massas, o desinteresse dos governos por uma coisa que eles não compreendem e  

que é, sobretudo, a glória perdurável dos povos. (RUBENS, 1938, p. 46).

Toda uma vida dedicada à causa da arte-educação não foi tempo suficiente para a 

concretização dos ideais  desse norueguês perseverante.  Andersen veio a  falecer em 1935, 

deixando  para  trás,  além  de  discípulos  reconhecidos,  como  Lange  de  Morretes,  Amélia 

Assumpção, Gustavo Kopp, Ghelfi, Aníbal Scheleder, Freyesleben, Silvina Bertagnoli, Traple 

e De Bona, inúmeros admiradores. Nas escolas em que lecionou, passaram por suas mãos, 

durante todos os anos de magistério, mais de 3.000 crianças. Sua obra pictórica constitui um 

legado de valor inestimável, parte fundamental da história da arte paranaense. No entanto, a 

tão almejada Escola só veio a ser fundada alguns anos mais tarde, fruto do esforço conjunto 

de entidades envolvidas com as artes e a cultura, como o Centro Paranaense Feminino de 

Cultura,  a  Sociedade dos  Amigos de Andersen,  o  Rotary Club e  a  Sociedade de  Cultura 

Artística Brasílio Itiberê. Enfim, em 1948, um tanto tardiamente, nascia a Escola de Música e 

Belas Artes do Paraná.

Para uma análise dos processos didático pedagógicos de Alfredo Andersen, assim 

como de seus conceitos estéticos, é necessário que estejamos bem conscientes do contexto 

dominante na Europa quando de sua partida daquele continente. 
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Nos idos de 1890, época de sua chegada ao Brasil, o impressionismo, corrente que 

tantos  rumores  havia  provocado  algumas  décadas  atrás,  já  se  encontrava  consolidado, 

exercendo  influência  sobre  os  jovens  artistas  de  então,  e  Andersen  não  foi  exceção.  Os 

impressionistas,  apesar  de  haverem libertado  a  pincelada,  reinventando  a  pintura  no  que 

concerne ao tratamento, possuíam objetivos quase que científicos, entre eles a captação da 

atmosfera e da realidade, segundo os novos conceitos da ótica. Pregavam a pintura ao ar livre 

e  o  contato  direto  com  a  natureza,  e  não  desprezavam  as  estruturas  convencionais  da 

perspectiva. 

Esse pensamento certamente já estava presente  na arte  que se praticava então na 

Noruega, a qual estava impregnada, também,  de uma forte tendência naturalista. Tanto um 

como outro aspecto se fazem sentir, de certa forma, no trabalho de Andersen e no legado que 

deixou aos seus discípulos. Dentro de uma objetividade visual e interpretando os princípios 

impressionistas de maneira pessoal, a escola de Andersen dava ênfase ao estudo da paisagem 

ao  ar  livre  e  ao  trabalho  com o  modelo  vivo,  procurando  captar  essa  realidade  o  mais 

proximamente  possível  do  objeto  representado.  Martins  Gomes  assim define  sua  atuação 

artística:  [...]  amando sinceramente  a  realidade  sob  todos  os  aspectos,  como verdade  e,  

portanto, estesia, revelava, dentro dum alto senso de cânones clássicos, a feição naturalista,  

com tendência, ultimamente, para o impressionismo. (GOMES, 1953, p. 165).

O ano de 1890 é também o ano em que Van Gogh, então artista completamente 

marginal,  morre  tragicamente,  não tendo conseguido,  ao  longo de  sua  vida,  realizar  uma 

exposição sequer onde se pudesse ter uma idéia do conjunto de seus trabalhos, não obstante o 

fato  de  seu  irmão,  Théo,  atuar  profissionalmente  como  marchand.  Gauguin  e  Cezánne 

também  trabalham  isolados,  expondo  pouco,  sendo  admirados  apenas  por  um  pequeno 

círculo, e tendo suas obras energicamente rejeitadas pela crítica e pela sociedade em geral. A 
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influência que por ventura pudessem ter exercido nos artistas da época não poderia deixar de 

estar restrita a seus locais de atuação, dada a pouca divulgação de suas obras. 

Não  podemos  esquecer,  também,  que  os  movimentos  de  vanguarda  do  final  do 

século XIX eram extremamente localizados e fechados, influindo para sua hermeticidade a 

dificuldade de comunicação e de difusão de reproduções de qualidade que pudessem traduzir 

de maneira aceitável o pensamento estético do artista.

A  permanência  de  Andersen  no  Brasil,  um  país  para  o  qual  o  século  XX  se 

apresentou com tantas décadas de atraso, acentuou ainda mais esse estado de cisão cultural e 

estética. Encontrando em Curitiba um ambiente onde,  mais que tradicionalismo, reinava uma 

quase ignorância absoluta, pelo menos no que se refere aos conhecimentos a respeito das 

artes,  suas  oportunidades  de  atualização  ou mesmo intercâmbio de  idéias  com a  Europa, 

acabaram ficando bastante reduzidas.

Mesmo  assim,  consideramos  que,  dadas  as  circunstâncias  e  limitações  locais, 

Andersen foi  um inovador,  introduzindo em nosso  meio,  não  só  uma nova estética,  mas 

também  o  espírito  de  um  novo  tempo,  revelando  sempre  uma  coerência  em  atitudes  e 

pensamento. Essa coerência também fica evidenciada em seu comportamento como educador, 

conforme pudemos deduzir a partir de depoimentos de discípulos, de conhecidos, e do próprio 

artista. 

Apenas Iara Strobel CAMARGO (1984, p.177-180), em capítulo no qual trata dos 

aspectos da metodologia didática na escola do pintor, contradiz essa afirmativa, baseada, ao 

nosso  ver,  em  interpretações  equivocadas  da  documentação  existente,  erroneamente 

encaminhada à, na época, Casa Andersen, por funcionários da Escola República Argentina.

No depoimento de Andersen, anteriormente citado, comenta ele suas experiências 

didáticas, a respeito das quais Iara Strobel Camargo  ressalta a predominância do ensino de 
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desenho ao nível profissionalizante e em escolas de nível primário e médio, dando a entender 

que o fato da referência ao seu ateliê ser breve significa um menosprezo do próprio artista a 

essa atividade, em relação às demais desenvolvidas por ele. Partindo desse pressuposto, a 

própria  autora  não  deu  a  atenção  merecida  ao  enfoque  educacional  desenvolvido  por 

Andersen em sua escola particular, analisando, com mais destaque, documentos referentes à 

sua atuação, como professor, na Escola Profissional República Argentina, onde lecionou até 

1935. 

Na verdade,  o  referido depoimento foi  resultado de  uma entrevista   e,  conforme 

Carlos RUBENS (1938, p. 69), veio precedido da pergunta: Que há no Paraná com relação 

ao ensino do desenho? Assim, justificar-se-ia o direcionamento da resposta a respeito de um 

tema que vinha sendo discutido exaustivamente. 

Prosseguindo, Camargo parafraseia Ana Mae Barbosa, associando a cópia do natural 

à metodologia romântica e o uso de estampas ao positivismo. A seguir,  utiliza citação de 

Carlos  Rubens,  para  justificar  sua  afirmativa  de  que  o  método  de  ensino  de  Andersen 

privilegiava a cópia de estampas: 

Orientando a  brio  a  sua arte  no melhor  estilo  clássico,  sem que  com isso torcessem as 
tendências nem asfixiassem inclinações,  mas orientando com segurança e formando com 
consciência,  Alfredo  Andersen  nas  suas  preleções  sábias  e  quase  afetivas,  por  que  sem 
ferrenho dogmatismo, não se cansava de acentuar a necessidade de fundir a arte na realidade, 
fazê-la fluir da verdade, para que surgisse espontânea, a peito cheio, humana e, portanto, 
sentida. (RUBENS, 1938, p. 23).

Camargo procura, utilizando-se dessa citação, dar ênfase às expressões melhor estilo  

clássico e necessidade de fundir a arte na realidade, reforçando a idéia com a afirmação de 

que outros autores, entre eles Theodoro de Bona, ressaltam o seu apego à realidade, para em 

seguida afirmar não ter o mestre desprezado o  uso de estampas para copiar, mormente de  

ornatos neoclássicos. (CAMARGO, 1984, p. 178). 
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Em  primeiro  lugar,  não  há  fonte  fidedigna  que  sustente  a  afirmação  de  que  a 

metodologia do modelo bidimensional tenha feito parte dos procedimentos pedagógicos de 

Andersen.  Por outro lado,  a  busca da verdade realista também não está,  necessariamente, 

ligada à reprodução de imagens bidimensionais. Depois, é curioso que o seguinte comentário, 

do  próprio  RUBENS (1938,  p.  16),  tratando  das  experiências  de  Andersen,  ainda  como 

professor em Copenhague, não tenha sido levado em consideração quando de sua análise: [...]  

Ensinando,  rompe  com  a  rotina,  ministra  a  disciplina  com  bases  eficientes  e  sólidas, 

abolindo a obsoleta cópia de gravuras impressas e adotando o modelo vivo. Essa passagem 

atesta sua busca por novos caminhos, numa negação explícita aos antigos métodos.

Contradizendo  o  pensamento  de  Camargo,  inúmeras  evidências  afloram.  As 

declarações de De BONA (1982, p. 19-20) de seu livro Curitiba: Pequena Montparnasse, nos 

levam exatamente em sentido contrário, dando uma dimensão do trabalho desenvolvido por 

Andersen em seu ateliê-escola:

Quais eram, entretanto, os métodos de Andersen como professor de pintura no seu atelier, e 
quais as vantagens obtidas pelos seus alunos que seguiram a carreira de pintor artista?

Andersen recebia no seu atelier, hoje Museu, os alunos, duas vezes por semana à noite, para 
o desenho artístico de modelo vivo. Os desenhos eram, geralmente, feitos a carvão em papel 
Fabiano ou Cançon, para se conseguir um caráter mais pictórico para o trabalho. Controlava 
e aconselhava os alunos sem interferir, nos trabalhos dos mesmos.

As aulas de dia, duas vezes por semana, eram dedicadas à pintura, geralmente a óleo, de 
cabeças e bustos, sempre do natural.

As paisagens, pela razão específica, eram pintadas pelos alunos, sem a presença do mestre e 
trazidas ao atelier, para a sua opinião.

Quanto às vantagens para o aluno, eram as de entender seus ensinamentos e seus conselhos 
através de uma apreciação crítica de seus trabalhos. 

Deduzimos  que,  além  do  fato  do  uso  de  modelo  vivo  e  exercícios  a  partir  da 

observação direta do natural serem quase que uma regra, sua orientação não se restringia à 

técnica  ou  aos  aspectos  da  prática  de  pintar,  sendo as  discussões  e  leituras  de  trabalhos 
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freqüentes no dia a dia da escola. Theodoro de Bona enfatiza essas afirmativas, relatando seu 

primeiro contato com Andersen, a conselho de Ghelfi:  [...]Procurei,  logo no dia seguinte  

Andersen,  no  mesmo  atelier  que  é  hoje  a  sua  casa-museu.  Mostrando  alguns  trabalhos  

copiados, na escola de Dona Gina Bianchi, achou ele por bem, me dispensar do desenho de 

modelos de gesso e me colocar diretamente em contato com o modelo vivo. (1982, p. 57). A 

referência às paisagens, realizadas sem a presença do professor por uma razão específica, 

também sugere que as mesmas deveriam ser executadas ao ar livre, em contato direto do 

aluno com seu objeto de estudo.

O uso de modelos de gesso como exercício introdutório para apreensão da forma 

encontra, ainda, nas palavras de M. Nogueira da Silva uma confirmação, em passagem onde 

descreve o ateliê do pintor: [...] emergindo desse monturo útil as figuras de gesso destinadas  

ao estudo inicial do desenho: uma Vênus, um pé, uma mão, um majestoso perfil de Pallas  

Athena. (RUBENS,  1938,  p.  92-93).  Essa  rotina  de  trabalho  está  mais  relacionada  às 

academias  de  orientação  neoclássica  que  ao  positivismo.  Porém,  tudo  indica  que  esse 

procedimento  era  considerado  por  Andersen  apenas  um  estágio  de  passagem,  não  se 

constituindo na base filosófica de seu trabalho como professor.

O artigo  publicado no  Diário  da  Tarde,  de  Curitiba,  em 20 de  março  de  1907, 

comentando exposição realizada por Andersen e seus discípulos, também nos fala de aspectos 

pedagógicos do pintor, revelando que a questão de cópias de estampas chegava a ser mesmo 

um tabu junto aos meios mais esclarecidos da época:

[...]Quanto  aos  quatro  alunos  que  o  acompanham  são  outra  afirmativa  eloqüente  da 
reconhecida competência do mestre e do seu acertado método de ensino;  com limitados 
números de lições cada um[...] o adiantamento que manifestam em trabalhos d’aprés nature  
é digno de nota.

Saber ver o modelo (tratamos de estudos do natural, que o mais, cópias de fotografias em 
retratos, de estampas coloridas ou não em quadros de outros assuntos, não passam de cópias, 
servindo para o desenvolvimento mecânico da mão e da vista quanto a linhas e tintas, uma 
espécie de introdução, apenas, ao estudo do desenho ou da pintura; determinar com precisão 
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os valores no claro-escuro e as linhas fugitivas da perspectiva, de forma que a gradação de 
luz e os reflexos sejam verdadeiros, sejam os próprios que se mostram na natureza, embora 
estes muitas vezes pareçam ilógicos, a  olhos não experimentados;  e também que não se 
confundam  um  quadrado  com  um  losango,  ou  um  plano  horizontal  com  uma  ladeira; 
surpreender os característicos peculiares a cada indivíduo ou objeto, no estudo de natureza 
morta ou modelo vivo, de maneira a estabelecer a independência de feições que em tudo se 
observa, pois não há em uma floresta duas folhas em absoluto parecidas entre si, e trazer à 
luz meridiana a vida própria, quase a vida interior do modo estudado, porque então a força 
de expressão no trabalho de arte será patente, a impressão causada será positiva e forte; esse 
é o método de ensino seguro dos seus resultados, garantidor da base educativa com que o 
aluno deve entrar em estudos mais amplos em que ao seu temperamento artístico e visões 
particulares se poderá permitir algumas liberdades de metier. Essa escola de aprendizagem 
resulta  dos  trabalhos  de  Alfredo  Andersen,  especialmente  nos  seus  retratos  sempre 
magníficos de vida e semelhanças; e é a mesma com que ele faz a educação artística de seus 
discípulos. (RUBENS, 1938, p. 104-105).

Silveira Neto, poeta, em artigo publicado no jornal Comércio do Paraná, em 1918, 

falando de  suas  impressões  sobre  as  obras  de  Andersen  em exposição  na  Galeria  Jorge, 

também faz alusão  ao princípio da sinceridade em arte, no estudo pela observação direta e  

ao ar livre (RUBENS, 1938, p. 119), colocando a natureza como modelo torrencial para a sua 

força criadora.

Ainda Valfrido Piloto ressalta o respeito de Andersen às individualidades de seus 

discípulos:

De como Andersen soube fazer dos seus discípulos,  artistas que se encontrassem, foram 
ficando comprovações no decorrer deste trabalho. Pudemos verificar revestida, a sua escola, 
de todas as características indispensáveis a um impulso cultural autêntico, inscrevendo-se 
como capítulo na história das artes plásticas, em nosso país. Deu, aquele mestre, seriedade 
exemplar ao seu exercício. Manteve-se um insuperável mestre. Não pareça extravagante ir 
situá-lo nas lonjuras daquelas exigências de Confúcio. Ao ensinar,  — advertia o sábio — o 
homem superior orienta os seus discípulos sem arrastá-los; convida-os a avançar mas não 
os coage; abre-lhes os caminhos mas não os força a caminhar. Orientando sem arrastar,  
torna o aprendizado agradável; convidando sem coagir, torna o aprendizado fácil; abrindo  
o  caminho sem forçar  à  caminhada,  faz  com que  os  alunos pensem por  si  mesmos.  A 
maneira de Andersen estadeava nas alturas dessa liberalíssima pedagogia. Sendo um livre e 
um rebelde por excelência, — e os seus quadros foram assinalando gritos vanguardistas, — 
não comprimiria ninguém, notadamente ao colocar em prática as suas inatas tendências de 
preceptor. (PILOTO, 1960, p. 89-90).

É possível que tais depoimentos contenham uma dose de romantismo, resultante da 

simpatia dos autores para com o artista. Todavia, sua coincidência em diversos pontos nos 
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leva a crer que sua atuação como professor era compatível com sua formação, influenciada 

pelas  idéias  dos  finais  do  século  XIX  na  Europa.  Se  Andersen  tivesse,  eventualmente, 

empregado  outra  metodologia  nas  escolas  públicas,  diversa  daquela  empregada  em  seu 

atelier,  isso poderia ser atribuído às exigências dos rígidos programas estatais, que davam 

poucas possibilidades ao professor de colocar em prática suas convicções pessoais.

Entretanto,  não  há  provas  de  que  o  material  encontrado  na  Escola  Profissional 

República Argentina seja realmente de alunos de Andersen, sendo muito mais provável que o 

mesmo  constasse  de  exercícios  realizados  pelos  alunos  de  D.  Maria  Aguiar,  esposa  de 

Mariano de Lima e então diretora da referida escola. É sabido que a Escola de Mariano de 

Lima fazia uso de estampas bidimensionais como material didático, o que torna essa hipótese 

mais plausível. Ademais, a afirmação de que Andersen teria feito uso desse tipo de recurso 

contradiz todas as evidências, as quais são reiteradas por depoimentos diversos, de pessoas 

que com ele conviveram como alunos e colegas.

Ademais, a documentação fotográfica e os desenhos de alunos de Andersen, aqui 

apresentados, são provas contundentes e inegáveis de sua forma de trabalho. Tais documentos 

registram o mestre trabalhando ao ar livre, bem como os modelos que com ele colaboravam, 

não só na execução de seu trabalho pessoal, mas também na viabilização de suas aulas. A 

cena em que um modelo posa para Andersen e seus alunos pintarem, ao lado de um busto de 

gesso utilizado eventualmente para exercícios iniciais,  não deixa dúvidas quanto aos seus 

procedimentos em sala de aula. Os estudos do natural de seus alunos encontrados no acervo 

do  Museu  Alfredo  Andersen  e  aqui  reproduzidos,  sejam  eles  de  elementos  da  natureza, 

naturezas mortas, interiores, objetos do cotidiano ou figura humana, também contribuem no 

sentido de reforçar as afirmativas aqui feitas.
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Desta forma,  ficou evidente que,  mesmo defendendo a importância do ensino de 

desenho para a melhoria de qualidade dos produtos industrializados e conseqüente progresso 

do país, Andersen não se alinhava pedagogicamente nem com os positivistas, que enfocavam 

prioritariamente o desenho geométrico executado com instrumentos de precisão e as cópias de 

estampas, nem com os liberais de Walter Smith e Rui Barbosa que, apesar de advogarem a 

importância do desenho à mão livre,  eram favoráveis ao uso da rede estimográfica e dos 

referenciais bidimensionais para o exercício do desenho. Sua prática tinha conexões muito 

mais estreitas com os procedimentos de criação artística do impressionismo, que, de resto, não 

diferiam muito dos métodos do naturalismo que permeou todo o século XIX, para os quais a 

observação direta da natureza e do modelo inspirador – fosse ele  um objeto, uma paisagem 

ou a figura humana – e  a busca da  realidade  acima de tudo, eram as máximas a serem 

perseguidas.

Andersen foi,  assim, influenciado tanto pelo pensamento dos impressionistas que 

defendiam a idéia da arte pela arte e da inspiração direta da natureza, como daqueles que 

advogavam para  a  arte  a  função  instrumental  de  progresso  da  sociedade  e  melhoria  das 

condições de vida de seus integrantes. Mais que um sonhador, era um visionário, antecipando 

em projetos o que mais tarde viria a se tornar realidade, quando se criou, na década de 70, o 

curso de Desenho Industrial da Universidade Federal do Paraná. 

Enfim, gostaríamos de evidenciar o lado profundamente humano desse educador que, 

além de ensinar, criou um ambiente de sólida amizade com seus alunos, marcante em suas 

vidas. As palavras de Theodoro de Bona bem comprovam seu espírito humano:

Andersen, em contato com os alunos, não era somente o professor, era também o amigo e o 
conselheiro... Como um par, mais que um amigo, muitas vezes procurava orientar-nos em 
momentos  indecisos,  preocupado sempre com a nossa  integração como artistas,  e  como 
homens. (DE BONA, 1982, p. 60).
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              Podemos, concluindo, parafrasear Adalice Araújo (MUSEU NACIONAL DE 

BELAS ARTES, 1984) dizendo que, não apenas sua obra pictórica, mas também seu trabalho 

como educador é um testemunho eterno de um amor inequívoco pela paisagem e pela gente 

do Paraná.
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9. Alfredo Andersen com sua última turma de alunas na Escola República Argentina. 1935.
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10. Alfredo Andersen pintando na chácara Falce.
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11. Modelo da Escola de Alfredo Andersen.

 

234



12. Gregório, modelo de Alfredo Andersen, posando em seu atelier-escola.
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13. Alfredo Andersen posando diante de esboços para pinturas, os quais tiveram Gregório como modelo.
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14. Aula de modelo vivo na Escola de Andersen.
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15. Agostinho da Veiga. Estudo de natureza morta. Carvão sobre papel. 24cm X 33cm. S/d.
16. Jasko. Estudo de folhas. Pastel seco sobre papel, 24cm X 33cm. S/d.
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17. Jasko. Estudo de objetos. Lápis-grafite sobre papel, 24cm X 33cm. S/d.
18. Jasko. Estudo de Interior. Lápis-grafite sobre papel, 24cm X 33cm. S/d.
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19. Zorah da Silva. Estudo de Cabeça. Desenho a lápis sobre papel, 21,5cm X 23,5cm. 1936.
20. Raymundo Jaskulski. Estudo de figura humana. Desenho a lápis sobre papel, 21,5cm X 23,5cm. 1934.
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3.4  GUIDO VIARO, A MODERNIDADE DO PARANÁ

Se Alfredo Andersen é  por  muitos  considerado o “pai  da  pintura paranaense”,  a 

Guido Viaro é creditado o mérito de haver introduzido o Paraná na modernidade das artes 

plásticas em nível nacional, e mesmo mundial. Numa Curitiba dominada pela rigidez formal 

dentro de parâmetros do objetivismo visual dos  ensinamentos de Andersen, Guido Viaro 

representou a subversão às regras e o alargamento da liberdade expressiva.  

Assim como Andersen,  Viaro  é  um artista  por  vocação  que,  por  necessidade  de 

sobrevivência, vem a se envolver com o ensino, descobrindo aí seu talento como educador. 

Sua obra gráfica e pictórica, de grande importância e expressão, é um marco no cenário das 

artes plásticas no Paraná. Sua produtividade fica evidente através da participação em diversas 

exposições individuais e coletivas durante todo o período em que viveu no Brasil, além da 

conquista de prêmios de relevância em salões e certames nacionais.  

Possuidor  de  personalidade  marcante,  é  através  de  sua  influência,  não  só  como 

produtor de arte, mas como arte-educador, que os paranaenses experimentarão, embora com 

certo atraso, a sua Semana de 1922, fenômeno denominado por Adalice ARAÚJO (1971, p. 1) 

como Movimento de Integração da Arte Paranaense. 

Nascido em Badia Polesine, pequena localidade da província de Vêneto, Itália, em 

1897, desde cedo Viaro manifestou interesse pela expressão artística. Essa tendência já se 

notava presente em sua família, a qual contava com dois artistas, o tio Antônio, professor em 

Adria, e o tio Angelo, que ensinava em Bolonha. Tal interesse o levou, aos nove anos, mesmo 

não possuindo  idade  suficiente,  a  freqüentar  uma  escola  noturna  de  sua  cidade.  Isso  foi 

possível pela interferência de um de seus tios, escultor, que era amigo do diretor da escola. 

Lá, acredita-se, recebeu seus primeiros ensinamentos formais.  
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Essa  inclinação  pelas  artes  não  era  vista  com  muito  bons  olhos  pela  família, 

principalmente pelo seu pai, que, sabendo ser Viaro um rapaz inteligente, imaginava para ele 

uma carreira mais promissora, como a medicina, advocacia ou engenharia. Temia ele que a 

profissão de pintor não proporcionasse ao filho um sustento digno. Seu temor era justificado 

pelo comportamento generoso do jovem artista, que não hesitava em presentear conhecidos 

com seus trabalhos ou mesmo usá-los como material de troca conforme seu interesse. 

Não obstante, a determinação de Viaro não se deixava vencer pelas contrariedades. 

Teimando com seu pai, que ocasionalmente lhe escondia os materiais de pintura, continuava a 

desenvolver, mesmo que por conta própria, suas habilidades para com o desenho e a pintura. 

Ficou  mesmo  conhecido,  em  sua  cidade,  como  o  rapaz  que  pintava,  sendo  inclusive 

procurado por muitas pessoas interessadas em aprender ou receber conselhos sobre pintura.

Sendo um jovem irrequieto, com ambições de descobrir o mundo, sentia nos limites 

de sua aldeia a  condenação da renúncia.  Como ele próprio viria  a afirmar:  Aborrecia-me 

aquela  vida  tranqüila.  Andava  para  cá  e  para  lá,  como um condenado.  Os  ensaios  de  

desenho  já  não  satisfaziam  os  meus  arroubos.  O  ambiente  nada  mais  me  oferecia  de  

interessante. (RAMOS, 1984, p. 19). 

Após uma experiência dolorosa, integrando a Marinha Italiana durante a 1a. Guerra 

Mundial, Viaro retornou à sua cidade natal, onde, em 1921, teria iniciado sua experiência com 

o magistério, ensinando desenho na Escola de Desenho da Prefeitura de Badia. (RAMOS, 

1984, p. 19). Essa afirmação é, porém, veementemente contestada por seu filho Constantino, 

que afirmou, em recente entrevista, que Viaro nunca lecionou na Badia, endossando hipótese 

de que a prática docente do pai teria se iniciado em Curitiba. (VIARO, 1998).

Consta também, em depoimento de seus irmãos Túlio e Paola Viaro  que Guido, 

pouco antes de viajar ao Brasil,  preparava-se para fazer um concurso para professor, para 
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garantir sua sobrevivência. Porém, poucos dias antes teria recebido uma circular do governo 

dizendo que, devido ao excesso de professores, o concurso seria suspenso. 

A falta de perspectiva profissional provavelmente contribuiu para a decisão de Viaro 

de abandonar Badia em busca de melhores oportunidades, bem como de alguma aventura 

capaz de saciar seu espírito sedento de novidades. Iniciou-se, assim, um período de viagens, 

cujas informações nos chegam de forma vaga e imprecisa.  Quanto à sua ida à Roma e à 

Toscana e Assis,  Viaro observou:  

Não me extasiei com a metrópole. O monumental e o barroco da época imperial não me 
atraíram: fizeram-me silenciar. As obras de arte da Província Toscana porém me fizeram 
crer. Assis, o santo humano e descalço, a conquista do coração pelo caminho mais simples, a 
conquista do coração pelo modo mais convincente: humildade. (DASILVA, 1992, p.11).

A arte florentina do primeiro Renascimento, em especial os trabalhos de Masaccio e 

Piero de la Francesca, impressionou enormemente o jovem pintor, exercendo, daí em diante, 

grande influência sobre seu trabalho, principalmente no de se refere à estrutura do desenho.

Quanto  às  suas  estadas  em Veneza  e  Bologna,  sabemos  que  as  aproveitou  para 

realizar  estudos  relacionados  à  arte.  Não  fica,  porém,  muito  claro,  de  que  maneira  isso 

ocorreu.  Na sua opinião,  Veneza naquela época era exclusivamente presa a um realismo 

objetivo, conferindo a esse motivo o fato de sua conduta frente aos movimentos artísticos da 

época não ter sido muito bem sucedida. (ARAÚJO, 1970-71).  Enquanto Euro  BRANDÃO 

(1981) afirma ter Viaro freqüentado a Escola Rossi, em Veneza, e posteriormente o atelier de 

seu tio Angelo, escultor em Bolonha, ele próprio é evasivo quanto a esse assunto, declarando 

que mais do que na escola, procurei dentro de mim, fiz ensaios de todo o gênero para achar  

algum caminho que ainda não era o meu. (RAMOS, 1984, p. 21). 

Viaro  sugere,  assim,  antes  um  autodidatismo  baseado  na  observação,  que  uma 

formação acadêmica em escolas formais. Essa suposição é reiterada por Constantino Viaro, 

243



que comenta que o primeiro aprendizado do pai se deu em sua pequena Badia, quando o então 

jovem pintor utilizava as pessoas da cidade como modelos para os seus exercícios. Numa 

passagem engraçada, conta que o artista subia numa ponte de ferro para observar, lá de cima, 

os efeitos da perspectiva e a diferenciação dos planos se perdendo no horizonte:  Então ele  

aprendeu a perspectiva,  a  diferenciação de nuanças,  das distâncias,  a  diferenciação das  

camadas de ar que mudam a coloração.  Ele  subia lá  em cima prá ver  e  prá captar  as  

diferenças. Ele foi um autodidata. (VIARO, 1998). 

Aliás, é como autodidata que Viaro nos aparece na maioria dos textos que a ele se 

referem, e é influenciada por essa característica autodidata que se dará sua prática artística e 

pedagógica. Tereza RAMOS (1984, p.24) reforça essa idéia ao afirmar não haver encontrado, 

em suas pesquisas, registro da presença de Viaro em escolas de arte italianas, concluindo que 

Guido Viaro não teve professores diretos, foi um autodidata, tendo sido sua maior escola, a  

vida e suas duras experiências. 

Viaro também residiu em Paris. Lá, segundo seu filho, Constantino (FUNDAÇÃO 

CULTURAL DE CURITIBA, 1992, p.11), conviveu com artistas e,  provavelmente, entrou 

em contato com tudo o que de mais recente estava sendo feito e discutido em termos de arte, 

ficando a par das principais correntes estéticas do início do século XX. O contato com obras 

fauvistas e expressionistas pode ter-lhe influenciado, pois tanto sua produção artística, como 

suas  atitudes  de  pedagogo,  foram  marcadas,  a  partir  de  uma  certa  fase,  por  uma  veia 

expressionista, a qual provinha, também, sem dúvida, de seu temperamento espontâneo. 

Em verdade, partindo-se do ponto de vista que toda a manifestação artística é, por 

netureza,  um modo de  expressão  do  ser  humano,  pode-se  afirmar  que  o  expressionismo, 

privilegiando os aspectos emocionais, sempre esteve presente ao longo de toda a história da 

arte, em maior ou menor grau, alternando-se com períodos mais ou menos racionalistas. De 
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qualquer  forma,  Viaro foi,  indiscutivelmente,  um expressionista  de  cabeça e  coração,  em 

todas as suas atitudes, na vida e na arte.

Incentivado por um parente  que residia  no Brasil,  Viaro desembarcou no Rio de 

Janeiro  em 1927,  indo em seguida para São  Paulo,  onde permaneceu por  dois  anos.  Lá, 

trabalhou como ilustrador e caricaturista em jornais da cidade, tendo também realizado uma 

exposição de pintura,  juntamente com Eugenio Prati  e  Luigi  Andrioli.  Segundo seu filho 

Constantino, Viaro chegou mesmo a dar umas aulas no ateliê de Volpi, tendo também tido 

contato com Di Cavalcanti. (VIARO, 1998). A convivência com esses artistas foi, na opinião 

de  Maria  José  Justino,  essencial  para  o  desenvolvimento  de  sua  obra.  Segundo  ela,  os 

caminhos de Viaro e Volpi se assemelham em vários aspectos. Além de sua origem comum, 

ambos são autodidatas, negam o acadêmico e enveredam pelas pinceladas impressionistas,  

mas vão além, um mais expressionista, o outro alcançando uma depuração quase abstrata.  

(ESCOLA DE MÚSICA E BELAS ARTES DO PARANÁ, 1997). 

A chegada  de  Viaro a  Curitiba,  em 1930,  se  deu  por  acaso.  Em entrevista  para 

Adalice  ARAÚJO  (1970-71)  conta  ele  que  teria  se  desentendido  com  uns  pintores 

decoradores  em São Paulo,  ido  à  Estação  da  Sorocabana  e  tomado o  primeiro  trem que 

passou. Disse que, assim como seu destino foi Curitiba, poderia, indiferentemente, ter sido 

São  Paulo  ou  Porto  Alegre.  Pretendia,  a  princípio,  que  sua  estada  nessa  cidade  fosse 

provisória, pois tinha planos de, após conseguir os recursos necessários, seguir viagem para o 

México. Atraía-o àquele país a arte dos muralistas mexicanos, entre eles Riveira e Orozco, os 

quais admirava profundamente. 

Sobreviver de pintura, já naqueles tempos, era bastante difícil, e, para manter seus 

compromissos em dia, Viaro atuava como pintor de paredes. A primeira tentativa de mostrar 

seu trabalho artístico em Curitiba não foi muito bem sucedida, pois o público, que sequer 
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ouvira falar de qualquer movimento de arte moderna, não tinha condições de aceitar uma 

iniciativa que fugisse do objetivismo visual. Revoltado com essa situação, Viaro pintou uma 

série de quadrinhos figurativos com pinheiros e também aquarelas bem suaves, bem ao gosto  

da época.  (VIARO, 1996, p. 67). Expondo-os na Associação Comercial, vendeu cada obra 

por 40 ou 50 mil réis, obtendo sucesso total de vendas. Logo em seguida, foi ao jornal O Dia 

e escreveu um artigo criticando o seu próprio trabalho e declarando que não admitia aquele 

tipo de pintura descritiva. Dizia ainda que bons mesmo eram os trabalhos que havia exposto 

anteriormente  e  que  haviam sido  desprezados  pelo  público.  Segundo seu  depoimento,  os 

compradores, indignados, devolveram os quadros, dizendo que, se ele próprio atacava a sua 

pintura, era porque a mesma não tinha valor. 

Esse e outros fatos nos dão conta do temperamento emocional e explosivo de Viaro, 

por  vezes  algo  folclórico,  evidenciado pelo  próprio  artista  em suas  narrativas.  Sobre  sua 

permanência em Curitiba, afirma ter sido decisivo o fato de, nesta cidade, haver conhecido 

sua futura esposa, Dona Yolanda, e ter gasto todas as suas economias comprando-lhe flores. 

Em vista disso, decidiu ficar, radicando-se definitivamente no Paraná, e vindo a  casar-se em 

1935.

Segundo  depoimento  de  Vicente  Jair  Mendes,  seu  ingresso  no  meio  artístico 

paranaense  se  deu  sem grandes  novidades.  Considera  que  Viaro,  apesar  de  autodidata  e 

possuidor  de  uma  maneira  peculiar  de  construção  de  seu  trabalho,  era  um  pintor  que 

carregava, no princípio, toda a bagagem de um academismo europeu, mesmo não seguindo as 

normas acadêmicas.  (RAMOS, 1984, p. 99). O próprio artista se considerava um medíocre 

pintor, até sua experiência em 1936,  ao se deparar com a exposição de Theodoro de Bona, 

que havia recém-chegado da Itália. Classificando-a como  maravilhosa,  assim se expressou: 

aquilo  me impressionou de  maneira  tal  que  em seis  meses  modifiquei  totalmente,  havia  
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descoberto  a  invenção!  É  portanto  a  ele  que  devo  a  transformação  de  minha  pintura. 

(ARAÚJO, 1971). Para Maria José JUSTINO (1997), no entanto, essas afirmações eram mais 

uma deferência a De Bona, pois a sua pintura, na realidade, já era então bastante avançada, 

contendo  os  germes  do  expressionismo  que  tanto  o  caracterizaria.  Justino  cita,  como 

justificativa, que obras como Esperando, Marafonas, Repreendida e Polaca foram realizadas 

anteriormente a esse fato, entre 1934 e 1935. Em verdade, o que teria Viaro descoberto, e que 

atuou,  segundo suas  próprias  declarações,  como um divisor  de  águas  em sua obra,  foi  a 

ruptura da tradição por meio da deformação. 

De qualquer forma, a energia presente nas pinceladas daquele De Bona renovado 

teve, certamente, influência na condução de sua obra ao caminho mais livre e pessoal que 

trilharia a partir de então. 

Depois de seu casamento, por uma questão de sobrevivência, iniciou-se sua atuação 

no magistério de maneira efetiva. Viaro aceitou o convite do professor Parodi para lecionar no 

Colégio Iguaçu, e, logo que casou, afirmou,  lecionava 15 ou 16 horas por dia, em quase 

todos os colégios de Curitiba. (ARAÚJO, 1970-71).  Em 1936,  foi  nomeado professor  da 

Escola Profissional República Argentina. Lecionou também no Colégio Belmiro César, de 

cuja  folha de pagamento fez parte desde 1935 (GINÁSIO BELMIRO CÉSAR, 1935),  no 

Liceu Rio Branco e no Colégio Estadual do Paraná a partir de 1947 (SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA, 1941-1966), onde o então diretor, Adriano Rubini, lhe ofereceu 

duas salas, uma para o seu ateliê, e outra para as atividades didáticas. 

A maneira como o desenho era ministrado nas escolas de então, era considerada por 

Viaro  um absurdo,  uma  forma  destrutiva  de  tratar  um assunto  tão  importante.  (VIARO, 

1998). Referia-se, com certeza, às faixas decorativas e à ênfase dada ao desenho geométrico, 

práticas  então  predominantes  nos  ensinos  primário  e  secundário.  Discordando  de  tal 
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metodologia, foi logo tratando de sair desse sistema rígido, e a alternativa encontrada foram 

as  atividades  extracurriculares,  nas  quais  o  professor  não  precisava  seguir  programas 

curriculares, podendo atuar com maior liberdade.

Um dos motivos pelos quais Viaro dedicou-se com tanta intensidade ao ensino da 

arte pode ter  sido sua postura perante a própria expressão artística,  de seguir seu próprio 

caminho,  sem  concessões.  A  atividade  docente  acabou  sendo,  para  ele,  uma  alternativa 

relativamente independente de ganhar o pão. Seu filho Constantino sustenta essa hipótese:

Ele sempre foi honesto, nunca abriu mão, nunca cedeu à crítica, a conceder para sobreviver. 
Então  ele  nunca  sobreviveu  de  arte.  A  sobrevivência  dele  foi  através  do  ensino  e  não 
propriamente na primeira fase, não era só pintura. Era desenho de colégio. Ele lecionava de 
manhã, à tarde e à noite. Sofreu, trabalhou, lecionava naqueles cursos noturnos do Colégio 
Iguaçu,  que  era  só  para  adultos.  Um  negócio  assim  muito  difícil.  (FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE CURITIBA, 1992, p. 9)

Essa  necessidade  prática  de  envolvimento  com  o  ensino  foi  aos  poucos  se 

transformando  em  vocação,  só  sendo  interrompida,  quase  quarenta  anos  mais  tarde,  por 

ocasião de sua morte. 

Como arte-educador, Guido Viaro atuou em três diferentes frentes: com as crianças, 

com os professores e com os futuros artistas. Com cada público, perseguia objetivos distintos, 

não deixando de manter a coerência de ações e pensamentos que sempre o caracterizou. Não 

obstante, todas as suas ações nesse sentido ocorriam concomitantemente e relacionavam-se 

umas às outras em sua conduta pedagógica,  estando,  principalmente,  ligadas pelo mesmo 

pensamento  de  que  a  expressão,  por  meio  da  arte,  só  poderia  ocorrer  condicionada  à 

liberdade. Possuía uma consciência aguda de que só a educação através da arte humanizaria a 

sociedade. Acreditava que as ações deveriam ser iniciadas pelas bases, isto é, junto ao público 

infantil. Idealista, acreditava que a arte possui o poder de redimir a humanidade.

Suas atividades específicas com crianças, e mais diretamente ligadas ao ensino das 

artes plásticas,  tiveram seu ponto de partida em 1937, quando criou,  no Ginásio Belmiro 
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César, onde lecionava, a primeira Escolinha de Arte do Paraná. Sua Escolinha funcionava em 

regime extra-oficial  e  era  freqüentada pelos  alunos  interessados,  como atividade  optativa. 

Essa foi, segundo consta, uma das primeiras iniciativas em nível nacional. Precedeu-o Anita 

Malfatti, quem, nos anos 20, já atuava como arte-educadora de crianças (BARBOSA, 1978, p. 

114), enquanto a  Escolinha de Arte do Brasil, dirigida pelo artista Augusto Rodrigues, só 

veio a ser criada em 1948. Essa atividade, que iniciou em caráter experimental, acabou se 

transformando  no  germe  para  a  criação  do  Centro  Juvenil  de  Artes  Plásticas,  em 

funcionamento até hoje.

A filosofia pedagógica de Viaro veio ao encontro das teorias que se afirmavam na 

Europa e Estados Unidos e que representavam a modernidade para o ensino da arte, em que a 

livre  expressão  era  considerada  elemento  pedagógico  central.  Sua  conduta  nesse  sentido 

esteve, desde o início, afinada com o pensamento de Cizek, que levava a liberdade aos limites 

da anarquia, e mesmo Marion Richardson que estimulava as crianças a retirarem os temas de 

trabalho de sua própria imaginação, sem interferências do educador. No caso do trabalho de 

Viaro com as crianças, a relação fica evidente quando se observa a produção realizada no 

Centro Juvenil e reproduzida nesse capítulo. A liberdade temática, que varia do cotidiano 

familiar às festas juninas e ao ingresso do homem na era espacial, assim como o modo de 

ocupação do espaço compositivo e a riqueza de tratamento pictórico, não deixam dúvidas 

quanto  ao  direcionamento  dado  pelo  educador  na  condução  de  seu  trabalho.  Não  foram 

encontradas referências de que houvesse algum conhecimento, por parte de Viaro, das obras 

desses pensadores europeus do ensino da arte. De qualquer forma, as coincidências existem, e 

podem estar relacionadas, tanto a alguma informação obtida no tempo em que o artista viajou 

pela Europa, como – e mais provavelmente – ao próprio espírito do tempo.
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Com relação a Read e Lowenfeld, os pontos de contato existem, não só no que diz 

respeito  à  liberdade  de  expressão,  mas  também  na  atenção  especial  dada  aos  aspectos 

psicológicos  na  produção artística  infantil,  a  qual  se  refletia,  não  só  no  trabalho  com as 

crianças, mas também, e principalmente, nos cursos preparatórios para professores. Viaro, 

como Read, acreditava que a humanidade pudesse se educar – e humanizar – através da arte. 

Compactuava também das convicções de Lowenfeld, para quem os sentidos são a base da 

aprendizagem, num processo em que o educando é o responsável pela busca de suas próprias 

respostas expressivas. Entretanto, Read publicaria sua obra A Educação pela Arte em 1943, e 

o livro Desenvolvimento da Capacidade Criadora, de Lowenfeld, seria publicado apenas em 

1947. Na década de 40 o pensamento de Viaro com relação à importância da arte para o 

desenvolvimento infantil se encontrava em pleno amadurecimento, tendo ele iniciado suas 

primeiras  experiências  com  escolinhas  de  arte  já  em  1937.  Ademais,  mesmo  sendo  um 

homem bem-informado de maneira geral, é pouco provável que o arte-educador tivesse tido 

acesso imediato às obras desses pensadores, devido às enormes dificuldades de comunicação 

da época,  de acesso a  livros importados e à  quase inexistência  de traduções de literatura 

especializada para o português.

Em nossa opinião, o que norteava Viaro em seu pensamento educativo, mais que 

referenciais teóricos externos, era um talento guiado, prioritariamente, pela intuição.  

Esse pensamento fica bem claro em seus depoimentos sobre as questões artísticas e 

educacionais. Indagado sobre se a arte pode ser ensinada, declarou:

Não, é espontânea. Tanto que os maiores pintores de l’ottocento franceses são autodidatas e 
são os maiores justamente porque não foram dirigidos. É verdade que tem uma coisa: eram 
cultos e estavam num ambiente que além de lhes proporcionar vivência humana permitia 
educarem-se através de museus, exposições contínuas, contatos com outros pintores. 

Obviamente tiveram possibilidades muito superiores àquilo que a escola pode proporcionar, 
porque  normalmente  esta  sofre  influência  de  um  programa.  Os  condicionamentos  e  as 
instituições nem sempre servem para os indivíduos que lá vão com o objetivo de poder 
pesquisar  e  transmitir  e  não  seguir  rigidamente  respostas  aprendidas,  bloqueios  às 
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redescobertas individuais, desviando-os dos princípios pelos quais foram à escola. Quanta 
gente não deixa a escola pela metade, justamente porque tem que fazer uma série de matérias 
que não dão a menor possibilidade de expressão, mas apenas cultura? Ora a cultura pode ser 
adquirida pessoalmente através de livros. Salvo raras exceções acredito mais nos autodidatas 
do  que naqueles  que saem das  escolas,  porque em geral  os  professores  tentam impor  a 
própria personalidade e maneira de ver, salvo seja haver um professor que compreenda ser 
sua função incentivar a pesquisa deixando absoluta liberdade de expressão. É claro que se 
nós tentarmos impor nosso ponto de vista estaremos destruindo o processo de criatividade. 
(ARAÚJO, 1971).

Com  relação  ao  aspecto  intuitivo  em  sua  metodologia  pedagógica,  Edison 

MERCURI  (1997)  declara:  Viaro  era  polivalente,  anárquico.  Não  era  uma  pessoa  que  

possuía uma metodologia com princípio,  meio e  fim. Foi  mais  orientador,  no sentido de  

favorecer a livre expressão da criança. Era um promotor, estimulador, até provocador.

Se por um lado foi nítida a priorização da expressão, o posicionamento de Viaro 

como educador não rejeitou a importância da informação, reconhecendo no ambiente no qual 

o indivíduo se insere um fator de grande importância para o seu desenvolvimento artístico. No 

entanto, não acreditava ele ser essa a função da escola ou do professor. Aliás, o papel do 

docente foi, até mesmo, colocado sob suspeita, no sentido de, muitas vezes, mais atrapalhar 

do que ajudar no processo. Viaro foi atento ao fato de que as convicções do professor podem 

ter grande influência no educando, direcionando-o para um caminho que, nem sempre, pode 

ser o seu. A valorização extrema que confere à formação autodidática, por sua vez, não deixa 

de ser um contra-senso, considerando ser, ele próprio, um educador que desenvolveu tantas 

ações  visando  a  preparação  do  arte-educador.  Não  obstante,  seu  ponto  de  vista  era, 

certamente,  que  o  orientador  deveria  atuar  mais  como  um  animador,  um  incentivador, 

ajudando  o  aluno  a  encontrar  seu  próprio  caminho,  não  sendo  simplesmente  um  mero 

transmissor de conhecimentos.
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Convidado  a  falar  da  sua  experiência  em  Escolinhas  de  Arte,  Viaro  deixou 

transparecer a importância que dava, antes de qualquer coisa, aos aspectos humano e social no 

relacionamento com os alunos:

Gostei e sobretudo me senti bem porque estava junto com a mocidade que me dá a sensação 
de prolongar minha própria vida. Escolinhas de Arte não deveriam ser um rameirão como 
está atualmente ocorrendo, mas precisariam estar espalhadas nos quatro pontos cardeais da 
cidade  para  que  seu  acesso  fosse  facultado  a  todos  os  filhos  de  gente  pobre.  Porque 
justamente os melhores elementos de nossas escolas são gente de bairro. — Gente, filho de 
gente pobre que jamais teve carinho ou praticamente nada porque é aí que se encontra a 
verdadeira sensibilidade, e a escola permite através da cor, da expressão nova, uma fuga. 
(ARAÚJO, 1971).

Em 1939 Viaro recebeu licença para que sua Escola de Desenho e Pintura começasse 

a  funcionar.  Conciliando  as  atividades  de  ensino  com  seu  ateliê  pessoal,  criou  um 

movimentado  ambiente  de  discussão  e  produção  artística,  no  qual  artistas  e  alunos  se 

misturavam num objetivo  comum:  fazer  e  pensar  arte.  Ida  Hannemann  de  Campos,  que 

freqüentou esse ateliê, assim descreve essa atmosfera em depoimento dado por ocasião do 

centenário de nascimento do mestre:

Naquela velha casa de esquina, na Praça Zacarias, teto baixo, assoalho frouxo, entulhada de 
telas  e  quadros,  cavaletes,  carteiras  escolares,  objetos  de  gesso,  caveira,  vasos,  garrafas, 
perfis que serviam de modelo, lampiões, etc., [...] piadas espalhavam-se no atelier onde os 
intelectuais[...]  se reuniam. Foram momentos especiais,  ouvindo Erasmo Pilotto, Osvaldo 
(Pilotto),  Turim,  Serafim  França,  Nelson  Luz,  Osvaldo  Lopes  e  outros.  Bakun,  na  sua 
assiduidade,  sempre  com  sua  pastinha  debaixo  do  braço,  sua  vida  particularmente 
comentada. Alunos, Nilo Previdi, Esmeraldo Blasi, [...] Dalton (Trevisan), Euro (Brandão), 
Jeanna Gabardi, Leonor Botteri e muitos outros. [...] Assim, neste ambiente pleno de poesia, 
sempre um ar festivo de camaradagem e saber, freqüentamos um curso livre, sem pretensões, 
apenas com o desejo intenso de aprender a desenhar e a pintar. (ESCOLA DE MÚSICA E 
BELAS ARTES, 1997)

Dentre as personalidades que freqüentavam o ateliê de Viaro nessa época, quer como 

colegas quer como alunos, encontram-se ainda os nomes de Theodoro de Bona, Artur Nísio, 

Sofia Diminski e a própria Ida Hannemann de Campos. 

A escola, de caráter particular, situada inicialmente na Praça Zacarias, esquina com a 

Rua  Desembargador  Westphalen,  foi,  segundo  Teresa  RAMOS  (1984,  p.  105),  muito 
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importante para Guido, pois esses seus alunos acompanharam-no por quase toda trajetória 

profissional, até seu último atelier em vida, em sua própria casa. Essa atmosfera  animada, 

onde  a  convivência  valia  mais  que  a  rotina  de  trabalho,  era  fundamental  para  o  próprio 

desenvolvimento do trabalho artístico de Viaro. Sobre sua aversão à atividade metódica, diz 

ele:

Tentei várias vezes fazer vida de atelier, como muitos conhecidos fazem — entrar e sair a 
hora fixa, não resisti porém muitos dias. Um horário fixo me oprime como um pesadelo, e a 
mais, tenho a impressão que o tempo escraviza o homem de tal maneira a fazer dele um ser 
avesso, que contraria todas as leis, principiando por aquela do bom senso. (FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE CURITIBA, 1992, p. 25)

A primeira sede de sua Escola de Desenho e Pintura era um casarão colonial, o qual 

enfrentava, inclusive, problemas de enchente, havendo, muitas vezes, necessidade das aulas 

serem interrompidas. Algum tempo depois, a escola mudou-se para a Avenida João Pessoa, ao 

lado do Braz Hotel, vizinha do ateliê de Theodoro de Bona. Com a criação da Escola de 

Música e Belas Artes do Paraná, efetuou-se sua transferência para o sótão deste edifício, ali 

permanecendo por muitos anos. Alguns de seus alunos acabaram, inclusive, constituindo a 

primeira turma da Escola recém-inaugurada. 

Neste espaço, Viaro atuou decisivamente para o movimento modernista paranaense, 

impulsionando  as  capacidades  criativas  das  pessoas  que  com ele  estivessem em contato. 

Somente em 1970 seu ateliê-escola foi transferido para a sua residência, na rua 7 de setembro, 

ali permanecendo até a ocasião de seu falecimento, quando aguardava seus alunos para mais  

uma aula. (RAMOS, 1984, p.106).

Com a fundação da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, em 1948, da qual 

Viaro tomou parte ativamente, iniciou-se sua atuação no ensino superior de arte. Ali, manteve 

sempre,  lado  a  lado,  o  ensino  livre,  configurado  por  seu  ateliê  particular,  que  passou  a 
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funcionar  numa das  salas  da  recém-criada  Instituição,  as  atividades  didáticas  relativas  ao 

currículo em si, e pouco mais tarde, o trabalho com as crianças e as professoras. 

Atuando  nos  cursos  regulares  da  EMBAP  (Escola  de  Música  e  Belas  Artes  do 

Paraná), Viaro destacava-se do corpo docente por sua postura mais liberal, desvinculada do 

objetivismo  visual  e  de  algumas  metodologias  influenciadas  ainda  pelo  neoclassicismo. 

Responsável pelas disciplinas básicas, como desenho e pintura, incentivava os iniciantes na 

pesquisa de seus próprios caminhos, despertando-lhes o gosto pela arte. 

Não se restringia, porém, a ensinar conforme o currículo oficial da escola. Fundia 

suas  atividades  de  orientador  de  ateliê-livre  com  as  de  professor  de  ensino  formal  e 

estimulava os alunos a freqüentarem as oficinas da escola em horário extraordinário, com a 

abordagem de outros conteúdos  não programados pela instituição. 

Além disso,  seguia  o  sistema,  bastante  comum na  Europa,  de  reunir  alunos  de 

diferentes séries em um único espaço para as aulas de Desenho ou Pintura. (ESCOLA DE 

MÚSICA E BELAS ARTES DO PARANÁ, 1997). Orlando DASILVA (1992, p.29)  bem 

ressalta  que,  anarquista  por excelência em sua vivência artística,  [...]  Viaro vai  ensinar,  

dentro da Escola de Belas Artes, disciplinas que estavam fora de suas atribuições e mesmo 

não constavam do programa curricular, como a pintura à aquarela ou afresco, a monotipia e  

a gravura. 

Essa visão aberta de currículo, no qual o interesse do aluno e o incentivo à pesquisa 

de novos meios expressivos tinham papel predominante, resultava num processo construtivo 

do aprendizado, que não era, certamente, prática corrente no ensino superior de artes de então, 

sendo muito mais uma postura individual de Viaro. Para ele, todo o processo pedagógico era 

centrado no  aluno,  em suas  necessidades,  potencialidades  e  limitações.  A transmissão de 
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conhecimento ocorria, preferentemente, em forma de conversas, nas quais eram colocadas e 

debatidas questões de arte sem qualquer imposição de idéias.

Em seu trabalho mais voltado à formação do artista, Viaro demonstrou, além de uma 

filosofia de muito incentivo e liberdade, um modo de trabalhar onde as relações de amizade 

com seus alunos permeavam todo o processo educativo.  Os depoimentos apaixonados de 

pessoas que passaram por sua orientação são documentos vivos da influência por ele exercida 

em suas vidas. Por elas, Viaro é sempre descrito como um amigo, um irmão mais velho, quase 

um pai. Sua atuação nesta área se deu tanto no ensino formal, como no sistema de ateliê-livre. 

No entanto,  mais do que formar o artista,  sua maior  preocupação era  a  formação do ser 

humano,  não  fazendo  especial  distinção  entre  os  alunos  talentosos e  os  menos  dotados 

artisticamente. 

Mesmo  não  desprezando  o  uso  de  modelos  em  suas  aulas,  Viaro  irritava-se, 

sobremaneira, com as cópias em exercícios de pintura ou de desenho, fossem elas de bustos 

de gesso, de reproduções bidimensionais ou de trabalhos de outros artistas ou dele próprio. 

Pretendia que modelos, quando usados, fossem necessariamente do natural e funcionassem 

apenas como pretextos para a  expressão do aluno, pontos  de partida para sua inspiração. 

Buscava extrair do aluno sua interpretação pessoal sobre o tema proposto.

Além de Nilo Previdi, amigo pessoal de Viaro desde que este se fixa em Curitiba, 

figuram entre seus alunos regularmente inscritos na EMBAP conhecidos artistas da geração 

50 como: Fernando Velloso, Mário Rubinski,  os irmãos Domício e Renato Pedroso,  Luiz 

Carlos  Andrade  Lima;  da  geração  60  sobressaem-se  Fernando  Calderari,  João  Osório 

Brzezinski, Vicente Jair Mendes, ou, inclusive, da geração 70, a exemplo de Ivens Fontoura. 

Entre aqueles que freqüentaram seu ateliê-livre figuram, desde artistas de gerações anteriores, 

como Euro Brandão,  Ida  Hanemann de  Campos;  até  Loio Pérsio,  Violeta  Franco e  Alcy 
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Xavier  da  geração  50,  estendendo-se  sua  influência  até  mesmo  a  Carlos  Eduardo 

Zimmermann, entre outros da geração 70, nacionalmente conhecidos.

De seus alunos e daqueles que tiveram a oportunidade de com ele trabalhar, obtemos 

testemunho contundente de sua linha de trabalho. Jair Mendes comenta a respeito da liberdade 

que Viaro concedia aos estudantes para se expressarem:

Ele orientava, não impunha, [...]. Procurava assim extrair o máximo, não ensinava receitas, 
mas incentivava o aluno a produzir mais e melhor e foi essa filosofia do mestre Viaro que fez 
com que  muitos  de  seus  alunos  criassem o  que  sem dúvida  é  hoje  a  Arte  Paranaense. 
Podemos dizer que todos os artistas plásticos em atividade tiveram direta ou indiretamente a 
influência de Viaro. (RAMOS, 1984, p.101).

 Mendes completa esse pensamento, relacionando a conduta de Viaro como professor 

ao seu método de criação artística: 

Ao analisarmos a obra de Viaro, percebe-se que ele próprio pesquisou muito em técnicas, 
formas e estilo. Ele mesmo não usava para si o receituário, portanto a sua forma de ser, ele a 
transmitia. [...] Como ele tinha essa personalidade que permitia uma viagem por todos os 
estilos e formas, ele não conseguia parar numa determinada forma, isto incentivava o espírito 
de  seus  discípulos  para  a  procura,  a  pesquisa  até  achar  a  forma  de  maneira  própria. 
(RAMOS, 1984, p. 103)

Sobre  os  métodos  de  ensino  do  mestre,  Mendes  nos  conta  que  os  mesmos  se 

baseavam  fundamentalmente  na  conversa.  Observando  o  que  os  alunos  faziam,  tecia 

comentários sobre as mudanças a serem feitas, aguardava as modificações e retornava para o 

comentário  final.  (DASILVA,  1992,  p.30).  Não hesitava  em formular  críticas,  quando as 

julgava pertinentes, mas o fazia de maneira que os estudantes não se sentissem melindrados, e 

sim estimulados a melhorar. Defendia a premissa de que a arte se faz com vigor, sendo ela a 

transmutação de nossa energia vital.

Luiz Carlos Andrade Lima, confirmando as afirmações de Jair Mendes, acrescenta: 

Era um verdadeiro artista, nos orientava no verdadeiro sentido da palavra de maneira livre,  
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sem imposição, deixando o indivíduo desbravar, descobrir,  dando condições ao aluno de  

trabalhar só e encontrar-se através do trabalho e do desenho. (RAMOS, 1984, p.108). 

É justamente a liberdade de expressão o ponto ressaltado por Fernando Calderari, 

quando perguntado sobre a principal mensagem deixada por Viaro: 

Viaro deixava o aluno muito à vontade para trabalhar. Não era daquele professor que ficava 
em cima, ele passava, olhava e depois voltava, corrigia o trabalho, mas deixava o aluno 
muito à vontade e isso é muito importante para o artista. Os alunos de Viaro hoje estão no 
contexto da arte contemporânea do Paraná. (RAMOS, 1984, p.123).

 

 Calderari  ainda  analisa  a  ressonância  da  presença  do  mestre  no  meio  cultural 

paranaense:

O mestre  transcendia  em seus  ensinamentos,  ele  era uma pessoa inquieta  de mil  e  uma 
possibilidades,  mil  e  uma  considerações.  Esse  característico  deixava  com  que  Viaro 
transcendesse em seus ensinamentos. Seus ensinamentos não eram dirigidos a um só tipo de 
pessoa, eram para um contexto geral e amplo. Através do Viaro formaram-se muitos alunos, 
vários professores, o que deu à Arte Paranaense uma amplitude maior. (RAMOS, 1984, p. 
124).

Em outro depoimento, Calderari frisa a postura do mestre de sempre incentivar as 

iniciativas individuais:  Viaro [...] sempre repetia: Se você acredita, faça!”. Para ele, cada  

um tinha algo a criar, a oferecer. Ao que Estela Sandrini acrescenta: a grande lição de vida 

que  passou  foi  coragem.  Coragem  de  criar,  estudar  e  vivenciar  a  arte.  (ESCOLA  DE 

MÚSICA E BELAS ARTES, 1997).

Viaro é também recordado por não reprimir, no trato de seus encargos didáticos, sua 

personalidade forte, alternando sempre a afabilidade extrema com rompantes de explosão. 

Tem-se a impressão que aqueles que conheciam bem Viaro não levavam em consideração 

suas oscilações de humor, atribuindo-as à sua maneira italiana de ser. Diante de um trabalho 

de aluno,  sempre achava alguma coisa de bom[...], porque sabia estimular, sabia enxergar 

coisas  que  não  enxergávamos,  que  estavam naquele  eixo  entre  o  que  executa  e  a  obra  

executada. (BRANDÃO, 1981)
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Essa  atitude  pedagógica  de  valorização  da  expressão  de  cada  indivíduo  se  irá 

verificar,  ainda mais  enfaticamente,  em seu trabalho com as  crianças  e  na preparação de 

professoras para atuarem no ensino de arte. 

Embora Viaro sempre tenha estado em contato com o ambiente escolar, por conta de 

seus cargos exercidos como professor, sua atuação mais efetiva nesse sentido, assumindo uma 

dimensão mais ampliada, se iniciou no final de década de 40, muito provavelmente quase que 

simultaneamente à inauguração da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Odette  Mello 

Cid, uma das suas primeiras alunas-professoras e por muito tempo colaboradora, menciona a 

data de 1949 como a época em que teve o primeiro contato com o mestre, num curso para 

professores organizado  conjuntamente com o Instituto de Educação. Esse curso, que tinha 

como objetivo  preparar  as  futuras  docentes  para as  atividades  artísticas  em sala  de aula, 

contou, também, com a colaboração da professora Emma Koch e teve, segundo depoimento 

de Odette CID (1981), a duração aproximada de dois meses. (CID, 1981). Na mesma direção, 

Lenir Mehl de ALMEIDA (1989) também comenta que teria freqüentado esse curso, em que 

Viaro dava aula de Desenho de Modelo Vivo e Emma Koch de Desenho Decorativo. 

Essa hipótese da existência de um projeto piloto é confirmada por Constantino Viaro, 

que afirma que o trabalho que Viaro fazia com as crianças, de visitar as escolas e fazê-las se 

expressarem artisticamente por meio do desenho ou da pintura, já era muito intenso em 1949 

ou  50.  Diz  ele  que  a  atividade,  precedida  de  uma conversa  anterior  com as  professoras, 

funcionava como uma espécie de demonstração  do que se deveria fazer com a arte em sala de 

aula.  (VIARO,  1998).  Dessas  crianças  testadas,  algumas  eram  escolhidas  e  passavam  a 

freqüentar o sótão da EMBAP, o que resultaria, alguns anos mais tarde, na criação do Centro 

Juvenil de Artes Plásticas. Nésia Gaia, então uma das crianças escolhidas por Viaro entre 

1951 e 1952, comenta como essas inserções dentro do ambiente escolar se davam:
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Na época eu deveria estar na 3a. série do 1o. grau. Daí eu recordo que entrou na sala de aula o 
professor Guido Viaro, que eu não conhecia. Não tinha a menor idéia de quem era, com uma 
professora que eu também não sei se era a professora Odette.  Naturalmente, deveria ser, 
porque ela atuou com ele nesse trabalho. Então eles chegaram e como sempre, com aquele 
jeitão  sério,  sisudão.  Assim,  sem falar  nada,  foi  colocando um papel  em cima de  cada 
carteira e uma caixa de lápis, que depois de vazia ele colocou uns cubinhos de aquarela. 
Mais tarde ele me deu uma. Eu tive uma dessas. Deu um pincel, um copinho de água e disse: 
‘Façam uma pintura’ . Só não disse faça isso. Eu me lembro que naquela época eu fui uma  
criança muito religiosa.[...] E a minha temática era sempre realizada em cima de procissões  
e Guido Viaro adorou. (BASSLER, 1994, p. 13).

Constantino Viaro também comenta que, por essa época, seu pai realizou inúmeras 

viagens a localidades próximas de Curitiba para a realização desse trabalho. Visitou, entre 

outras, as cidades de Palmeira, Ponta Grossa, Morretes e Jacarezinho, sempre disseminando a 

sua proposta. Algumas dessas cidades criaram, inclusive, núcleos na tentativa de incorporar a 

idéia ao seu cotidiano escolar. (VIARO, 1998). 

É provável que ambas as ações, com as professoras e com as crianças, tenham se 

iniciado a um só tempo, uma como laboratório da outra. No começo as crianças eram poucas 

numericamente, o que confirma o caráter experimental da proposta inicial.

Embora Viaro nunca tenha sido professor do Instituto de Educação do Paraná, suas 

relações com essa Instituição eram, por volta da década de 50, muito intensas e constantes. 

Isso se deve, em grande parte, às lideranças educacionais do Instituto com as quais Viaro 

mantinha bons contatos, como Adriano Rubini e, posteriormente, Eny Caldeira, educadores 

sintonizados com as inovações que então se processavam em sua área. 

Eny Caldeira foi, em realidade, a grande parceira de Viaro na realização de alguns de 

seus  projetos  de  arte-educação.  Ambos  acreditavam  que  a  alfabetização  verbal  só  seria 

completa  se aliada ao desenvolvimento do potencial  criador,  sendo para isso necessária a 

introdução da arte na vida das escolas. A professora Eny, recém-chegada da Europa, tinha 

freqüentado,  a  par  de  um  curso  com  Maria  Montessori,  também  algumas  cadeiras  de 

Educação Artística, cuja experiência a sensibilizou para as questões da arte. (CALDEIRA, 

259



1981). Assumindo a direção do Instituto de Educação do Paraná, trazia em si o desejo da troca 

de experiências, encontrando em Viaro um interlocutor à altura. 

Desta forma, as ações com crianças e professoras foram tendo continuidade e se 

intensificando. Em 1951 foi organizado um Curso de Aperfeiçoamento para professores de 

ginásio, com duração de dois anos. Viaro colaborava dando aulas de desenho e história da 

arte. Desse grupo, faziam parte 7 professoras, sendo que algumas delas deram continuidade ao 

trabalho, ajudando Viaro na aplicação de testes pelas escolas da cidade e auxiliando-o na 

organização do Centro Juvenil, que já então se delineava. Entre elas estavam as professoras 

Lenir Mehl e Odette Mello Cid. (CID, 1981) 

A atuação conjunta de Viaro com Eny Caldeira culminou em duas realizações de 

grande porte:  uma delas foi  a idealização de uma grande exposição de trabalhos infantis, 

comemorativa do Centenário de Emancipação Política do Paraná.  Participaram do projeto 

13.000  crianças,  sendo  selecionados  aproximadamente  1000  trabalhos,  os  quais  foram 

expostos  num galpão  especialmente  construído  para  esse  fim.  A exposição,  realizada  em 

1953, foi um sucesso, funcionando como uma estratégia de promoção da educação artística 

infantil  entre  os  pais  dos  alunos,  e  na  comunidade  em  geral.  Eny  afirmou  não  ter  sua 

experiência  com Viaro se esgotado na exposição do Centenário,  tendo os dois  trabalhado 

juntos  na  difusão  da  idéia  que em qualquer  recinto  onde  houvesse  um lugar  ocioso,  se  

formasse um núcleo para as crianças pintarem. (RAMOS, 1984, p. 102).

A outra realização, que na verdade já vinha sofrendo todo um processo preparatório e 

tinha estreita relação com a data comemorativa mencionada acima, foi a criação, em 17 de 

junho do mesmo ano, em caráter experimental e anexo ao Instituto de Educação, do Centro 

Juvenil  de Artes Plásticas,  por  meio do Decreto Estadual  n.º  9.628.   Viaro,  por  meio da 

Portaria nº 584 de 1º de março da Secretaria de Educação e Cultura, já havia tido um de seus 
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padrões  de  professor  colocado  à  disposição  do  Instituto  para  que  pudesse  se  dedicar 

integralmente ao Centro, o mesmo ocorrendo com a equipe de professoras que iriam auxiliá-

lo  em seu  funcionamento.  A  institucionalização  do  Centro  Juvenil  em  caráter  definitivo 

ocorreria três anos mais tarde, por meio do Decreto Estadual n.º 6177 de 22 de outubro de 

1956, quando o mesmo, na prática já se encontrava plenamente consolidado.

Nos primeiros tempos,  como já vinha ocorrendo, as atividades do Centro Juvenil 

continuaram tendo lugar, para todas as crianças, no sótão da Escola de Música e Belas Artes 

do Paraná. A freqüência, tanto de crianças, como de adolescentes ao Centro Juvenil de Artes 

Plásticas foi aumentando gradativamente, como um reflexo do sucesso da proposta. O espaço 

passou a ser insuficiente para a grande demanda, o que fez com que se buscasse um local mais 

adequado para tais atividades. Desta forma, num acerto com a Biblioteca Pública do Paraná, 

inaugurada  em  dezembro  de  1954  como  parte  das  comemorações  do  Centenário  de 

Emancipação Política do Paraná (MOREIRA, 1960, p. 10), passou-se a ocupar, no final de 

1955, o subsolo daquele prédio, espaço amplo que permitiu, inclusive, a instalação de uma 

sala  especial  de  cerâmica.  (FUNDAÇÃO  CULTURAL  DE  CURITIBA,  1992,  p.  15). 

Segundo Odette Mello Cid (1981) e Constantino VIARO (1998), os adolescentes, que eram 

em número  bem menor,  continuaram a  ser  atendidos  no  sótão  da  EMBAP,  enquanto  as 

crianças de até 11 anos, em volume maior, se mudaram para a Biblioteca Pública. 

A mudança completa do Centro Juvenil para as novas instalações, onde permaneceu 

até 1989, ocorreu, segundo Constantino VIARO (1998), de maneira gradativa e ao longo do 

tempo. Para as crianças maiores, Viaro contava com a ajuda das professoras Odette Mello Cid 

e Eloina Motta, deslocadas das suas escolas e colocadas à disposição do Centro Juvenil. Já o 

espaço da Biblioteca tinha uma equipe da qual participavam, entre outras, a professora Lenir 
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Mehl de Almeida. O movimento era tanto que, durante alguns dias, eram atendidas 80 a 100 

crianças numa só tarde. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA, 1992, p. 14).

Assim, relacionado ao Instituto de Educação desde sua fundação, o Centro Juvenil 

teve por finalidade atender crianças oriundas da rede oficial de ensino, bem como oferecer 

cursos  de  arte-educação  para  professores  e  estudantes  de  magistério.  As  atividades, 

inicialmente concentradas em uma oficina de pintura, foram posteriormente diversificadas por 

meio das oficinas de desenho, modelagem, escultura e teatro.  

O projeto  do  regulamento  do  Centro  Juvenil  de  Artes  Plásticas  (VIARO,  1954), 

elaborado pelo próprio Viaro, nos presta alguns esclarecimentos a respeito dos objetivos da 

Instituição, revelando, também, seu pensamento como educador. 

Um  desses  objetivos  era  o  de  proporcionar  a  todos  os  escolares  do  Estado  a 

oportunidade de desenvolver suas aptidões artísticas, desde que fossem aprovados em testes 

seletivos. Tal exigência acabava por restringir o acesso de todos os escolares, como era a 

proposta da Instituição, considerando, ainda, que a mesma não contava com espaço físico e 

pessoal docente em número suficiente para o atendimento às crianças. Eloina Motta Pinto 

Nunes  comenta,  contudo,  que  os  testes  foram  a  forma  encontrada  para  se  promover  as 

atividades do Centro Juvenil e conquistar novos freqüentadores. Diz ela:

 A gente ia nas escolas bem dos arrebaldes, escolas bem isoladas e aplicava. A gente levava 
tinta, papel, pincéis, era uma mão de obra. Aplicava testes nas crianças, ele selecionava os 
trabalhos e a gente mandava para a diretora, como se aquelas crianças tivessem ganho uma 
bolsa  de  estudos,  porque  o  curso  realmente  era  gratuito[...],  e  aquelas  crianças  ficavam 
incentivadas. Tinham feito um bom trabalho e tinham recebido um prêmio. (FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE CURITIBA, 1992, p. 14).

Elenir  Buseti  Mori,  uma  das  primeiras  freqüentadoras  do  CJAP,  comenta  esses 

testes:

Aos nove anos, quando fundaram o CJAP eles fizeram um teste na Escola, eu fui escolhida 
entre os outros alunos para participar do Centro Juvenil. Comecei  com o professor Guido 
Viaro em 1953 quando foi fundada a escola. Era o professor Viaro, a professora Odette Cid, 
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a professora Lenir Mehl. Eu fazia duas vezes na semana. Eu vim da Escola Cristo Rei com 
mais 3 crianças. Eu fiquei dos nove até os 12 anos. (BASSLER, 1994, p. 69).

A política de testes era bastante abrangente, sendo que em 1953, ano do Centenário 

da Emancipação Política do Paraná,  foram testadas mais de 30 escolas,  entre  estaduais  e 

particulares, a saber: Grupos Escolares Bacacheri, Barão do Rio Branco, Boqueirão, Professor 

Brandão, Conselheiro Zacarias, Dr. Lisímaco Ferreira da Costa, D. Pedro II, Dr. Xavier da 

Silva,  Guabirotuba,  Mercês,  Novo  Mundo,  Júlia  Wanderley,  Presidente  Pedrosa,  Pietro 

Martinez, Professor Cleto, República do Uruguai, Tiradentes, Cristo Rei e 19 de Dezembro. 

Além, disso, foram também testadas a Escola Experimental Maria Montessori, A Escola do 

Jóquei Club,  o Colégio Estadual do Paraná,  o Instituto de Educação e escolas de Campo 

Largo  e  Morretes,  bem  como  os  Colégios  Particulares  Partenon,  Paranaense  e  Sion. 

(CENTRO JUVENIL DE ARTES PLÁSTICAS, 1953). 

O processo seletivo era, portanto, mais uma estratégia para imprimir seriedade às 

atividades artísticas, tanto perante diretorias de escolas, como perante alunos e pais, assim 

como um meio de publicidade da Instituição. Confirma essa hipótese o fato da palavra teste,  

em muitos dos documentos dos primeiros anos de funcionamento do Centro, estar grafada 

entre aspas. (CENTRO JUVENIL DE ARTES PLÁSTICAS, 1956-74, Ata n.º 3). A intenção 

de Viaro, a médio e longo prazo, era a introdução de escolinhas de arte em todo o sistema 

público escolar. Não sendo isso possível de imediato, via nos testes uma maneira de penetrar 

nesse sistema e aí defender suas idéias. Com a consolidação do Centro Juvenil os testes foram 

sendo gradativamente abandonados e as crianças passaram a se inscrever espontaneamente, 

conforme seu interesse. Já em 1959 havia uma orientação de que os testes fossem aplicados 

apenas nos primeiros e segundos anos, sendo que aos alunos maiores deveria apenas ser feito 
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um  convite  para  que  fossem conhecer  e  participar  das  atividades  do  Centro.  (CENTRO 

JUVENIL DE ARTES PLÁSTICAS, 1956-74, Ata n.º 3)

Outra finalidade do Centro Juvenil,  expressa no documento supracitado (VIARO, 

1954), era a de desenvolver nos alunos suas faculdades visuais e motoras a  par do gosto 

artístico, para se aperceberem de noções compositivas como a cor, a forma, a proporção e o 

equilíbrio. O freqüentador deveria também  compreender as normas técnicas já consagradas, 

para, de posse dessas informações, ser capaz de se exteriorizar através da arte, de acordo com 

seu modo de ser, sentir e apreciar. 

A preocupação com as habilidades técnicas também estava presente, estimulando os 

alunos a, por meio de contínuo exercício, aperfeiçoarem-se, corrigindo suas deficiências e 

discernindo entre o que favorece e contraria a estética e suas interpretações. Entretanto, essas 

preocupações eram reservadas aos alunos adolescentes, pois aos pequenos era proporcionada 

liberdade sem restrições. Vemos por aí que Viaro, ao mesmo tempo que defendia que o aluno 

deveria se expressar com personalidade e liberdade, acreditava que a orientação deveria lhe 

proporcionar o embasamento mínimo para que essa expressão pudesse se  concretizar.  No 

entanto, em sua prática não era afeito a muitas explicitações. Acreditava que o processo de 

aprendizado era algo que deveria partir do aluno, o qual, tirando suas próprias conclusões, 

traçaria o caminho de sua evolução. Segundo Edison MERCURI (1997),  cada um tinha de  

aprender consigo mesmo. 

A afirmação, constante do regulamento, de que a maior finalidade da Instituição era 

proporcionar às crianças a oportunidade de pintar, sem fazer juz à nota, é posta em cheque 

quando se analisa, no referido documento, o capítulo IV, título VI, o qual trata da organização 

didática. Ali consta a previsão de nota final superior a cinco para a promoção de uma série a 

outra. Talvez essa fosse uma contingência da oficialização do Centro Juvenil, o qual, mesmo 
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se constituindo numa atividade livre,  era, de certa forma, vinculado a um sistema escolar 

rígido. É possível, então, que se tornasse necessário adotar alguns dos procedimentos a ele 

inerentes. É provável, também, que o referido regulamento sofresse influência da Secretaria 

de Educação e Cultura, entidade à qual o Centro Juvenil estava relacionado. 

No entanto, depoimentos de ex-alunos e antigos colaboradores, como Nésia Pinheiro 

Machado GAIA (1997),  aluna da primeira  turma do Centro Juvenil  e  Edison MERCURI 

(1997), que freqüentou o Centro Juvenil de 1956 e 1960, negam a existência de qualquer 

procedimento avaliativo em suas atividades, mencionando, quando muito, a seleção de alguns 

trabalhos para eventuais exposições de fim de ano. MERCURI conta que a avaliação em si 

não era prática usual no cotidiano de sala de aula, de acordo com o temperamento de Viaro, 

que era avesso a tais formalidades.

Conforme ainda tal regulamento, o Centro Juvenil não se propunha a formar artistas 

plásticos,  argumentando  que  para  isso  já  existiam escolas  especializadas.  Não  procurava 

preparar um batalhão de desenhistas quase sempre medíocres,  mas  formar,  se possível,  

gente sensível, de bom gosto, capaz de discernir o belo, onde quer que ele se encontre, capaz  

de escolher uma obra de arte,  de valorizar um artista pelo que efetivamente pode valer  

através de sua obra exposta. (VIARO, 1954). Em suma, visava a formação do ser sensível, do 

apreciador de arte. O professor Robine, fazendo uma apreciação da 1a. Exposição de Pintura 

do Centro Juvenil  de Artes  Plásticas,  declara,  sobre esse assunto que  Viaro não procura 

talentos experientes, não se entusiasma por moços prendados em desenho, não se acerca de  

mãos hábeis em linhas e ornatos. O que Viaro pretende, antes de tudo, é formar estetas! 

(FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA, 1992, p. 27-28). 

As finalidades de auxílio pedagógico e psicológico das atividades do Centro Juvenil 

ficam também explícitas no documento elaborado por Viaro, onde ele atesta que a pintura da 
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criança, em combinação com o teste psicológico, poderão fornecer ao educador os elementos 

necessários para a formação de um conceito mais ou menos exato sobre o destino a ser dado  

aos alunos no início da vida escolar. (VIARO, 1954). A formação de uma mentalidade nova, 

baseada na sensibilidade interior, e a maior facilidade, por parte da criança, na apreensão de 

certos conteúdos, como as composições da linguagem e a geometria, também são apontados 

como benefícios decorrentes de um trabalho de educação artística sistematizado. O contato 

dos alunos com as artes plásticas é apontado, enfim, como responsável por uma penetração 

psicológica mais aguçada que lhes possibilitará uma compreensão rápida do mundo exterior, e 

um maior sentido de defesa em relação ao mesmo.

Com relação  à  metodologia  empregada,  em concordância  com a  livre  expressão 

pregada  pelas  escolinhas  de  arte,  dentro  dos  moldes  modernistas  e/ou  expressionistas, 

constatou-se o privilégio das atividades práticas em detrimento da informação teórica. Não 

obstante, há, no projeto que trata dos objetivos da Instituição, a referência a reproduções de 

trabalhos de grandes artistas da atualidade, as quais deveriam ser usadas como elementos de 

decoração das salas de aula, funcionando como estímulos subjetivos. Havia a orientação para 

que as monitoras, uma vez por semana, ou todas as vezes que o aluno pedir ,explicassem os 

quadros  expostos,  na  convicção  de  que  o  incremento  da  percepção  e  do  conhecimento 

ocorreria espontaneamente, através do interesse despertado pelos freqüentadores com relação 

às  imagens. É o que sugere o seguinte texto:

 A criançada testada deverá achar no novo ambiente, [...] numa atmosfera de entusiasmo, 
num ambiente  previamente  decorado com trabalhos  de  grandes  artistas  da  atualidade,  e 
outros escolhidos entre os da própria criançada, para que os mesmos alunos possam ver que, 
arte não é uma cópia da natureza, mas sim uma transposição de linhas, formas e cores da 
própria  natureza,  filtrada  pela  própria  sensibilidade  do  artista.  Pelo  confronto  entre  os 
trabalhos aí expostos, a criançada sentirá que está mais perto da manifestação artística de 
hoje, do que dos artistas do passado, embora se subirmos à origem da manifestação artística 
humana  possamos  encontrar  elementos  de  aproximação  notáveis,  o  que  faz  crer  que  a 
manifestação artística se acha na  base de qualquer civilização como necessidade espiritual. 
(VIARO, 1954).
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Todavia, testemunhos de freqüentadores levam a crer que o uso de reproduções de 

obras arte  como recurso pedagógico acabou ficando apenas no nível de projeto.  Em seus 

depoimentos, há unanimidade na negativa de sua existência. Segundo MERCURI (1997), as 

únicas  imagens  expostas  nas  paredes  eram  os  trabalhos  dos  próprios  alunos,  os  quais 

contribuíam para um ambiente estimulador da criação, uma usina de produção. Nésia GAIA 

(1997) concorda, acrescentando que o contato que tinham com imagens era com a própria 

obra de Viaro, que costumava trabalhar no ambiente contíguo ao das crianças. Para ela, essa 

prática era extremamente positiva, contribuindo para o estímulo nas atividades dos alunos. O 

fato de ser Viaro um artista já maduro fazia com que houvesse um ensinamento indireto, um 

ver fazer, como que por osmose. A única relação era realmente com o seu trabalho de arte,  

com o seu fazer.[...] O importante era a presença do artista, seu exemplo.[...] Ter Viaro ao 

lado trabalhando era um motivo de alegria e excitação. Esse aspecto é reafirmado por Odette 

CID (1997), quando comenta que as informações  teóricas ou noções sobre história da arte 

não faziam parte, de um modo preponderante, das atividades com as crianças, apesar de, vez 

por outra, serem as mesmas levadas a ver exposições de arte na própria Biblioteca Pública. 

Esse procedimento estava de acordo com o pensamento artístico/pedagógico da época, que 

considerava que qualquer interferência macularia a inocência plástica da criança.

Nas  atividades  práticas,  além de  técnicas  tradicionais,  como pintura,  desenho ou 

modelagem, eram empregadas também o que Viaro e suas monitoras chamavam, na época, de 

técnicas diversas, as quais que incluiam o uso de materiais alternativos, colagens, lápis de 

cera derretida e pintura com a mão. 

Viaro era contra a concessão de prêmios materiais para as crianças, acreditando que 

isso faria com que elas já se achassem artistas, parando de progredir em seu desenvolvimento 

artístico. Para incentivá-las, eram realizadas mostras semanais dos melhores trabalhos. Ao 
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final  do  ano,  organizava-se  uma grande  exposição,  a  qual  contava  com pelo  menos  um 

trabalho de cada aluno que havia freqüentado o Centro Juvenil durante aquele ano. 

Além disso, eram feitos intercâmbios com outras cidades e até outros países, com o 

objetivo de divulgar o trabalho que vinha sendo realizado no Centro. Em 1954 foi realizada 

uma grande exposição no Pavilhão de Educação Física do Instituto de Educação do Paraná, da 

qual  parte  dos  trabalhos  foi  solicitada  por  Augusto  Rodrigues  para  figurar  na  Exposição 

Nacional da Criança, organizada por iniciativa da Escolinha de Arte do Brasil. Outra parte dos 

trabalhos foi levada a Belo Horizonte pela professora Eny Caldeira, sendo expostos naquela 

cidade e posteriormente tendo participado, por iniciativa da Faculdade de Filosofia de Belo 

Horizonte,  de  uma  exposição  itinerante  pelos  municípios  de  Minas  Gerais,  para  que  o 

professorado pudesse ter contato com um exemplo de uma nova atividade escolar.  (CENTRO 

JUVENIL DE ARTES PLÁSTICAS, 1956-1974, Ata n.º 3).

Já em 1955 o intercâmbio continuou. Além da exposição anual realizada no salão da 

Biblioteca Pública, o Centro Juvenil enviou cinqüenta trabalhos das crianças para Chicago, 

sendo outra coleção exposta nas cidades de Fortaleza e  Recife.  (CENTRO JUVENIL DE 

ARTES PLÁSTICAS, 1956-74, Ata n.º 3).

A  realização  de  exposições  de  trabalhos  de  alunos  teve  algumas  iniciativas 

precursoras, não tendo início, exatamente, com a criação do Centro. Em final de 1950, ainda 

como professor do Colégio Estadual do Paraná, Viaro expôs, no próprio colégio, cerca de 

duzentos trabalhos de seus alunos, mostrando, segundo comentário publicado pelo CLUBE 

CURITIBANO (1951, p. 13), o signo essencial do seu próprio modo de ser: liberdade, uma  

quase  furiosa  liberdade  de  expressão.  Cada  aprendiz,  afora  as  naturais  interferências  

didáticas, pôde pintar e desenhar o que sentia. 
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Outro aspecto tratado com bastante atenção no Regulamento idealizado por Viaro foi 

a escolha do pessoal para atuar diretamente com as crianças. Para a escolha das monitoras, 

além de critérios como as qualidades artísticas ou técnicas, era levada em conta a capacidade 

pedagógica e uma certa predisposição psicológica para enfrentar as situações em sala de aula. 

Eram  elas  aconselhadas  a  assumirem  atitudes  maternais,  a  serem  confessoras,  anjos  da 

guarda  benévolos,  estabelecendo,  nas  oficinas,  um  ambiente  familiar.  Deveriam  ter  a 

habilidade  de  saber  ler  no  trabalho  das  crianças  suas  preocupações,  seus  problemas 

psicológicos, enfim, a mensagem que estavam querendo transmitir. Tinham também de ser 

dotadas da capacidade de discernir um bom trabalho do ponto de vista artístico, devendo ter 

para isso tirocínio e muito boa vontade. (VIARO, 1954).

À monitora era recomendado que procurasse, tanto quanto possível,  insinuar o senso 

crítico na criança por meio da avaliação, tanto de seu próprio trabalho como dos trabalhos dos 

outros. O termo insinuar, usado no texto, aliado ao tanto quanto possível, demonstram que a 

questão da crítica não estava em primeiro plano no que se refere  ao desenvolvimento do 

aluno. Os critérios a serem utilizados quando de tais avaliações também não são esclarecidos 

de maneira precisa. 

A  monitora  deveria  também  estar  atenta  para  não  sobrepujar  a  personalidade 

nascente da criança, facilitando todo e qualquer trabalho de imaginação pura, através do que 

poderiam ser alcançados os estados mais profundos do ser. Ao mesmo tempo, teria de estar 

apta a aconselhar sobre possíveis vícios ou visões erradas do mundo exterior, para que esses  

erros não se perpetuem em prejuízo da própria criança. (VIARO, 1954). 

Se  por  um  lado  Viaro  aponta  para  a  liberdade  de  expressão  quando  enaltece  a 

imaginação pura, por outro admite a existência de erros ou vícios, estabelecendo limites para 

essa  mesma  liberdade.  A  educadora  tinha  o  papel  de  animadora,  de  incentivadora  e 
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conselheira, devendo atuar no sentido de orientar as crianças, fazendo com que delas surgisse 

a manifestação  até então sepultada no caldeirão dos instintos.  (VIARO, 1954). Sua função 

era a  de facilitar  todo e qualquer  trabalho,  sobretudo aquele  de  imaginação pura,  o qual 

poderia alcançar os estados mais profundos do ser e daí nos trazer os milagres da beleza e  

harmonia. (VIARO, 1954)

A dualidade entre o desejo de que os alunos se expressassem com a maior liberdade, 

e a menção de parâmetros que pudessem auxiliar o educando a se expressar melhor, apesar de 

não ficar bem definido que parâmetros seriam estes, está presente em alguns pontos do texto 

analisado.  Isso  sugere  que  Viaro,  em  alguns  casos,  não  se  detinha  na  livre  expressão 

propriamente dita, pensando ser a orientação do professor responsável pelo estabelecimento 

de diretrizes gerais para o desenvolvimento artístico do aluno.

Em verdade, diversos depoimentos atestam uma diferença de enfoque pedagógico no 

tratamento de crianças em relação aos adolescentes. Segundo Odette Mello CID (1997), a 

introdução de orientação sobre os trabalhos era gradativa. Às crianças menores era dada total 

liberdade, privilegiando-se o trabalho de imaginação. Assim atesta Nésia GAIA (1997):  O 

que enchia de alegria era o fato de que no começo se fazia tudo o que quisesse. A gente  

chegava, pegava os cavaletes no colo, a tinta estava do lado, e você fazia o que queria. Ele  

não interferia, não fazia nenhum comentário.  À medida que iam crescendo, os alunos eram 

introduzidos aos estudos do natural, recebendo algumas orientações sobre proporções, luz e 

sombra e cores. Trabalhavam com modelos, objetos e naturezas-mortas. Por vezes um aluno 

posava para ser retratado pelos colegas. Apesar do uso de modelo ter uma relação com o 

ensino  tradicional  de  arte,  as  preocupações  com semelhança,  com regras  de  proporção  e 

perspectiva eram secundárias.  O modelo era apenas um motivo para a interpretação pessoal 

da criança, não se buscando a fidedignidade.
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Em verdade, a valorização da individualidade era levada a extremos, sendo que a 

mera  cópia,  ou  seja,  o  referencial  explícito  em outras  imagens ou  no  trabalho  de  outros 

artistas, era simplesmente abominada pelo mestre. Em comentário de MERCURI (1997), uma 

das exigências era cada um fazer o seu, cada um se envolvia no seu trabalho, Viaro não  

admitia a cópia.[...] A construção era uma coisa pessoal.[...] Ele tinha muito claro que a 

questão era a expressão da subjetividade. 

Tanto quanto a cópia, Viaro combatia o estereótipo, assim como o uso de receitas 

prontas. Por vezes, propunha a seus alunos determinados desafios, como o de desenhar uma 

árvore que não pudesse ser nem pinheiro nem coqueiro (MERCURI, 1997), forçando a busca 

de soluções originais. Segundo Nésia GAIA (1997), talvez um dos critérios para a escolha dos 

alunos nos testes das escolas públicas fosse a  fuga do lugar comum:  ele escolhia alguns 

alunos, os que saíam do estereotipado.

A previsão do curso completo do Centro Juvenil de Artes Plásticas era de oito anos, 

divididos em dois ciclos: o primeiro ciclo, com duração de quatro anos, seria destinado aos 

alunos dos cursos primários, hoje os quatro primeiros anos do ensino fundamental, e tinha o 

caráter  de curso preparatório;  o  segundo ciclo era  específico para os  estudantes do curso 

ginasial, hoje de 5a. a 8a. séries. Para o primeiro ciclo eram previstas as seguintes disciplinas: 

Desenho, Pintura,  Modelagem e Xilogravura.  Já para o segundo ciclo eram planejadas as 

disciplinas de Desenho, Pintura, Decoração, Modelagem, Cerâmica, Gravura e Considerações 

sobre as Artes Contemporâneas. Essa distribuição, no caso do segundo ciclo, denotava uma 

preocupação,  tanto  com  os  aspectos  de  instrumentação  do  indivíduo  para  uma  possível 

profissionalização,  como no caso da  decoração,  como com sua preparação teórica  para  a 

compreensão da arte contemporânea. Não havia a preocupação de agrupamento por idade ou 
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série escolar, sendo as turmas organizadas de maneira heterogênea. As aulas, em todas as 

séries, deveriam ocorrer duas vezes por semana, no período contrário às aulas regulares.

Com já foi comentado anteriormente, a formação de pessoal docente especializado 

foi, desde antes da fundação do Centro Juvenil, uma das principais preocupações de Viaro. A 

oficialização da Casa tornou isso ainda mais evidente,  pois  não havia  muitas professoras 

preparadas para exercerem o papel de monitoras junto às crianças. Essa deficiência levou o 

Instituto a estabelecer uma política mais intensa de cursos anuais de desenho para professoras 

e professorandas, continuando o que já vinha sendo feito, as quais poderiam, posteriormente, 

assumir funções de orientação junto ao Centro. A própria ligação do Centro Juvenil a uma 

instituição formadora de professores é fator de evidência das intenções de um trabalho sólido 

de preparação de base. Embora não concretizada na prática, uma das metas pretendidas por 

Viaro era a expansão de sua experiência de trabalhar arte com crianças para todo o Estado. 

Considerava ele,  ser  a  criança do interior mais carente desse tipo de atividade,  por estar 

constantemente em contato com a natureza abrupta e agressiva, que não pode ser vista pela  

criança senão do ponto de vista utilitário, por ser esse o conceito expresso diariamente pela  

família. (VIARO, 1954). 

Embora encontremos diversas referências orais e escritas aos cursos para professores 

nos quais Viaro teve decisiva participação, a documentação dos mesmos é escassa e falha, 

tendo  muita  coisa  se  perdido,  ou  por  falta  de  registro,  ou  por  completo  descaso  das 

instituições competentes.  Não obstante  a  existência  de livros  de chamada encontrados  no 

Museu Alfredo Andersen, os quais serão tomados como base para a análise que se segue, nem 

a Secretaria de Educação, nem o Instituto de Educação – atualmente denominado  Erasmo 

Pilotto, citados em tal documento oficial, nem mesmo o arquivo público, suposto guardião de 

nossa  memória,  guardam  qualquer  registro  desses  fatos,  ignorando  solenemente  que  tais 
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cursos tenham sido realizados. As datas imprecisas reveladas em entrevistas e na bibliografia 

existente  nos  deixam a  dúvida de  se  as  pessoas  teriam se equivocado,  apontando para  o 

mesmo  acontecimento  em  datas  diferenciadas,  ou  se  todas  essas  ações  teriam  de  fato 

acontecido.  Trabalharemos,  portanto,  com  os  documentos  encontrados,  embora 

compartilhemos da opinião de Constantino Viaro, de que as ações pedagógicas de seu pai 

foram bem mais abrangentes em número do que se tem conhecimento. (VIARO, 1998). 

Assim, dando continuidade às ações já iniciadas anteriormente, foi criado, em 1954, 

o Curso de Aperfeiçoamento de Desenho e Pintura, para os alunos dos últimos anos do Curso 

Normal do Instituto de Educação do Paraná e professoras formadas. Sua turma contava com 

26 alunas e as aulas aconteciam de segundas a sábados,  sempre a partir das 16 horas, nas 

dependências do Centro Juvenil   O curso tinha como objetivo formar orientadoras para atuar 

exclusivamente com arte na Escola. Com duração de um ano, contava com uma estrutura em 

disciplinas, sendo ministrado por diversos professores. Viaro era responsável pelas disciplinas 

História da Arte e  Desenho Interpretativo, onde, além da parte prática, promovia leituras e 

crítica  dos  desenhos  produzidos  pelas  alunas.  O  curso  de  Desenho  Interpretativo  era 

inteiramente voltado à análise do desenho infantil, numa sintonia com o pensamento de Read 

e Lowenfeld. Eram explorados, como conteúdos, a relação entre a pré-história e a arte infantil, 

comparando-se, também, a produção das crianças, com seu expressionismo natural, com o 

trabalho de artistas do século XX. Discussões acerca do figurativismo e abstracionismo, assim 

como a questão da descrição e da expressão infantil também eram comuns nessas aulas, onde 

as professoras tinham noções de montagem de exposição e exercitavam a leitura e crítica do 

trabalho realizado pelos alunos. Já a disciplina História da Arte procurava abranger, desde a 

pré-história, até os movimentos de vanguarda do século XX, numa preocupação óbvia de 

tornar as alunas informadas da arte de seu tempo. Viaro adotava, como um de seus métodos, a 
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análise histórica comparativa, sendo citado em seu programa o trabalho que realizou com as 

obras de Van Gogh, Cèzanne e Gauguin. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ, 

1954).

 Outras professoras também participaram desse projeto. À professora Odette Mello 

Cid cabia  a  disciplina de  Desenho Artístico,  onde além do desenho propriamente dito  as 

alunas também pintavam, explorando temas desenvolvidos a partir da observação do natural, 

como flores e modelo vivo. Odette também era encarregada de introduzir os fundamentos da 

técnica de xilogravura. A disciplina Composição Decorativa ficava ao cargo de Lenir Mehl, a 

prática compositiva como conteúdo central. Mehl também era responsável pelo Estágio. Eny 

Caldeira ministrava a disciplina  Psicologia do Desenho e  Emma Koch se encarregava de 

ministrar o Desenho Pedagógico,  no qual a ênfase recaía na análise do processo de criação. 

Apesar da colaboração dessas professoras ser de inegável importância para o desenvolvimento 

do curso, os fatos de Viaro acumular maior número de disciplinas e do curso se realizar no 

Centro  Juvenil  nos  confirmam  que  o  artista  ocupava  um  lugar  central  nessa  iniciativa, 

cabendo a ele a determinação de sua filosofia de trabalho. 

Nota-se  que  o  curso  de  Aperfeiçoamento  tinha  uma  preocupação  de,  não  só 

familiarizar  as  estudantes  com  a  prática  artística,  mas  também  de  introduzir  conteúdos 

teóricos,  não  só  os  artísticos  como  também os  pedagógicos.  Esses  conteúdos  revelam a 

preocupação com a compreensão da criança como ser individual e criador, respeitadas todas 

as  suas  especificidades  e  características  psicológicas.  Além disso,  tal  curso  via  o  futuro 

profissional como alguém que dominasse o vocabulário plástico para poder orientar o aluno 

no mesmo sentido, alguém que deveria passar pela experiência artística para poder falar dela 

aos  estudantes.  (SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO  DO  PARANÁ,  1954).  Algumas 

274



professoras egressas dessa turma foram, posteriormente, aproveitadas para atuar no Centro 

Juvenil, entre elas Eloina Mota e Elza Baeta de Faria.

Esse curso, com pequenas alterações de programa e pessoal e agora com o nome de 

Curso de Aperfeiçoamento de Desenho e Pintura, foi reeditado em 1955, contando com 34 

alunas matriculadas.  Viaro continuou responsável pelas mesmas disciplinas,  acrescentando 

em seu  conteúdo  análises  sobre  as  relações  espontâneas  da  cor  na  criança   e  sobre  as 

personalidades infantis introvertidas e extrovertidas e suas expressões por meio da arte, numa 

referência explícita às questões da psicologia infantil, num paralelo com o que vinha sendo 

feito por teóricos como Read e Lowenfeld. Além disso, foi introduzida a disciplina específica 

de  Xilogravura,  ministrada pela professora Odette Cid (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 

1955). 

Dando continuidade à experiência, aconteceu, em 1956, o Curso de Aperfeiçoamento 

de Desenho, Pintura e Artes Aplicadas, agora com um enfoque um pouco mais utilitário. 

Nesse  curso,  além  das  disciplinas  anteriormente  citadas,  Viaro  assumiu,  também,  a  de 

Desenho Artístico. (CENTRO JUVENIL DE ARTES PLÁSTICAS, 1956-74, ata n.º 1).

As experiências de Viaro com a educação foram múltiplas e muitas delas careceram 

de registro, perdendo-se no tempo. Tudo nos leva a crer, contudo, que essas iniciativas foram 

mais numerosas do que se tem hoje notícia. Segundo algumas testemunhas, entre elas Adalice 

Araújo, além dos cursos acima mencionados, ocorreu, ainda, na primeira metade da década de 

50, no sótão da Belas Artes, o curso denominado Artes Plásticas na Educação, em que Viaro 

ministrava, sozinho, todas as disciplinas (Desenho, Pintura, História da Arte, etc.). Esse curso, 

também destinado a profissionais do ensino da arte, teve continuidade, posteriormente, no 

Museu  Alfredo  Andersen,  funcionando  até  1974  e  sendo  como  que  o  embrião  da  atual 

Licenciatura Plena em Artes Plásticas da Faculdade de Arte do Paraná. 
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A iniciativa de Guido Viaro, de criar um centro destinado exclusivamente à educação 

artística infantil  e à formação de professores nessa área foi certamente pioneira em nosso 

Estado. As dimensões que o Centro Juvenil de Artes Plásticas atingiu, e a posição que ocupa 

até hoje no cenário da arte-educação paranaense, são provas vivas de que o esforço do mestre 

Viaro não foi em vão. Funcionando desde 1989 na rua Mateus Leme, com sede própria, tem 

atendido gerações de crianças, sensibilizando-as para a apreciação artística.

Quer  como  artista,  quer  como  educador,  Viaro  representou,  no  meio  cultural 

paranaense, a renovação propulsora de um novo tempo. Graças a ele, as portas se abriram 

para que pudéssemos vislumbrar novos caminhos para a nossa expressão. Devemos a esse 

maravilhoso italiano muitos dos avanços que conseguimos empreender rumo ao século XX. 

Segundo JUSTINO (1997), Viaro inaugurou, no meio da forte influência anderseniana e da 

tendência  paranista,  uma  pintura  essencialmente  moderna,  de  cunho  expressionista,  que  

soube diferenciar assunto de arte e uniu verdade à beleza.

A ação pedagógica de Viaro, multifacetada, diferenciou-se de outras personalidades 

que muito contribuíram para o desenvolvimento do ensino da arte e, notadamente, para sua 

inserção  no  sistema público  escolar.  Essa  atitude,  mais  canalizada  para  a  rede  oficial  de 

ensino, se poderá verificar com mais intensidade no empenho e dedicação encontrados no 

casal Koch. 
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21 e 22. Guido Viaro no Centro Juvenil de Artes Plásticas. Subsolo da Biblioteca Pública do Paraná.

23 e 24. Guido Viaro orientando seus alunos no sótão da Escola de Música e Belas Artes do Paraná.
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25. Catálogo da 1 Exposição de Pintura do Centro Juvenil de Artes Plásticas. 1953.
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26. Centro Juvenil de Artes Plásticas. Trabalho da aluna Sandra Regina, 10 anos. Guache sobre papel, 20,5cm X 30,5cm. Década de 50.
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27. Centro Juvenil de Artes Plásticas. Trabalho da aluna Lindamir Meger, 10 anos. Guache sobre papel, 20,5cm X 30,5cm. Década de 50.
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28. Centro Juvenil de Artes Plásticas. Trabalho do aluno Agostinho B. Junior, 12 anos. Guache sobre papel, 20,5cm X 30,5cm. Década de 50.
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28. Centro Juvenil de Artes Plásticas. Trabalho do aluno Amilton dos Santos Fraga, 11 anos. Guache sobre papel, 20,5cm X 30,5cm. 
Década de 50.
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27. Centro Juvenil de Artes Plásticas. Trabalho da aluna Edméia. Guache sobre papel, 20,5cm X 30,5cm. Década de 50.

3.5  EMMA E RICARDO KOCH, INTEGRAÇÃO ENTRE ARTE E VIDA 

No rol dos imigrantes que tão importantes contribuições deram para a estruturação da 

arte-educação no Paraná, não poderíamos deixar de  mencionar os nomes de Emma e Ricardo 

Koch, personagens que atuaram no meio educacional paranaense desde finais dos anos 40 até 

a década de 70.

Contemporâneos de Guido Viaro, Emma e Ricardo exerceram atividades, tanto no 

campo das artes plásticas, como da arte-educação. Mas é definitivamente como educadores 

que sua obra adquire mais relevância. Detentores de uma sólida formação em Lwów,  onde 

nasceram no início do século, esses  artistas professores, poloneses de nascimento, trouxeram 

para o Brasil uma proposta avançada no que se refere ao ensino da arte. (ARAÚJO, 1988,  p. 

5). 

Na época da mocidade de Emma e Ricardo, a cidade de Lwów constituía um centro 

bastante desenvolvido de educação e cultura, integrando, no período de 1919 a 1944, a parte 

oriental da Polônia. Tendo pertencido anteriormente ao império austríaco por quase um século 

e meio e fazendo parte, desde o final da Segunda Guerra, da União Soviética, a cidade, hoje 

pertencente à Ucrânia e com o nome mudado para Lviv, contava, já nos anos 20, com cinco 

universidades de nível superior, sendo considerada um dos pólos intelectuais mais ativos da 

então Polônia. (ARAÚJO, 1988, p. 6).

Foi nesse ambiente de ebulição cultural que o casal Koch cursou a Faculdade de 

Belas Artes, anexa à Escola Politécnica Superior do Estado de Lwów, ele concluindo o Curso 

Superior de Didática em 1927 e ela em 1928. Emma possuía, além disso, excelente formação 
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musical,  tendo tido aulas de piano com um aluno de Chopin. Ricardo,  além da formação 

artística, concluiu estudos de Engenharia, tendo se especializado em Viena. ( ARAÚJO, 1988, 

p. 6).

A instabilidade política em que a Europa estava mergulhada forçou a vinda do casal 

para o Brasil, tendo sido Porto Alegre a primeira cidade a lhes conceder abrigo. Lá residiram 

durante alguns anos, onde Ricardo atuou como engenheiro junto à Companhia Telefônica 

Rio-Grandense e onde se iniciou tanto a sua carreira docente, quanto a de Emma. 

O contato com a colônia polonesa, que via no professor, perante a comunidade, uma 

figura tão importante quanto a do padre, levou Emma e Ricardo a dirigirem uma escola na 

cidade  de  Rio  Grande,  mantida  pela  Sociedade  Polonesa  Águia  Branca.  Lá,  além  de 

lecionarem as matérias do currículo normal, enfatizavam também a Educação Artística, tendo 

inclusive organizado cursos especiais de Desenho e Pintura. Ricardo, durante esse período, 

também ocupou a cadeira de Desenho no Curso Noturno Silva Pais, no Colégio Estadual 

Ramos Júnior, tendo participado com alguma regularidade do movimento artístico gaúcho. 

(ARAÚJO, 1988, p. 6-7).

No final dos anos 30 os Koch se transferiram para Curitiba a convite do Consulado 

da  Polônia  no  Paraná.  Foram,  então,  contratados  pelo  Governo  Polonês  para  dirigir  um 

internato  para  rapazes  poloneses  e  descendentes,  mantido  pela  Sociedade  Polonesa.  O 

internato,  pautando-se  por   uma  estruturação  informal  de  currículo,  promovia  atividades 

culturais, como encenações de peças teatrais. 

Com o advento  da Segunda Guerra Mundial, a Polônia se viu obrigada a suspender a 

subvenção,  e  o  internato,  transformado em pensão,  passou a  receber  estudantes  de outras 

nacionalidades,  inclusive brasileiros.  Nesta  época,  o  Governo do Brasil,  na figura de  seu 

Presidente o Sr. Getúlio Vargas, buscando uma suposta neutralidade frente à situação política 
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mundial  e querendo reforçar a idéia de um nacionalismo brasileiro, mandou fechar todas as 

escolas para estrangeiros,  proibindo os professores de outras nacionalidades de exercerem 

atividades  docentes.  Ricardo  e  Emma  foram,  então,  obrigados  a  sobreviver  de  meios 

alternativos, como execução de plantas arquitetônicas  para engenheiros, trabalhos manuais e 

serviços realizados em um pequeno estúdio fotográfico. (ARAÚJO, 1988, p. 7).

Com o final da Guerra acabaram-se as restrições para professores estrangeiros e os 

Koch,  principalmente  a  partir  de  1949,  intensificaram  sua  atuação  no  meio  educacional 

paranaense. Contaram, para isso, com o apoio do professor Erasmo Pilotto que, ao assumir a 

Secretaria  de  Educação  e  Cultura,  convidou  Emma  Koch  para  dirigir  o  ensino  de  artes 

plásticas na rede escolar do Estado do Paraná. 

Erasmo Pilotto interessava-se especialmente pela questão do ensino das artes, tendo 

estabelecido as condições para que se introduzissem as escolinhas de arte na rede oficial de 

ensino, por meio da promoção de cursos de especialização e reciclagem para professores de 

arte de Curitiba e do interior. Acreditava ele que a humanização da escola primária poderia se 

dar por meio de matérias como Educação Física e Educação Estética. (ARAÚJO, 1988, p. 8).

A  partir  daí,  tanto  Emma  como  Ricardo  direcionaram  predominantemente  suas 

carreiras para  o ensino na rede oficial, a primeira envolvendo-se mais com a arte-educação 

infantil, e o segundo dedicando-se predominantemente ao trabalho com adolescentes. 

Emma iniciou  seu trabalho na Secretaria de Educação e Cultura visitando todos os 

grupos escolares de Curitiba. Essas visitas eram feitas com o objetivo de obter uma visão 

geral da situação, e contavam com a colaboração da professora Lenir Mehl. Emma decidiu, 

numa primeira  etapa,  organizar  um curso  para  professoras  de  desenho  de  nove  escolas, 

selecionando, a seguir,  alunos dessas mesmas instituições para participarem de cursos em 

escolinhas de arte, funcionando em horário alternado nas seguintes escolas: Grupo Lisímaco 
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Ferreira  da  Costa,  Escola  de  Aplicação  do  Instituto  de  Educação,  Dom Pedro  II  e  Júlia 

Wanderley, entre outras. (ARAÚJO, 1988, p. 9). 

Visando ampliar o alcance de seu trabalho, Emma elaborou o projeto de criação do 

Departamento de Educação Artística Infantil da Secretaria de Educação e Cultura do Paraná, 

propondo a  criação  de  um clube  infantil  de  cultura,  assim como a  assistência  técnica  às 

escolas  primárias.  O  Departamento  teria  como  finalidades  principais  a  seleção  e 

desenvolvimento do talento e capacidade artística dos alunos das escolas primárias, bem como 

o incentivo do convívio social das crianças e a contribuição para aproximação e colaboração 

entre as escolas. O clube infantil teria sede própria, mantendo atividades em todos os ramos 

da arte. Fariam parte deste clube alunos voluntários de todas as escolas primárias da capital, 

sendo os sócios encaminhados de acordo com sua capacidade e aptidão. 

A concepção do Departamento como um todo valorizava todas  as  linguagens de 

expressão artística, dando igual peso para artes plásticas, música e artes cênicas e incluindo 

também,  em  seus  planejamentos,  atividades  sociais  correlatas,  como  audições  musicais, 

reuniões, concursos e exposições. O programa de atuação era bastante extenso e ambicioso, 

prevendo a colaboração de vários profissionais especializados nas diversas áreas artísticas. O 

programa das artes plásticas abrangia desenho, pintura,  gravura, cartazes,  decorações, arte 

aplicada (cenários, interiores, projetos para trajes, etc.), recortes, modelagem, e confecção de 

fantoches,  bonecos  e  máscaras.  A  área  de  música  previa  o  canto  orfeônico,  bandas  e 

orquestras,  solfejo,  dança  rítmica  e  folclore.  Com  relação  às  artes  dramáticas,  seriam 

desenvolvidos  a  dramatização,  encenações,  teatro  infantil,  declamação  coral,  fantoches  e 

marionetes.

É interessante notar que, apesar de se direcionarem com mais ênfase às atividades 

artísticas, os clubes criados por Emma tinham um paralelo com os parques infantis de São 
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Paulo, instituídos por Mário de Andrade quando de sua passagem pela Secretaria Municipal 

de Cultura daquela cidade. Ambas as instituições visavam o atendimento às crianças oriundas 

de escolas públicas e tinham finalidades sociais e de enriquecimento cultural da população 

infantil.  No  entanto,  enquanto  os  parques  infantis  tinham  sedes  específicas  em  pontos 

estratégicos da comunidade, os clubes infantis de cultura se localizavam dentro das estruturas 

das escolas públicas.

A diversidade de materiais nas atividades artísticas, pouco comum para a época, era 

prática corriqueira no trabalho de Emma Koch como arte-educadora, tendo permeado toda a 

sua ação pedagógica. O reaproveitamento de sucata e a introdução da prática de trabalhos 

coletivos,  além dos individuais,  trouxeram às nossas escolas uma inovação em termos de 

recursos e estratégias didáticas. Adalice Araújo, analisando os resultados da 1a.  Exposição 

Infantil de Artes Plásticas, comenta sobre os conceitos pedagógicos de Emma, ressaltando sua 

valorização da liberdade de expressão:

Ela acreditava que a necessidade de criação é inerente ao ser humano, sendo que a educação 
criadora desenvolve, por sua vez, a independência, a observação, a imaginação, a percepção 
e  a  memória;  representando,  por  outro  lado,  a  exteriorização  da  própria  personalidade. 
Propõe então que a avaliação do trabalho da criança seja realizada subjetivamente, através do 
próprio universo infantil. [...] reúne desde garatujas até composições que, de acordo com a 
faixa etária da criança, deveriam expressar a vivência, a observação e a informação. Segundo 
ela,  a  modelagem,  por  ser  um exercício  tátil,  deveria  preceder  o  desenho,  facilitando o 
contato direto da criança com o material e a percepção espaço/temporal. (ARAÚJO, 1988, 
p. 10).

Apesar de direcionar seu trabalho acreditando que as crianças deveriam se expressar 

com a maior liberdade, Emma não se restringia ao  deixar fazer típico da corrente da livre 

expressão,  utilizando-se,  como  Lowenfeld,  da  proposição  de  temas  como  um  meio  de 

desenvolver  a  criatividade  de  seus  alunos.  Em sua  metodologia,  era  freqüente  o  uso  da 

palavra, fosse ela literária, ou histórias inventadas de cunho didático, como apoio das ações 

desenvolvidas. (CAVALCANTI, 1997).  
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Emma  antecipou,  também,  a  noção  hoje  tão  comentada  de  interdisciplinaridade, 

tentando sempre inter-relacionar as diversas áreas da expressão humana. Isso fica evidente 

nos trabalhos exibidos na 2a.  Exposição Infantil de Artes Plásticas, organizada pela Seção 

Artística,  sob  patrocínio  da  Secretaria  de  Educação e  Cultura  durante  o  ano  de  1950.  A 

exposição, além de abranger todas as linguagens artísticas, procurava integrar áreas afins, 

como a literatura ou a arte popular, contemplando experiências vivenciais e culturais ligadas 

ao universo infantil.  (ARAÚJO, 1988, p. 9). Seu texto de apresentação fala na exercitação 

artística  como  um  agente  que  tem  por  objetivo  despertar  o  interesse  criador,  o  qual, 

devidamente conduzido, daria à criança a consciência dos valores estéticos e de sua análise. 

Alerta,  também,  que  o  trabalho  da  criança  deve  ser  avaliado  subjetivamente,  através  do 

prisma da imaginação infantil, e não com os parâmetros do mundo adulto. É notável que a 

valorização dada por Emma Koch à vivência da criança, às suas experiências prévias, se dava 

muito  antes  que  se  intensificassem  em  nosso  país  as  discussões  sobre  o  pensamento 

construtivista na Educação. Nesse sentido, sua posição é absolutamente pioneira. 

Como  participação  da  referida  exposição,  cada  escola  desenvolveu  um  tema 

específico. O Grupo 19 de Dezembro desenvolveu um trabalho plástico baseado na canção Lá 

vem o Circo, a qual, além de ser explorada ludicamente em atividades de recreação infantil, 

recebeu  interpretação  nas  diversas  linguagens  plásticas,  como  na  pintura,  com  o 

desenvolvimento de cenas e personagens, composições, frisos e cartazes, na modelagem, no 

recorte  e  em  trabalhos  em  madeira.  O  Grupo  Lisímaco  Ferreira  da  Costa  fez  uma 

interpretação de danças paranaenses, como o Pau de fita e o Grupo Júlia Wanderley tomou 

como tema as danças dramáticas do folclore nacional, como o Bumba meu Boi. As crianças 

também executaram trabalhos que tinham como inspiração personagens e cenas de teatros de 
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fantoches,  além  de  exercícios  de  movimento  e  expressão,  representações  do  natural, 

ilustrações de contos e interpretação de temas variados. (KOCH, 1950).

Em 1951,  aconteceu  a  3a.  Exposição  Infantil  de  Artes  Plásticas.   Os  excelentes 

resultados obtidos fizeram com que trabalhos de alunos de Emma Koch, junto com um artigo 

seu,  fossem publicados na  School Art -  The Education Magazine,  revista de educação de 

Stanford, Califórnia. A educadora foi, nessa ocasião, convidada pelo Art Department of the 

Latham Foundation for the Promotion of Humane Education, de Stanford, para colaborar com 

os  trabalhos  de  crianças  paranaenses  na  publicação  de  cartazes.  Infelizmente,  a  falta  de 

recursos financeirosa impediu de participar desse projeto.

 Em 1952, por ocasião de um Concurso Internacional de Desenhos Infantis realizado 

na  Dinamarca,  Emma  Koch  teve  27  desenhos  de  seus  alunos  selecionados  entre  os  100 

escolhidos pelo Ministério da Educação para representarem o Brasil no evento. (ARAÚJO, 

1988, p. 9). Os trabalhos eram ilustrações de contos de Andersen, confirmando, mais uma 

vez, o uso da literatura e sua predileção por temas geradores, capazes de motivar e envolver a 

criança. 

A saída do professor Erasmo Piloto da Secretaria de Educação e Cultura do Paraná, 

após 1952, fez com que Emma Koch pedisse transferência para a Escola Experimental Maria 

Montessori, onde obteve aprovação de um projeto para construção de um barracão, destinado 

exclusivamente às atividades artísticas. Esse barracão contava com espaços específicos como 

palco, sala de desenho, pintura e trabalhos manuais, tendo abrigado, durante algum tempo, 

atividades como espetáculos, confecção de cenários, cartazes e decoração de festas. Todavia, 

o espaço tão bem aproveitado para as atividades artísticas foi aos poucos cedendo lugar às 

salas de aulas regulares, acabando por ser finalmente completamente ocupado. Mais uma vez 

a arte vista como bem supérfluo deu lugar a atividades consideradas mais importantes. 
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Nessa época, já envolvida com aulas no Colégio Estadual e tendo sido  convidada 

pelo Colégio Sion para aplicar o programa para o Curso Normal, Emma Koch sentiu grande 

desânimo ante as dificuldades encontradas e a sobrecarga de trabalho. Os planos de publicar 

um compêndio ilustrado por seus alunos, contendo os relatos e descobertas de tantos anos de 

experiência,  também  acabaram  não  se  realizando.  Mesmo  assim,  Emma  considerou, 

posteriormente, essa fase de sua vida bastante gratificante:  [...] Não me queixo. Vivi muitos  

momentos  de  felicidade  observando os  olhos  brilhantes  do  artista  mirim ao  expressar-se 

livremente. (ARAÚJO, 1988, p. 9).

Apesar de utilizar em seu depoimento a expressão artista mirim, Emma Koch tinha 

finalidades bem definidas em seu trabalho, que não visavam encontrar na criança o artista. 

Buscava,  através  da  educação criativa,  o  desenvolvimento  do  psiquismo,  da  coordenação 

motora,  da  sensibilidade  para  as  cores  e  formas.  Tinha,  como  objetivos  primeiros, 

desenvolver mais a criatividade do que formar o artista; mais o ser humano do que o técnico 

(ARAÚJO, 1988, p. 10), valorizando a individualidade de cada criança e buscando contribuir 

para o seu crescimento como ser social. Conforme suas próprias palavras, nas escolinhas de 

arte, cada aluno seria considerado uma individualidade, uma única força criadora, que está  

tratando de  revelar  seu próprio  mundo através  do  seu  trabalho,  este  servindo como um 

documento do seu desenvolvimento psíquico, mental e emotivo. (KOCH, s/d.).

Por  conta  desse  respeito  ao  universo  pessoal  dos  alunos,  Emma  não  admitia  a 

interferência  do  orientador  em seus  trabalhos.  A  criança  era  incentivada  a  descobrir  seu 

próprio caminho, chegando, sozinha, às suas próprias conclusões. (CAVALCANTI, 1997). 

Acreditando que o processo de apreensão do conhecimento depende inteiramente do sujeito, 

seu  pensamento  alinha-se  às  teorias  de  Piaget,  que  afirma  que  o  conhecimento  e  a 
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aprendizagem se  fundamentam na  idéia  de  uma  independência  do  sujeito  em relação  às 

interferências do adulto. (BRINGUIER, 1978, p. 183). 

Avessa à idéia de talentos infantis inatos, Emma Koch dizia sempre ser o desenho 

uma habilidade  comum a  todas  as  pessoas,  a  qual  tem apenas  de  ser  desenvolvida.  Sua 

máxima era: todo mundo é capaz de desenhar. (FONTAN, 1987). 

Essa  crença  de  que  a  expressão  é  uma capacidade  universal  fazia  com que,  por 

ocasião das exposições dos trabalhos das crianças, seu posicionamento fosse visceralmente 

contrário à concessão de prêmios, acreditando que os mesmos poderiam ofender um aluno e  

fomentar  vaidades  no  outro.  (KOCH,  s/d.).  Emma  acreditava  ser  essa  prática  somente 

possível em idade adulta, quando as personalidades já estão formadas, possuindo maturidade 

suficiente para enfrentar derrotas ou vitórias.

Na concepção de Emma Koch  sobre  arte-educação, a criança era  considerada um 

ser responsável, capaz de escolher livremente a maneira de se expressar. Isso fica claro no 

projeto de reestruturação do Programa de Desenho da Escola Normal, elaborado por ela, e em 

vigor  até  1962.  Através  do  que  pensava  ser  o  conhecimento  básico  necessário  a  uma 

normalista, deixa transparecer muito de seu pensamento com relação ao ensino da arte para 

crianças. Emma coloca como objetivos especiais desse programa:

Fazer compreender à futura professora que o valor real  do ensino do desenho reside no 
aproveitamento das manifestações espontâneas da criança e que o desenho de cada um dos 
alunos,  sem  exceção,  deve  ser  considerado  como  uma  simples  linguagem  gráfica  das 
impressões e pensamentos infantis e não como um documento de uma habilidade fora do 
comum. (KOCH, s/d.).

Essa valorização da individualidade infantil prossegue com sua intenção de habilitar 

a futura professora para que ela saiba ensinar o aluno a pensar, ver e sentir por meio da  

expressão  simples,  genuína  e  individual.  Para  Emma,  o  dever  de  um  educador  em arte  

consiste  em sustentar  o  desejo  do  aluno  de  expressar-se,  orientar  discretamente,  ajudar  
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encarar  e  esclarecer  dificuldades  surgidas,  para  que  o processo criativo  no aluno fique  

fluindo e renovando-se constantemente. (KOCH, s/d, p. 9).

Mesmo  contendo  muitos  dos  fundamentos  da  livre  expressão,  o  pensamento  de 

Emma Koch já aponta para a pós-modernidade, quando coloca como uma das atribuições do 

professor  trabalhar  no  sentido  de  que  o  aluno  aprenda  a  pensar,  refletindo  sobre  suas 

experiências e tirando delas suas próprias conclusões. Essas questões estão hoje na ordem do 

dia,  tornando-se  ainda  mais  prementes  num  momento  em  que  a  globalização  avança 

incontinente e a comunicação via internet se populariza dia a dia.

Emma acreditava na necessidade do professor ter idéias precisas sobre o papel da 

arte na sociedade, compreendendo-a, não como fruto e ornamento de uma civilização, mas 

como uma expressão significativa e expoente na vida de seus integrantes. Isso implicava que, 

além do conhecimento  teórico,  o  educador  deveria  saber  fazer  relações  entre  as  diversas 

facetas  do  conhecimento  que  possibilitassem  uma  leitura  contextualizada  das  diferentes 

manifestações artísticas. O professor ideal, em sua ótica, era um ser informado e consciente, 

preparado para o grande desafio da educação através da arte. Deveria ele, no entanto, estar 

atento ao caráter intuitivo na expressão artística dos alunos, consciente de que a preservação e 

o desenvolvimento da intuição facilitaria o ato da criação. 

Emma apontava para três qualidades principais exigidas de um bom professor, cuja 

combinação seria da maior importância para o bom rendimento de seu trabalho: de ordem 

humana, pedagógica e artística.

Como adjetivos de ordem humana, o educador deveria cultivar a sociabilidade, saber 

estimar o prazer do trabalho em harmonia e o interesse pelos sucessos e dificuldades dos 

alunos. (KOCH, s/d, p. 9).
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Já sua dimensão pedagógica deveria dar conta, não somente do conhecimento das 

particularidades do desenvolvimento físico e intelectual do aluno, mas também do domínio de 

meios  de  estimular  sua  atividade  criativa,  para  que  a  mesma  fosse  pouco  a  pouco 

desenvolvida. Deveria, ainda,  considerar a relação existente entre a expressão criativa e a 

experiência do aluno, apercebendo-se da extrema diversidade entre a capacidade e caráter dos 

educandos e buscando uma medida adequada para o desenvolvimento da personalidade do 

indivíduo no grupo. (KOCH, s/d, p. 9). 

A valorização da experiência individual e de sua relação com a expressão através da 

arte possui estreitas ligações com as idéias de Dewey para a educação. Como Emma Koch 

mantinha intensa correspondência com arte-educadores do Brasil e do mundo, é bem possível 

que  essa  influência  possa  ter  se  dado  por  intermédio  da  troca  de  idéias  com  outros 

profissionais, entre eles Artus Perrelet, que vivia em Belo Horizonte e compactuava de muitas 

das convicções de Dewey para o ensino da arte.

Por fim, segundo o mesmo projeto, o professor deveria ter um conhecimento geral de 

todos os aspectos da arte e sua influência na evolução da civilização, estando ao par das 

tendências da arte contemporâneas. Esse conhecimento mais teórico deveria estar aliado ao 

domínio  dos  diversos  modos  e  técnicas  de  expressão,  na  construção  do  profissional 

competente. (KOCH, s/d, p. 9).

A preocupação de Emma Koch com o profissional não habilitado era de que este, não 

correspondendo aos requisitos básicos, falhasse na assistência ao aluno, abafando tendências 

naturais, prejudicando o desenvolvimento normal de talentos em eclosão e contribuindo na 

formação de indivíduos frustrados e desambientados. (KOCH, s/d, p. 9). 

A pedra fundamental  da filosofia  de trabalho de  Emma Koch era  a  criatividade. 

Acreditava  ela  que  o  estado  criativo  baseava-se  na  união  de  dois  estados  opostos:  a 
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receptividade e a atividade. A atividade seria o ato criativo em si, enquanto que o estado de 

receptividade  estaria  relacionado  à  interiorização,  à  busca,  na  subconsciência,  das 

experiências e impressões vividas, necessárias para a manifestação da criação. O processo de 

ritmo  alternado  entre  receptividade  e  atividade  seria  responsável  pelo  desenvolvimento 

satisfatório do trabalho criativo. No entanto, certas condições, externas e internas, poderiam 

influenciar  favoravelmente ou não tal  trabalho.  As condições  externas  seriam o ambiente 

adequado, a disponibilidade e conservação do material e a apresentação desse material  ao 

aluno. A disposição do aluno para o trabalho criativo,  condição interna de concretização, 

poderia ser prejudicada por fatores negativos. Esses fatores poderiam ser a indecisão, a falta 

de autoconfiança, a timidez, o medo de falhar, os sentimentos de inferioridade, de vaidade, a 

inércia  e  mesmo  a  indolência.  Caberia  ao  professor  a  tarefa  de  ajudá-lo  a  vencer  tais 

dificuldades,  por  meio  de  intervenções  gradativas  e  não  impositivas,  visando combater  a 

insegurança e estimular a autoconfiança. (KOCH, s/d, p. 10-14),

 Emma visava trabalhar o aluno como um ser integral, abrangendo corpo, alma e 

mente. Dizia que  qualquer criação deve ser inspirada pela emoção, concebida pela mente,  

mas  sempre  executada  pelo  movimento  do  corpo.  (KOCH,  s/d.).  Integrando  arte  e  vida, 

relacionava  os  elementos  da  percepção  humana  aos  da  criação  artística.  Assim,  o  ritmo 

corresponderia aos movimentos do nosso corpo; os conceitos de cor, harmonia e dinâmica 

seriam regidos pela nossa emoção e sentimentos;  e as noções de composição e equilíbrio 

seriam controladas pelo nosso juízo e lógica. (KOCH, s/d, p. 15). Num plano ideal, imaginava 

o  consórcio  de  tais  elementos  contribuindo  para  uma  atividade  artística  mais  feliz  e 

consistente.

Partidária da idéia de que o desenho é uma extensão dos movimentos do nosso corpo, 

Emma Koch considerava de grande importância a observação da atitude corporal do aluno no 
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momento  de  um  trabalho  criativo.  Via  nas  carteiras  convencionais  um fator  inibidor  da 

manifestação da gestualidade, sugerindo posições mais adequadas e livres.  Nesse binômio 

simbiótico abrangendo corpo e expressão, as pontas dos dedos seriam o último e delicado 

elemento, capaz de transmitir e transportar a mensagem da mente ou emoção diretamente  

para o papel. Despertado o corpo, a corrente passaria do cérebro para o braço, mãos e  dedos  

e não sendo impedida pelos músculos tesos,  executaria  uma linha expressiva de real vigor.  

(KOCH, s/d, p. 16). Emma incentivava, assim, o uso de suportes de grandes formatos, onde o 

gesto pudesse se expressar com mais liberdade. O desenho em tamanho grande, dizia, é mais 

natural, por não requerer o processo mental de redução.

 Como  exercícios  abordando  o  movimento,  Emma  propunha  três  experiências 

básicas,  as  quais  tinham por objetivo liberar  a expressão.  Sugeria,  primeiramente,  que os 

alunos trabalhassem com rabiscos sem temas pré-estabelecidos,  os quais,  segundo Emma, 

estimulavam a imaginação e contribuíam para a liberdade total do movimento. Para ela, esses 

rabiscos seriam a transição entre o movimento e o próprio desenho. A observação posterior 

dos mesmos, e a conseqüente descoberta de formas, figurativas ou não, contribuiria para o 

desenvolvimento da imaginação e a libertação da inibição. 

Outra técnica utilizada era a  pintura a dedo, a qual, quebrando regras, vinha se impor 

como uma estratégia  pedagógica totalmente nova em nosso meio.  Trazida por sua amiga 

Halina Marcinowska, dos Estados Unidos, foi introduzida no Paraná, senão no Brasil,  por 

Emma Koch, sendo um símbolo da liberdade com a qual dirigia suas práticas pedagógicas. 

(MARCINOWSKA,  1987).  Apesar  da  denominação,  este  método  de  pintura  não  visava 

apenas  substituir  o  lápis  pelo  dedo,  mas previa  um trabalho  corporal,  onde  mãos,  braço, 

antebraço, cotovelo, etc., fossem utilizados como ferramentas de trabalho. Seu objetivo era o 

contato sensorial com o material.  (KOCH, s/d, p. 18). Como essas tintas especiais não eram 
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produzidas  no  Brasil,  Emma  as  confeccionava,  sugerindo  receitas  para  suas  alunas 

normalistas, as quais poderiam propagar o método nas escolas em que trabalhassem. 

Emma sugeria,  também,  exercícios  feitos  diretamente  com pincéis,  sem desenho 

prévio, incentivando o uso da imaginação pelas crianças, que não se baseavam em modelos 

previamente  estabelecidos.  O  uso  de  pincel  e  tinta  era  justificado  pedagogicamente  por 

desenvolver no aluno a  segurança,  visto  ser  um material  indelével.  Além, disso,  o pincel 

macio, não requerendo músculos retesados, daria maior liberdade física. Sugeria a associação 

dos movimentos de nosso corpo aos elementos compositivos, integrando ação, representação 

e  expressão.  (KOCH,  s/d,  p.  17).  Esses  exercícios  privilegiavam  a  espontaneidade, 

desenvolvendo a individualidade do gesto e liberando a personalidade dos alunos.  (KOCH, 

s/d).

A  metodologia  de  Emma  Koch,  todavia,  contrabalançava  o  desenvolvimento  do 

gesto expressivo com a introdução de determinados conteúdos, utilizando para isso estratégias 

pouco  convencionais.  Gradativamente  eram  introduzidas  noções  de  composição,  como 

perspectiva, harmonia, contrastes, ritmo e teoria da cor. Nesses exercícios, os alunos deveriam 

ser sempre incentivados a fazer descobertas por iniciativa própria, através de suas próprias 

experiências, conquistando, assim, aos poucos seu vocabulário individual. 

Para o ensino da perspectiva, o qual julgava pertinente para crianças do então ensino 

primário,  introduziu o  jogo de perto e longe,  o qual procurava chegar à  compreensão do 

conceito por meio de brincadeiras de observação e comparação. (KOCH, s/d, p. 6). As noções 

de  teoria  da  cor  também  eram  transmitidas  por  meio  de  jogos,  os  quais,  através  da 

experiência, auxiliavam na descoberta de tonalidades e matizes cromáticos. 

Essa abordagem lúdica também era utilizada com alunos adolescentes, considerados 

por  Emma  Koch  tão  criativos  quanto  as  crianças.  Em  sua  opinião,  o  ambiente,  a 
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incompreensão,  a  falta  de  autoconfiança,  e  mesmo  o  ensino  pouco  adequado,  eram 

responsáveis pelo eventual bloqueio da expressão adolescente, bastando o estímulo correto 

para que ela voltasse a se manifestar.  Segundo Maria Vitória Fontan, sua aluna no Curso 

Normal do Colégio Sion, a atuação da mestra em sala de aula partia sempre da observação do 

meio circundante, abstraindo formas de elementos conhecidos, como o céu, e observação de 

manchas existentes no entorno. A partir daí, dava início a trabalhos com rabiscos, evoluindo 

gradativamente para outros exercícios, de acordo com a faixa etária das alunas, e segundo 

uma  visão  de  liberdade.  Era,  segundo  as  palavras  da  ex-aluna,  uma  professora  bastante 

moderna. (FONTAN, 1987). 

Os alunos  eram, também, convidados por  Emma a descobrir  as  noções  de ritmo 

numa composição bidimensional. Para a educadora, o ritmo faz parte da vida do ser humano, 

encontrando-se presente em quase todos os eventos do dia a dia. Segundo suas palavras,  o 

ritmo governa o universo, desde o átomo até a existência humana. Rítmico é o nosso pulso, o  

bater do nosso coração e respiração[...] (KOCH, s/d, p. 20). Em sua representação no plano, 

poder-se-ia recorrer à variação de alguns elementos, tais como o tamanho, a intensidade da 

cor e a posição dos símbolos escolhidos. Esses símbolos tanto podiam ser figurativos como 

abstratos, orgânicos ou geométricos, dependendo da opção do aluno. Tratava-se, mais uma 

vez, do trabalho com conceitos que buscavam a integração da arte com a vida, os quais eram 

introjetados   no  universo  infantil.  Para  a  plena  compreensão  da  noção  de   ritmo  na 

composição visual, era feita analogia com a música e com os sons do cotidiano, sendo os 

alunos convidados a passar ritmos sonoros para o plano bidimensional.  (KOCH, s/d.).  As 

imagens de trabalhos de alunos reproduzidas nesse capítulo nos dão a noção de como isso 

ocorria. Num deles,  o ritmo da locomotiva é representado por elementos abstratos que se 
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repetem  e  alternam  dando  a  impressão  do  movimento  da  máquina  e  do  vapor  por  ela 

eliminado periodicamente.

Emma propunha, ainda, o que chamava de exercícios básicos de emoção para liberar 

a expressão, consistindo em experiências sobre as qualidades emotivas da linha, abrangendo 

associações,  representações  de  atitudes  e  composições.  Essas  atividades  eram 

complementadas com exercícios de observação, percepção e memória, e exercícios de luz e 

sombra. 

Havia também a menção de pintura coletiva, onde as normalistas tinham noção de 

projeto e organização do trabalho, bem como da execução de painéis. Emma via no trabalho 

de  grupo  grande  valor  educativo,  onde  o  aluno  aprendia  a  importância  da  sua  ação  no 

enriquecimento da coletividade, exercitava seu poder de escolha e decisão e disciplinava sua 

iniciativa. Além disso, educava seu senso de camaradagem, aprendendo a respeitar o trabalho 

dos colegas.

O exercício de crítica era outra proposta no trabalho de Emma Koch, incentivando as 

crianças  a  dar  sua  opinião  sobre  os  trabalhos  realizados,  num clima  de  camaradagem e 

colaboração, sem a conotação de competição. Com o incentivo da crítica no meio estudantil, 

Emma mais uma vez inovou, visto que esta prática não era absolutamente utilizada no ensino 

da arte, onde o convite à expressão da opinião do aluno sobre sua produção era uma atitude 

impensável.

Seu repúdio ao emprego de fórmulas no trabalho infantil, assim como sua crença de 

que a expressão artística é para todos, são  manifestados claramente, quando fala da escolha 

de trabalhos dos alunos para constituição de exposições didáticas:  Deve-se apresentar os  

trabalhos de todos os alunos, sem exceção, tendo o cuidado de não abarrotar a sala de  

exposição. Precisa-se escolher os trabalhos característicos da respectiva fase, em que foram 
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feitos, os que podem caracterizar tendências, os que traduzem sentimentos, mas nunca só os  

bem feitinhos dos alunos que realmente adquiriram esta  perfeição trabalhando conforme 

receitas dadas. (KOCH, s/d.)

Mais do que o processo, ou o produto realizado, Emma valorizava o ser humano, 

objetivando, antes de tudo, a expressão do eu de cada indivíduo através da arte. O resultado 

final  era  encarado pela  educadora como uma mera  conseqüência,  e  não como o foco do 

trabalho.

Nota-se,  na  metodologia  aplicada  por  Emma  Koch  em sua  atuação  pedagógica, 

estreitos  pontos  de  contato  com a  obra  de  Artus  Perrelet.  A  valorização  do  movimento, 

explorado através de exercícios corporais e a visão da importância da experiência em arte 

como elemento integrador da própria vida são, entre outros, alguns dos aspectos coincidentes 

com o pensamento de Perrelet, estando, por conseqüência, influenciados por Dewey, sua fonte 

de origem. Os exercícios de ritmo aplicados por Emma Koch nos seus alunos têm relação 

direta  com  aqueles  propostos  por  Perrelet,  sendo  pouco  provável  que  tais  pontos  de 

convergência fossem mera coincidência. 

Percebe-se,  também, coincidências  entre  o  pensamento de  Emma e  os  principais 

conceitos de Read e Lowenfeld, evidenciando a sintonia da arte-educadora com as idéias de 

seu tempo.

Emma manteve íntegra sua filosofia de trabalho mesmo quando as circunstâncias a 

levaram a trabalhar com adolescentes, desviando sua rota das atividades estritamente ligadas à 

educação artística de crianças.

Ricardo e Emma iniciaram seus trabalhos no Colégio Estadual do Paraná, em caráter 

provisório,  em  1949.  Ricardo  foi,  primeiramente,  convidado  pela  Direção  do  Colégio  a 

assumir  a  cadeira  de  Desenho como professor  interino,  vindo  a  regularizar  sua  situação, 
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através de concurso público, em 1951. Já Emma iniciou suas atividades como tecnologista à 

disposição do Colégio, atuando como professora suplementarista a partir de 1953 e vindo a se 

efetivar, como Professora do Ensino Médio, apenas em 1962. (ARAÚJO, 1988, p. 12).

A performance do casal no Colégio Estadual do Paraná, apesar de estar oficialmente 

ligada a disciplinas mais técnicas, como o Desenho Geométrico ou o Desenho da Anatomia 

Humana,  nunca  deixou  de  se  relacionar  intimamente  às  questões  da  expressão  artística. 

Mesmo  em  tais  disciplinas,  a  abordagem  nunca  foi  restrita  ao  programa  instituído, 

contemplando,  além  dos  conhecimentos  específicos,  noções  de  composição  no  espaço  e 

mesmo técnicas artísticas como a aquarela. Numa visão humanizadora, esses arte-educadores 

procuraram  sempre  ampliar  os  horizontes  de  uma  determinada  disciplina,  estabelecendo 

relações  entre  as  diversas  formas  de  conhecimento.  Seu  entusiasmo  em  relação  às 

expectativas de aprendizado dos alunos fez com que, muito freqüentemente, adquirissem com 

seus próprios recursos papéis e tintas com o objetivo de viabilizar o seu trabalho. (ARAÚJO, 

1988, p. 12).

A fase do Colégio Estadual do Paraná foi marcada pela atuação integrada de Emma e 

Ricardo Koch, cujo diálogo contínuo possibilitou ações desenvolvidas em completa sintonia. 

Porém,  enquanto  Emma  já  vinha  afirmando  seu  pioneirismo  no  trabalho  realizado  na 

Secretaria de Educação e Cultura, essa dimensão viria a ser alcançada posteriormente por 

Ricardo por ocasião de sua obra junto à TV experimental do Colégio.

A conquista de um espaço físico apropriado, com a construção de uma cobertura na 

parte  superior  do  edifício,  contribuiu   para  a  intensificação  das  atividades  artísticas  no 

Colégio. Dividindo a área com um Laboratório de Ciências, surgiu o Atelier de Desenho e 

Pintura, que se transformou num ponto de encontro e discussão de Artes Plásticas, graças às 

iniciativas de Ricardo Koch. Foi criado, então, um grupo que se reunia todos os sábados pela 

302



manhã para pintar e desenhar. Dele faziam parte, além de alguns alunos, diversos professores, 

entre eles: Leonilda Aurucchio, Guilhermina Fernandes e Jorge Alberto Remez. (ARAÚJO, 

1988, p. 12).

Esse ambiente favorável possibilitou que, em 1969, através de contatos feitos com a 

TV Educativa do Rio de Janeiro, fosse criado, em caráter experimental, um circuito interno de 

televisão. Ricardo foi nomeado, então, coordenador de Recursos Audiovisuais, organizando 

programas com temas do currículo do Colégio, os quais contavam com a colaboração, em 

cenografia e ilustração, de Emma Koch e Nésia Gaia, que fizeram, inclusive, um curso de 

desenho animado para maior adequação ao meio de linguagem. Os professores colaboraram 

também produzindo ilustrações para o programa  Pingos do Saber,  mantido na época pelo 

Colégio Estadual no Canal 12 aos domingos. A incursão num meio de comunicação novo 

para a época evidencia o caráter de vanguarda de Emma e Ricardo como educadores, os 

quais, sem se acomodarem a velhas práticas, buscavam sempre uma subversão aos modelos 

didáticos estabelecidos.

As  preocupações  com o  ensino  fizeram ainda  com que  Emma se  dedicasse  aos 

estudos  de  um  método  para  o  ensino  da  matemática  no  1o.  grau,  intitulado  Aritmética 

Atrativa. Partindo dos princípios da Gestalt, tal método via a matemática como algo dinâmico, 

onde  as  tendências  lúdicas,  inerentes  às  crianças,  deveriam  ser  exploradas  para  um 

aprendizado  mais  eficiente.  Assim como seus  projetos  anteriores,  essa  obra  também não 

logrou publicação.

 Ficou evidente,  em toda a trajetória  dos Koch mas,  principalmente de Emma, a 

preocupação com a expressão artística como um todo, sem distinção de linguagem. Adalice 

ARAÚJO bem expressa essa característica, comparando sua atuação com a de Guido Viaro. 

Diz ela que enquanto Viaro era primordialmente  um artista plástico com preocupações a 

303



respeito da arte-educação,[...] Emma era uma arte-educadora inata, para quem pintar era  

uma atividade criadora tão importante como tocar piano ou representar. (ARAÚJO, 1988, p. 

15).  Esse  espírito  era  passado  aos  seus  alunos,  os  quais,  dentro  de  uma  filosofia  de 

polivalência, experimentavam a expressão das mais variadas formas.

É curioso perceber o descompasso entre a produção artística de Emma e Ricardo 

Koch e seu pensamento como arte-educadores. Conservadores como artistas, não ousaram 

altos vôos em relação à pintura, seu principal meio de expressão. Mantiveram-se, mais Emma, 

e um pouco menos Ricardo, dentro dos limites seguros do objetivismo visual,  explorando 

temas como a paisagem (Ricardo), e a natureza morta (Emma), como se a busca por uma 

linguagem artística inovadora não merecesse grande importância no rol de suas aspirações. 

Apesar de Ricardo ter-se inserido com mais incisão no mundo das artes plásticas, ao contrário 

de Emma, que permaneceu como pintora diletante, a postura de ambos diante da arte parece 

privilegiar antes o prazer pessoal do que um compromisso profissional. 

Essa  atitude  contrasta  com  suas  realizações  como  arte-educadores,  as  quais  se 

revelaram sempre ousadas, empreendendo inovações e demonstrando surpreendente sintonia 

com as tendências da arte-educação em nível mundial a eles contemporâneas. Diríamos até 

que, em determinados aspectos, suas ações prenunciaram o pensamento pós-moderno, seja no 

reconhecimento da importância  da  expressão artística  para o  desenvolvimento integral  do 

indivíduo, seja na valorização do conhecimento baseado na experiência de vida do aluno. 

Por sua grande importância no meio educacional, e principalmente na área específica 

da arte-educação, Emma e Ricardo Koch merecem um lugar de maior destaque do que o que 

lhes é atualmente reservado. 
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31. Emma Koch. Década de 20.
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32. Ricardo Koch. Década de 40.
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33. Emma e Ricardo Koch. Década de 40.

34. Estudos de ritmo de alunos de Emma Koch. Giz de cera sobre papel, 20cm X 40cm. Década de 50.
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35. Estudos de ritmo de alunos de Emma Koch. Giz de cera sobre papel, 20cm X 40cm. Década de 50.

4  CONCLUSÕES

A introdução do ensino da arte no Paraná, assim como seus primeiros passos no 

sentido de uma evolução, encontraram na Curitiba da segunda metade do século XIX alguns 

fatores facilitadores  de  tais  iniciativas.  Entretanto,  as  dificuldades  decorrentes da falta  de 

infra-estrutura e da insipiência cultural exigiram espíritos fortes os quais, não se curvando aos 

primeiros percalços, pudessem levar adiante empreendimentos ousados. 

Assim,  os  primeiros  passos  da  arte-educação  em  Curitiba  não  se  deram  via 

instituições ou por  meio do ensino oficial.  Foram, antes,  frutos de iniciativas  isoladas de 

pessoas que, interessadas pela causa, deram a vida para verem seus sonhos concretizados. 

Tampouco foram personalidades  da  terra  as  primeiras  a  se  preocuparem com as 

questões artísticas em nossa comunidade. As iniciativas, pelo menos até a metade do século 

XX, partiram predominantemente de imigrantes, os quais, com a experiência acumulada nos 

países de origem, trouxeram novas idéias e a certeza da importância do lugar da arte no 

panorama cultural de um povo.

O  Paraná,  desde  o  final  do  século  XIX,  se  caracterizou  por  abrigar  imigrantes 

europeus  das  mais  diversas  nacionalidades,  os  quais,  enfrentando  a  miséria  e  a  falta  de 

perspectivas  em seu  país  de  origem e  atraídos  por  propagandas  que  discorriam sobre  as 

vantagens de se adotar essa terra como pátria, aqui chegavam, decididos a iniciarem uma nova 

vida. As principais colônias estabelecidas foram de ucranianos, italianos, alemães e poloneses. 

Esse ambiente familiar aliado ao clima ameno do sul deve ter certamente contribuído 

para a decisão de nossos primeiros arte-educadores de aqui permanecerem. Porém, nenhum 

deles  fazia  parte  desses  grupos  organizados  de  imigrantes.  Mariano  de  Lima,  Alfredo 
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Andersen e Guido Viaro parecem ter sido guiados por um espírito aventureiro, embora Viaro 

tivesse parentes imigrantes em São Paulo. Emma e Ricardo Koch para cá vieram fugindo da 

iminência  de  uma  guerra  mundial  mas,  sua  escolha,  ou  seja,  o  sul  do  Brasil,  deveu-se, 

certamente,  ao  fato  de  terem conhecimento  da  existência  de  uma população  razoável  de 

poloneses  e  descendentes  nessa  região.  Entretanto,  todos  eles  chegaram  a  Curitiba 

isoladamente e se diferenciaram dos demais imigrantes por seu nível cultural e educacional.

Todos os quatro fundadores das bases para o ensino da arte em nossa comunidade, 

aqui analisados, tiveram sólida formação artística em seu país de nascimento, fosse ela formal 

ou informal. No entanto, a maioria deles teve essa formação direcionada à produção artística, 

e não à educação propriamente dita. Esse é o caso de Mariano de Lima, Andersen e Viaro, 

que aqui chegaram como artistas, vindo a se envolver com o ensino contingencialmente e 

encontrando, através da prática, sua maneira de ver a pedagogia artística. 

Mariano de  Lima  desenvolveu  uma metodologia  de  ensino  baseada  em modelos 

aprendidos em instituições do Rio de Janeiro e sofreu a influência, tanto do neoclassicismo, 

corrente estética predominante na corte naquele período, como das vertentes filosóficas do 

liberalismo e positivismo, dominantes no Brasil de então. 

Já Andersen e Viaro foram buscar na sua produção como pintores, aliás de grande 

importância  para a arte paranaense, os subsídios para suas práticas como professores. 

Nesse sentido, Emma e Ricardo Koch podem ser considerados como exceção, por 

terem sido os únicos a receber formação específica de arte-educadores, sendo seus trabalhos 

como artistas considerados em plano secundário se comparados às suas práticas pedagógicas.

Com relação  às  escolas  formais,  constatamos  que  Mariano  de  Lima  e  Andersen 

centravam suas preocupações no estabelecimento de um ensino de arte aplicado aos meios 

produtivos,  apostando na integração da arte com a indústria através da criação de escolas de 
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artes e ofícios. Trabalhavam com parâmetros estéticos mais rígidos, estabelecendo um limite 

de criação relativamente mais estreito aos seus educandos. Entretanto, enquanto Mariano de 

Lima baseava sua prática pedagógica na metodologia praticada pela Escola de Belas Artes do 

Rio  de  Janeiro,  impregnada  de  conceitos  do  neoclassicismo,  fazendo  uso  das  cópias  de 

estampas, Andersen dava um passo à frente, privilegiando os estudos do natural,  tanto de 

estúdio como ao ar livre.  Essa prática pedagógica tinha influência  evidente da Escola de 

Barbizon  e  dos  procedimentos  do  naturalismo  e  do  impressionismo,  que  buscavam  na 

observação direta do natural os subsídios para sua produção artística.

Já  Viaro e  Emma e Ricardo Koch centraram seus esforços  na educação infantil, 

acreditando  ser  possível,  através  da  criança,  colocar  um  pouco  mais  de  arte  em  nossa 

sociedade. Viaro, seguido por Emma e Ricardo, foi o primeiro a perceber a necessidade de se 

trabalhar a educação artística com a criança em nosso Estado. Foram ambos partidários do 

princípio de que a criação deve se processar com a máxima liberdade, e que a criança não 

deve  ser  tolhida  em  seus  impulsos  artísticos,  revelando  um  grande  respeito  à  sua 

individualidade. Porém, enquanto Viaro tinha um posicionamento mais radical em favor da 

livre expressão, identificado com o pensamento modernista, Emma Koch via no ensino da 

arte  o  instrumento  de  integração  entre  arte  e  vida,  valorizando  também o  conhecimento 

específico  aliado  à  experiência  do  aluno  como  elemento  fundamental  para  a  atuação 

pedagógica em arte. Nisso, o trabalho educacional da arte-educadora se identifica, de maneira 

precursora, com as tendências contemporâneas para o ensino da arte e para a educação de 

maneira geral, relacionadas à valorização da capacidade de reflexão e crítica em detrimento 

da simples memorização ou do fazer artístico mecânico, repetitivo ou espontaneísta.
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Viaro também foi pioneiro na iniciativa de capacitar professores, habilitando-os para 

a tarefa de trabalhar arte com seus alunos, numa tomada de consciência que só as ações em 

rede seriam capazes de dar conta da disseminação de suas idéias.

Com  relação  à  formação  de  futuros  artistas,  encontramos  algumas  diferenças 

fundamentais nas atuações de Andersen e Viaro, justificadas pelo próprio lapso de tempo que 

separa a chegada de ambos à nossa cidade. Fernando Calderari, em entrevista concedida à 

Tereza Cristina Lunardelli Ramos, estabelece um paralelo entre esses dois mestres:

Andersen formou uma série de discípulos baseando-se nos conhecimentos clássicos e na 
rigidez, não no sentido acadêmico das academias. Viaro deixava o aluno mais livre. A parte 
espontânea  do  aluno  era  preconizada,  ao  passo  que  Andersen[..]estava  sempre  dentro 
daquele bom desenho. Viaro deixava o aluno fluir, tanto é que Andersen determinou uma 
série de grandes artistas. Viaro vai além, determinando também uma nova concepção de arte, 
pois,  aí,  com  a  arte  contemporânea  pode-se  fazer  uma  referência  de  Viaro  em  diante. 
(RAMOS, 1984, p.123).

Essas diferenças se fazem notar pela produção dos artistas que passaram pelas mãos 

de  um  e  outro.  Os  chamados  discípulos  de  Andersen,  mesmo  seguindo  caminhos 

individualizados, conservam  certa  fidelidade  estilística  ao  mestre.  Revelam,  assim,  a 

existência de certas normas, exigidas para a feitura de um bom trabalho. Já entre os alunos de 

Viaro percebe-se uma diversidade maior de opções expressivas, apesar de alguns deles terem 

sido bastante influenciados por sua obra. Enquanto Andersen orientava seus alunos por trilhas 

seguras, Viaro neles incentivava a ousadia, impelindo-os a experimentar o desconhecido.

Pode-se  dizer  que  o  processo  da  arte-educação  em  Curitiba  se  deu  mediante  a 

absorção  de  influências  externas,  mais  precisamente  européias,  e  que  sua  evolução  não 

ocorreu de maneira linear mas, aos saltos. Em seus primórdios, esteve intimamente ligado à 

persistência e determinação de pessoas que entendiam ser a arte essencial para a vida das 

pessoas em geral.
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Mariano de Lima, Alfredo Andersen, Guido Viaro, Emma e Ricardo Koch. Todos 

foram,  cada  um a  seu  tempo,  pioneiros  da  arte-educação no  Paraná.  A cada  um deles  é 

creditado  um  passo  importante  no  ensino  de  arte,  necessário  para  que  ações  fossem 

desenvolvidas na seqüência. Foram desbravadores de caminhos, enfrentando dificuldades com 

a intenção de que no futuro se pudesse, mesmo em situação não ideal, avançar no sentido da 

difusão do ensino da arte e da melhoria de sua qualidade.

Graças  aos  seus  exemplos  podemos,  hoje,  encaminhar  nossa  luta  no  sentido  da 

formação de profissionais  informados e  competentes que,  num processo de aprendizagem 

contínua, possam direcionar seu trabalho em sala de aula no sentido de descortinar o universo 

artístico  aos  seus  alunos,  num ambiente  em que  a  busca do  conhecimento,  a  reflexão,  o 

espírito  crítico  e  sobretudo  o  prazer  sejam  condições  indispensáveis  para  que  se  possa 

processar a verdadeira apreensão da arte. 
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