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RESUMO 
Esta pesquisa teve como objetivo compreender e caracterizar o Curso Intensivo de Arte na 
Educação (CIAE), através dos jornais Arte&Educação. Para tanto, adotamos como 
procedimentos de coleta de dados a pesquisa documental. A partir da análise temática, foi 
possível identificar nos jornais categorias analíticas que nos possibilitariam compreender e 
caracterizar o CIAE. Essas categorias foram organizados em seis grupos temáticos: A 
caracterização histórica através dos jornais Arte&Educação, nos possibilitou compreender o 
CIAE como um dos mecanismos essenciais para a mudança da prática educativa de ensino 
de arte no Brasil a partir da Década de 1960, pois ficou evidente que através desse 
processo formativo instituído pela EBA, foi possível instaurar uma transformação 
paradigmática na Arte/Educação Brasileira.  
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ABSTRACT 
This research aimed to understand and characterize the Curso Intensivo de Arte na 
Educação (CIAE), through newspapers Arte&Educação. Therefore, we adopted as data 
collection document research. From the thematic analysis, was identified in the papers 
analytical categories that would allow us to understand and characterize the CIAE. These 
categories were organized into six thematic groups: The historical characterization through 
newspapers Arte&Educação, has enabled us to understand the CIAE as one of the essential 
mechanisms for changing the educational practice of art education in Brasil from the 1960 
decade, as it became clear that through this training process established by EBA, it was 
possible to bring about a paradigm shift in the Art Brazilian Education. 
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História da formação do arte-educador no Brasil: elementos de uma 
problemática 

O ensino da arte no Brasil possui uma trajetória histórica e sócio-epistemológica 

marcada por diferentes compreensões sobre o que seja aprender e ensinar arte no 

âmbito da educação escolar e não escolar. Essas compreensões foram 

materializadas na prática educativa a partir de uma série de modelos implantados na 

formação do arte/educador brasileiro, desde a Década de 1930, com criação do 

primeiro curso de formação de professores de arte, na Universidade do Distrito 

Federal, no Rio de Janeiro, denominado, na ocasião, de curso de formação de 

professores de desenho, conforme era designada a área de arte no currículo escolar 

desse período. 

Percebe-se, portanto, que, há mais de sete décadas, diferentes iniciativas vêm 

sendo empreendidas para a formação do arte/educador, sejam elas no âmbito da 

formação inicial ou continuada, tais como: a criação e manutenção do Curso 

Intensivo de Arte na Educação (CIAE); a criação dos Cursos de Licenciatura Curta 

em Educação Artística, na perspectiva da polivalência; a criação dos Cursos de 

Licenciatura Plena em Educação Artística, agora estruturado a partir de suas 

diferentes habilitações (Artes Cênicas, Artes Plásticas, Dança e Música); e mais 

recentemente a implementação obrigatória de âmbito nacional do componente 

curricular Arte/Educação nos Cursos de Pedagogia e a reestruturação dos diferentes 

Cursos de Licenciatura em Artes (Teatro, Artes Visuais, Música e Dança), bem como 

a criação desses cursos na modalidade da Educação a Distância (EAD); por fim, o 

deslocamento da formação de professores para o campo da política pública em 

educação, traduzidos em grande medida na implementação de sistemas nacionais e 

locais de formação continuada de professores. 

Para uma melhor compreensão do fenômeno da formação do arte/educador 

brasileiro, Silva (2010a) realizou um interessante estudo que teve como objetivo 

compreender como a formação de professores para o ensino de arte vem sendo 

problematizada pela literatura especializada na área da Educação e da Arte no 

Brasil. Entre outras questões, esse estudo indicou alguns aspectos que são 
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silenciados por essas pesquisas, tais como a história da formação do arte/educador. 

Neste sentido, essas pesquisas vêm privilegiando apenas como objetos de estudo 

os diferentes fenômenos da formação do arte/educador realizados apenas a partir 

dos meados da Década de 1990.  

Corroborando com esta tendência, os diferentes estudos que vêm sendo 

empreendidos, desde a Década de 1980, com o objetivo de delimitar o objeto de 

pesquisa do campo da formação de professores no Brasil, não vem indicado à 

história da formação de professores como um campo temático da área 

(KRAZILCHIK, 1988; FARIA JR.,1989; ANDRÉ, 2002; LIMA, 2003; BRZEZINSKI, 

2006, 2007).  

Nesta direção, essas pesquisas nos revelam uma ausência de estudos históricos 

dos processos da formação do professor, sobretudo da formação do arte/educador 

brasileiro, o que se constitui em uma contradição, pois como nos indica Barbosa 

(2008), o conhecimento histórico é essencial à consciência política do arte/educador. 

Desta forma, compreender a trajetória histórica das constituição da formação do 

arte/educador brasileiro e suas descontinuidades, nos possibilitará o fortalecimento 

da identidade política, ideológica e conceitual desses profissionais. Conforme nos 

alerta Gatti (2011, p. 93), “a tarefa de compreender o próprio presente é 

indissociável da compreensão do presente como o passado”. 

Sobre a formação do arte/educador, Silva (2010a) vem indicando em seus estudos 

que a maior expressão desse processo aconteceu a partir da Década de 1960, com 

a criação do “Curso Intensivo de Arte na Educação” (CIAE). Esse curso foi realizado 

pela Escolinha de Arte do Brasil, sob a coordenação técnica e pedagógica da 

Professora Noêmia de Araújo Varela. Sob uma orientação modernista, em mais 20 

anos de sua existência (1960-1981), esse curso formou aproximadamente 1.200 (mil 

e duzentos) arte/educadores de diferentes regiões do Brasil, da América Latina e da 

Europa, constituindo-se em um divisor na forma de conceber o processo de 

formação dos arte/educadores. 

Neste contexto, esta pesquisa teve como objeto compreender e caracterizar o Curso 

Intensivo de Arte na Educação (CIAE), a partir dos jornais Arte&Educação. 
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Sobre o CIAE foi possível identificarmos diferentes estudos que fazem menção ao 

mesmo, dos quais podemos destacar os trabalhos de Britto (2008), Frange (2008), 

Freitas (2011), Pereira (2010), Silva (2008, 2010a), Silva (2010b), INEP (1980), 

Varela (1986). Todavia, tais estudos não se constituem de pesquisas relacionadas 

diretamente ao CIAE. 

Na próxima sessão buscaremos situar o panorama sócio-histórico em que o CIAE 

estava inserido. 

Curso Intensivo de Arte na Educação: uma breve contextualização sócio-
histórica 

Conforme explicitado na sessão anterior o CIAE foi um projeto criado, implementado 

e coordenado pela Escolinha de Arte do Brasil. Neste sentido, para uma melhor 

compreensão desse processo formativa é importante que conheçamos a micro 

história da EBA, e, consequentemente do MEA e dos seus ideários. 

A Escolinha de Arte do Brasil (EAB) foi fundada, no Rio de Janeiro, em 1948, pelos 

artistas plásticos Augusto Rodrigues, Margaret Spencer e Lúcia Valentim. A EAB foi 

o início do que seria mais tarde denominado Movimento Escolinhas de Arte (MEA), 

formado por um conjunto de “140 escolinhas espalhadas ao longo do território 

nacional e mais uma em Assunção, no Paraguai; uma em Lisboa, Portugal e duas 

na Argentina, sendo uma em Buenos Aires e a outra na cidade de Rosário” 

(AZEVEDO, 2000, p. 25).  

As bases conceituais que marcaram profundamente o MEA devem-se aos estudos 

dos estrangeiros Herbert Read, especialmente da sua obra “Educação Através da 

Arte” (READ, 1982), e Viktor Lowenfeld, através de sua obra “Desenvolvimento da 

Capacidade Criadora” (LOWENFELD, 1977). Essas obras traduziam o ideário 

pedagógico do MEA que, através da proposta de educar mediante a arte, buscou 

valorizar a arte da criança, a partir de uma concepção de ensino baseada no 

desenvolvimento da livre expressão e da liberdade criadora. 
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Com o surgimento do MEA como um grande e importante movimento, novas 

possibilidades surgiram para a Arte/Educação brasileira, conforme explicitado por 

Barbosa: 

Somente em 1948, com a criação da Escolinha de Arte do Brasil, 
novos horizontes se abrem para novas concepções, e o objetivo mais 
difundido da Arte-Educação passou a ser, entre nós, o 
desenvolvimento da capacidade criadora em geral. (BARBOSA, 
1975, p. 46) 

Além do ensino das artes visuais, dança, música e teatro, para crianças e adultos, o 

MEA desenvolveu um importante e pioneiro trabalho de ensino de arte com crianças 

com deficiência e cursos de formação de arte/educadores. 

Sobre os cursos de formação para arte/educadores, em 1958, iniciou-se um 

convênio entre a EAB e o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), para a 

realização do “Curso Arte na Educação”, coordenado por Lucia Alencastro, 

tornando-se um dos cursos regulares com participação de bolsistas de vários 

Estados brasileiros. 

No ano seguinte, em 1959, Augusto Rodrigues convida a Arte/Educadora Noêmia 

Varela para assumir a diretoria geral da EAB e, consequentemente, a coordenação 

pedagógica do CIAE. No entanto, foi o curso realizado ano de 1960, realizado em 

caráter intensivo, que se constituiu como o embrião para criação do CIAE. Segundo 

Varela: 

[...] a escolinha aceitou para estágio intensivo cinco professores de 
desenho e pintura do Rio Grande do Sul, recém-saídos da escola de 
Belas artes que estavam interessados em trabalhar em Escolas de 
Artes e, também, em escolas e colégios seguindo a orientação da 
escolinha de artes do Brasil: Foram aceitos juntamente com sete 
professores do Rio de Janeiro, Bahia, Rondônia, e Guanabara. As 
experiências e debates programados reuniram estagiários e 
professores, das 09:00 às 17:00 horas, porém o dia de trabalho 
terminava quase sempre ás 21:00 horas. Durante um mês, 
aproximadamente, trabalhou-se de modo intensivo. (VARELA, 1986, 
p. 113) 

Tal experiência acelerou a organização do CIAE, que a partir de 1961, passou a ser 

realizado anualmente, em dois módulos, com duração de três a quatro meses. O 

primeiro módulo realizado no primeiro semestre do ano era destinado a iniciantes, e 
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o segundo módulo era realizado no segundo semestre para aprofundamento dos 

estudos. O corpo docente do CIAE era constituído por educadores, psicólogos, 

sociólogos, artistas, pesquisadores, entre outros profissionais. Entre eles estavam: 

Aníso Teixeira, Helena Antipoff, Augusto Rodrigues, Ferreira Gullar, 
Nise da Silveira, Aberlado Zaluar, Liddy Misgnone, Edison Carneiro, 
Cecília Conde, José Maria Neves, Fayga Ostrower, Carlos 
Cavalcanti, Clarival Valladares, Léa Elliott, Maria Helena Novaes, 
Terezinha Linz de Albuquerque, Eliana Barbieri, Ana Mae Barbosa, 
Onofre Penteado Neto, Vânia Granja, Orlando da Silva, Marília 
Rodrigues, Laís Aderne, Isabel Maria de Carvalho Vieira, Samir C. 
Messerani, Hilton Araújo, Ilo Krugil, Pedro Dominguez, Maria Fux, 
Sílvia Aderne [...]. (VARELA, 1986, p.117) 

O corpo discente, de modo geral, era formado por profissionais interessados em 

Arte/Educação. Contudo o “Curso Intensivo não recebia apenas professores 

titulados e leigos, caracteriza-se, também, pela sua abertura para artistas, artesãos 

e estudantes de arte; psicólogos e professores de Pedagogia, juntamente com 

alunos dos cursos de psicologia e de Faculdade de Educação [...]” (VARELA, 1986, 

p. 114).  

Inicialmente, os frequentadores do curso eram encaminhados pelo INEP. Depois a 

EAB estabeleceu parcerias com outras instituições oficiais, como as Secretarias 

Estaduais de Educação e as Universidades ou por iniciativa pessoal, vindos de 

todas as regiões do país, além de diversos países como: Argentina, Uruguai, Chile, 

Paraguai, Peru, Venezuela, Honduras, Panamá, Portugal, França e Israel 

(VARELA,1986, p. 117). 

É importante destacarmos que o CIAE foi criado em um período em que o Brasil 

estava passando por profundas mudanças de âmbito cultural, social, política e 

econômica, tais como o auge das ligas camponesas, o Movimento de Cultura 

Popular (MCP), o golpe militar de 1964. 

Na próxima sessão, apresentaremos o desenho metodológico delineado para 

encontrarmos os resultados do nosso estudo. 

Considerações sobre o desenho metodológico: notas de uma investigação 

sobre o CIEA 
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Esta pesquisa, conforme anunciado na introdução deste trabalho, teve como objetivo 

compreender e caracterizar o Curso Intensivo de Arte na Educação (CIAE), através 

dos jornais Arte&Educação. 

Para obtermos uma compreensão do objeto investigado, adotamos como 

procedimentos de coleta de dados a pesquisa documental. Segundo Lüdke e André 

(1986, p. 38), a pesquisa documental “pode se constituir uma técnica valiosa de 

abordagem de dados qualitativos seja complementando as informações obtidas por 

outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problemas”. 

A pesquisa documental foi realizada a partir dos jornais Arte&Educação, que 

compõem a “Coletânea Jornais Arte&Educação” (MIRANDA, 2009), organizada por 

Orlando Miranda, no ano de 2009. A referida publicação é parte integrante da 4º 

Edição do Projeto “De Portas Abertas até Você”, lançado com o apoio da Fundação 

Nacional de Arte (FUNARTE) e do Ministério da Cultura (MinC), em comemoração 

aos 61 anos da Escolinha de Arte do Brasil. 

A coletânea é um volume composto por 29 números dos jornais, dos quais o 

primeiro foi publicado em novembro de 1970 até o jornal de números 23/24, 

publicados de março a julho de 1978, além das edições comemorativas: nº 25, de 

fevereiro de 1999, aos 50 anos da Escolinha de Arte do Brasil; nº 26, de março de 

2006, dedicado aos 58 anos da Escolinha de Arte do Brasil; nº 27, publicado em 

dezembro de 2006, em comemoração ao troféu Estácio de Sá; e, por ultimo, a 

edição de nº 28, publicado em janeiro de 2008, celebrando os 60 anos da Escolinha 

de Arte do Brasil. 

A criação do jornal foi uma sugestão da professora Zoé Chagas Freitas, que ao 

retornar do International Society of Education Through Art (InSEA), em Conventry, 

na Inglaterra, propôs à direção da EBA a publicação de um jornal similar ao que 

circulou em Conventry. Após a aprovação da ideia pela direção da EBA, logo em 

seguida, foi formado um corpo administrativo-editorial constituído por: 

[...], Zoé Chagas Freitas, que tinha carteira de jornalista, foi 
designada Editora-geral, tendo o professor Jarde de Medeiros Britto 
assumido o cargo de diretor executivo do jornal, intitulado 
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Arte&educação, com a colaboração inicial da professora Iara 
Rodrigues e do cartunista Ziraldo, criador do logotipo do periódico. O 
jornal* era composto e impresso na gráfica do jornal O Dia. Em 
setembro, circulou com o número zero, a primeira edição do jornal 
oficial da Escolinha de Arte do Brasil, com texto de Augusto 
Rodrigues, Anísio Teixeira, Lúcia Valentim, Ilo Krugly, Nise da 
Silveira, Maria Helena Novaes, entre outros. (jornal Arte&Educação 
ano I, setembro de 1970). (BRITO, 2008, p.66) 

Conforme é possível verificarmos o jornal Arte&Educação foi publicados a partir da 

Década de 1970, no auge da realização do CIAE, como um instrumento de 

socialização e propagação das concepções modernistas de ensino de arte, da EBA, 

cujo objetivo era orientar a prática educativa desenvolvida pelas diferentes 

instituições que faziam parte do MEA, do qual o CIAE era parte integrante. 

Nesta perspectiva, esse jornal se constitui de uma fonte primaria de estudo para 

aqueles que desejam melhor conhecer o MEA e o CIAE, uma vez que esse 

periódico nos fornece possibilidades acerca do desenvolver histórico dessas 

instituições por meio da imprensa. Nesse sentido, Lucca (2010) esclarece que os 

jornais, entre os anos de 1970 e 1990, ganharam prestígio como fontes de pesquisa 

acadêmica, isto por que: 

Não são, no mais das vezes, obras solitárias, mas empreendimentos 
que reúnem um conjunto de indivíduos, que os torna projetos 
coletivos, por agregarem pessoas em torno de idéias, crenças e 
valores que se pretende difundir a partir da palavra escrita. (p. 140) 

Nesta direção, os diferentes materiais impressos foram recolhidos dos jornais dessa 

coletânea. Dentre os vinte nove números do jornal foram identificados apenas sete 

jornais que fazem alguma menção ao CIAE. Desta forma, rol de documentos desta 

pesquisa foi composto pelos seguintes periódicos: Ano I – número 1 / setembro de 

1970; Ano I – número 2 / fevereiro de 1971; Ano VI – número - 22 / dezembro de 

1977; Edição especial em comemoração aos 50 anos da Escolinha de Arte do Brasil 

/ fevereiro de 1999; Edição especial em comemoração aos 58 anos da Escolinha de 

Arte do Brasil / março de 2006; Edição comemorativa ao troféu Estácio de Sá / 

dezembro de 2006; Edição comemorativa aos 60 anos da Escolinha de Arte do 

Brasil / janeiro de 2008.  
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Utilizamos como procedimento para a organização, tratamento e análise dos dados, 

as técnicas da análise de temática sistematizada a partir dos estudos de Bardin 

(1977) e Minayo (2000). Dessa forma, essa escolha tem uma relação direta com o 

objetivo dessa técnica: descobrir os núcleos de sentido que compõem a 

comunicação, seja através da frequência, presença ou ausência das unidades de 

significação. Nessa direção, Minayo afirma: 

Tradicionalmente, a análise temática se encaminha para a contagem 
de frequência das unidades de significação como definitórias do 
caráter do discurso. Ou, ao contrário, qualitativamente a presença de 
determinados temas denota os valores de referência e os modelos 
de comportamento presentes no discurso. (MINAYO, 2000, p. 209) 

Segundo Bardin (1977, p. 105), “O tema é a unidade de significação que se liberta 

naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de 

guia à leitura”. Para Minayo (2000), o “tema” pode constituir-se em uma afirmação ou 

uma alusão, que pode ser representada graficamente através de palavras, frases ou 

outras unidades de significação maiores. 

A nossa análise foi operacionalizada a partir de quatro operações básicas: [1] a 

préanálise; [2] a exploração do material; [3] o tratamento dos resultados obtidos; [4] 

e a interpretação dos resultados, a partir da inferência. Assim, a análise temática foi 

uma técnica poderosa para verificarmos tantos os conteúdos expressos 

superficialmente nos dados coletados como os conteúdos intrínsecos a esses dados 

(conteúdo dinâmico, estrutural e histórico). 

A partir da implementação dos procedimentos orientados pela análise temática, foi 

possível identificarmos nos jornais Arte&Educação os textos relacionados ao CIAE. 

Entre os diferentes gêneros jornalísticos identificados estão reportagens, entrevistas, 

notas informativas e transcrição de palestras. A partir da análise dos textos 

jornalísticos, emergiram dezoito categorias analíticas que nos possibilitariam 

compreender e caracterizar o CIAE, foram eles: [1] objetivos, [2] conteúdo 

programático, [3] metodologia utilizada, [4] carga horária para integralização, [5] 

coordenador pedagógico, [6] supervisor pedagógico, [7] corpo docente, [8] origem 

dos docentes, [9] período de realização do CIAE, [10] carga horária, [11] local e 
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inscrição, [12] período de inscrição, [13] quantidade de vagas, [14] público alvo, [15] 

origem dos cursistas, [16] custo, [17] apoio financeiro, [18] bolsistas. 

Esses elementos foram agrupados em seis grupos temáticos, conforme 

apresentaremos a seguir: Grupo 01 – Elementos Didáticos e Metodológicos do 

CIAE; Grupo 02 – Corpo Docente e Coordenação Pedagógica do CIAE; Grupo 03 – 
Periodicidade de Realização e Carga Horária do CIAE; Grupo 04 – Aspecto acerca 

das Inscrições e Vagas do CIAE; Grupo 05 – Público alvo do CIAE e suas Origens; 

Tabela 06- Aspectos Financeiros do CIAE. 

Na próxima sessão, apresentaremos os dados encontrados a partir da realização do 

percurso metodológico que acabamos de explicitar. Esses resultados são frutos 

tanto da análise dos conteúdos manifestos, como da análise dos conteúdos latentes 

encontrados nas unidades de contexto, conforme poderá ser verificado a seguir. 

O Curso Intensivo de Arte na Educação através dos jornais Arte&Educação 

O CIAE tinha como objetivo estimular a criatividade docente, de modo a “Introduzir 

nos princípios fundamentais à integração da arte no processo educativo. 

Promovendo estudos9 e experiências [...] visando à integração das atividades 

artísticas na escola” (MIRANDA, 2009, p. 14). O curso era vivenciado a partir de um 

número diversificado de conteúdos programáticos, conforme pode ser verificado no 

fragmento abaixo: 

1) Arte na educação: Princípios, Idéias, Experiências.2)Experiências 
criadoras: Experiências, estudos e pesquisa no campo da arte, 
educação e artesanato: 2.1 – Desenho, pintura, modelagem, 
colagem, mosaico, bordado criador, xilogravura, livre expressão em 
madeira, técnicas de impressão, técnicas básicas de encadernação, 
livre expressão em arame e outros materiais. (Práticas seguidas de 
analise e estudos sobre as experiências realizadas) 2.2 – Recreação 
criadora. 2.3 – Música, teatro e dança no processo educativo. 
Desenvolvimento do projeto integrando diferentes áreas de estudos e 
experiências do curso. 2.4 – A literatura na educação da criança e do 
jovem. 2.5 – Cinema e fotografia na educação. 2.6 – Rádio e TV na 
educação. 2.7 – A arquitetura na educação. 3) Arte no processo 
educativo. 3.1 – Arte na escola: pré-primaria; secundaria; na 
educação do excepcional; no processo de formação do professor. 3.2 
– Organização, orientação e dinâmica de uma classe de atividades 
artísticas. 3.3 – desenvolvimento de um projeto visando á integração 
da arte na escola e á integração dos alunos do curso com a dinâmica 
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da própria Escolinha de Arte do Brasil. 3.4 – Observação de uma 
classe de arte dentro e fora da escolinha. 3.5 – Levantamento e 
análise de material e equipamento para a educação pela arte.3.6- 
Coleta, seleção e montagem de uma exposição didática de arte 
infantil relacionada à área de estudo: Arte Personalidade. 
CRIATIVIDADE E  DESENVOLVIMENTO: 1.1 – Arte da Criança e 
do adolescente: sua livre expressão; seu desenvolvimento e 
aprendizagem ( fundamentação psicológica). 1.2 – O homem e sua 
arte – natureza da arte; a apreciação artística.1.3 – Arte e 
reabilitação (aspectos terapêuticos). 2) Arte e cultura 2.1 – Arte e 
sociedade 2.2 – Folclore e arte popular. 2.3 – Arte e artesanato. 2.4 – 
Arte e indústria. 2.5 – Arte e comunicação.3) Criatividade na 
educação.3.1 – arte e natureza. 3.2 – arte e ciências. 3.3 – Arte e 
educação. (MIRANDA, 2009, p. 46) 

A metodologia utilizada no CIAE direcionavam os cursistas, de maneira que, 

pudessem experimentar, dialogicamente, as relações professor-aluno nos espaços 

educativos formais e não formais. Exemplos dessa afirmativa podem ser verificados 

nos fragmentos a seguir: 

[...] Leva o educador a observar uma classe, complementando seus 
estudos sobre o desenvolvimento estético da criança, permitindo-lhe 
melhor planejar e estudos e currículos e programas [...]. (MIRANDA, 
2009, p. 14) 

Aulas práticas, aulas teóricas, palestras, projeções, estudos dirigidos, 
pesquisas, projetos, diários, visitas: museus, galerias, escolas, 
artesanatos, bibliotecas, editoras, hospitais, centro de recreação. 
Trabalhos informes, questionário, relatórios, trabalhos para 
montagem de exposições didáticas de arte infantil do programa de 
atividades da escolinha de arte do Brasil em 1971. (MIRANDA, 2009, 
p. 46) 

Recebendo informações didáticas, juntamente com oportunidade de 
convivência com artistas, pesquisadores, educadores que traziam 
suas contribuições... troca permanente de experiências, as duvidas 
vão se diluídas [...]. (MIRANDA, 2009, p. 397) 

Palestra na programação do CIAE[...] para apresentar as idéias de 
Anísio Teixeira, quais as grandes linhas do pensamento dele os 
marcos de sua vida. (MIRANDA, 2009, p. 408) 

De forma geral, os participantes do CIAE, para serem integralizados necessitavam 

cumprir uma carga horária de 80% para integralização do curso. Neste sentido, 

“para obtenção do certificado fazia-se necessário constar uma frequência mínima de 

4/5” (MIRANDA, 2009, p. 46). 
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A Professora Noêmia Varela era coordenadora pedagógica do CIAE e Maria Helena 

Novais e Augusto Rodrigues desempenhava o papel de supervisor pedagógico. É 

importante destacarmos que este último ora é descrito como supervisor, ora como 

coordenador pedagógico, conforme explicitado no fragmento a seguir: “O CIAE era 

coordenado pedagogicamente por Noêmia Varela que ao lado de Augusto 

Rodrigues se encarregava da fundamentação teórica” (MIRANDA, 2009, p. 461).  

O corpo docente do CIAE reunia profissionais dos diversos seguimentos: “artista, o 

artesão, o crítico de Arte, o jornalista, o técnico de futebol, o poeta, o cientista e todo 

capaz de alargar a percepção de professor-aluno” (MIRANDA, 2009, p. 461). No hall 

desses profissionais registram-se a presença de figuras ilustres a exemplo do “Dr. 

Anísio Teixeira, Ferreira Gullar, Aloísio Magalhães, Fayga Osttrower, Carlos 

Cavalcanti, Nise da Silveira, Cecília Conde, Tiziana Bonazzola, Orlando DAsilva” 

não esquecendo de “Maria Fux, Cecília Conte” (MIRANDA, 2009, p. 461). É 

importante registramos que alguns desses profissionais eram estrangeiros, pois “de 

vez em quando vinha um professor da Inglaterra... da Argentina” (MIRANDA, 2009, 

p. 408). 

O CIAE era realizado anualmente em períodos de quatro meses de duração, em 

tempo integral, com uma carga horária de 510 horas. As inscrições do curso eram 

efetivadas na secretaria da Escolinha de Arte do Brasil, localizada na Av. Marechal 

Câmara, 314, sendo disponibilizado um total de 25 vagas por turma. 

O CIAE era destinado para profissionais de diferentes áreas, tais como: 

“Professores, artistas, orientadores de ensino, recreadores e educadores... professor 

do curso primário, com pratica de ensino, professore de arte, de artesanato, prática 

educativas, orientador de ensino, artista, recreador, bibliotecário, terapeuta...” 

(MIRANDA, 2009, p. 397). Esses sujeitos eram oriundos das mais diversas regiões 

do Brasil e do exterior, conforme explicitado no fragmento a seguir “A Escolinha 

recebia professores de outros estados em busca do CIAE. O Rio Grande do Sul 

enviava muitos professores das redes oficiais e da UFRGS” (MIRANDA, 2009, p. 

460). Além de iniciativas particulares, era possível cursar o CIAE com o apoio 

financeiro de diversas instituições como bolsista, tal como a FUNARTE. 
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Na próxima seção, apresentaremos as considerações finais do nosso trabalho e 

suas contribuições para o campo da formação do arte/educador. 

A título de considerações: o que nos indicam os Jornais Arte&Educação sobre 

o CIAE? 

A caracterização histórica através dos jornais Arte&Educação, nos possibilitou 

compreender o CIAE como um dos mecanismos essenciais para a mudança da 

prática educativa de ensino de arte no Brasil a partir da Década de 1960, pois ficou 

evidente que através desse processo formativo instituído pela EBA, foi possível 

instaurar uma transformação paradigmática na Arte/Educação Brasileira.  

Neste sentido, o CIAE foi o dispositivo que desencadeou a criação e manutenção 

durante mais de duas décadas do MEA, haja vista que os cursistas, no regresso aos 

seus Estados de origem ou país, entusiasmados com as novas concepções 

pedagógicas, se propuseram a disseminar os debates teóricos e metodológicos 

aprendidos no Rio de Janeiro, fundando o que poderia se chamar de “unidades”, isto 

é, filiais, conforme nos alerta Barbosa (2008): 

Depois que iniciou seus cursos de formação de professores, a 
Escolinha de Arte do Brasil teve uma enorme influência 
multiplicadora. Professores, ex-alunos da Escolinha, criaram 
Escolinha de Arte por todo Brasil, chegando a haver vinte e três 
Escolinhas somente no Rio Grande do Sul [...]. Constituindo-se no 
Movimento Escolinhas de Arte (MEA). (BARBOSA, 2008, p. 5) 

Desejamos que esta pesquisa contribua com a construção do conhecimento 

histórico acerca da formação do arte/educador brasileiro, haja vista que as fontes 

para tal campo de estudo no Brasil ainda são escassas. 
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