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RESUMO 
Este estudo faz parte de uma pesquisa de mestrado junto ao Pós-graduação em artes 
visuais da UFPEL, e que trata de mostrar as bases metodológicas da Escolinha Municipal 
de Arte de Pelotas – RS, onde era valorizada a Educação através da Arte, a livre expressão, 
a potencialidade criadora, a curiosidade, a espontaneidade. Com base nos levantamentos 
realizados nos arquivos da escola, detectou-se que havia uma Coordenadora, que as 
professoras eram lotadas na Escolinha, que o trabalho era planejado semanalmente, 
através de reuniões, que os grupos de trabalho eram divididos por semestre ou por ano e 
que as atividades realizadas eram: Pintura e Desenho, Literatura, Música, Teatro, 
Recreação e Modelagem. Como suporte técnico buscou-se as contribuições de: Rodrigues, 
Read, Varela.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
Escolinha Municipal de Arte de Pelotas; bases metodológicas; livre-expressão. 
 
 
RESUMEN 
Este estudio es parte de un Master por el programa de posgrado en artes visuales por la 
UFPEL, y que viene a mostrar las bases metodológicas de la Escuela Municipal de Arte de 
Pelotas-RS, donde fue valorada la educación a través del arte, libre expresión, capacidad 
creativa, curiosidad, espontaneidad. Basado en encuestas realizadas en los archivos de la 
escuela, si hubo un coordinador, que las maestras estaban siempre en la escuela, el trabajo 
fue planeado semanalmente, a través de reuniones, grupos de trabajo fueron divididos por 
semestre o por año y que las actividades fueron: pintura y dibujo, literatura, música, teatro, 
recreación y modelado. Como apoyo técnico a las contribuciones de: Rodrigues, Read, 
Varela. 
 
PALAVRAS CLAVE  
Escuela Municipal de Arte de Pelotas; bases metodológicas; libertad de expression.  
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A Escolinha Municipal de Arte de Pelotas, está entre as muitas que surgiram e que 

tiveram suas bases no Movimento Escolinhas de Arte, surgido em meados de 1952. 

Idealizada pela professora Ruth Blank, que participou de cursos e teve contato com 

as opiniões de Augusto Rodrigues, foi criada em 1963. 

Baseou suas metodologias nos artistas e educadores Augusto Rodrigues, Margaret 

Spencer e Lucia Alencastro Valentim, que criaram a Escolinha de Arte do Brasil e 

que serviu de modelo para todas as demais que foram surgindo. Eles sentiam que 

não podiam dar às suas crianças a liberdade devida. Necessitavam de um lugar 

onde elas pudessem liberar seus impulsos criadores. Quando a escola foi criada, as 

crianças vinham cada vez mais e as idades eram as mais diferentes, fato que 

colaborou para maior compreensão da criança e da educação através da arte.  

E falando em educação através da arte, não posso deixar de mencionar Herbert 

Read, filósofo e teórico de arte, que forneceu as principais inspirações para a 

experiência de Augusto Rodrigues.  

No seu livro Educação pela Arte, no capítulo V, Read (1977, p. 123), diz que a 

expressão livre cobre uma ampla gama de atividades corporais e processos 

mentais. O jogo é a forma mais evidente de expressão livre nas crianças. 

Destaco, também um trecho do seu livro, “A Redenção do Robô”, onde Read coloca:  

A arte de uma criança, portanto, é seu passaporte para a liberdade, 
para a fruição plena de todos os seus dotes e talentos, para a sua 
felicidade verdadeira e estável na vida adulta. A arte transporta a 
criança para fora de si mesma. Pode começar como uma atividade 
individual solitária, a exemplo dos rabiscos num pedaço de papel do 
bebê absorvido consigo mesmo. Mas a criança rabisca de modo a 
comunicar seu mundo interior a um espectador receptivo, ao pai ou 
mãe de quem espera uma resposta receptiva. Infelizmente, ela 
recebe com muita frequência apenas indiferença ou ridículo. Nada 
mais chocante para o espírito infantil que o desdém do professor ou 
dos pais para com esses esforços criativos de expressão. 
(READ,1986, p. 46–47) 

Concordo com a citação acima, pois vejo nas descrições dos planejamentos da 

Escolinha essa preocupação de deixar os alunos manifestarem a sua livre 

expressão. E, também, através das leituras que tenho realizado, já percebi que o 

importante para o aluno é o momento que ele está se expressando e não apenas o 
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resultado. Então, estimulo os pais a elogiarem as obras de seus filhos, independente 

do resultado ter lhes parecido desagradável aos seus olhos. É importante o elogio 

como incentivo a continuar se expressando. 

Read, salientava a figura do professor Cizek como sendo o primeiro a demonstrar as 

vantagens estéticas e psicológicas de libertar o impulso criador que existe em todas 

as crianças.  

Destaco aqui uma parte da carta enviada pela Diretora de Educação, Elza Zanotta 

Nunes ao prefeito Dr. João Carlos Gastal, solicitando a criação da Escolinha 

Municipal de Arte de Pelotas, onde ela cita que a criação das Escolinhas de Arte 

deve-se ao artista e educador austríaco Cizek. E ainda diz, que a arte dele confere à 

criança uma ampla liberdade de desenvolver os seus dotes naturais com 

espontaneidade e sinceridade. Também salienta que a criação das Escolinhas se 

deve ao pedagogo Augusto Rodrigues.  

Augusto Rodrigues, teve realmente muita importância para a criação das Escolinhas, 

pois a sua preocupação era com a livre expressão, como podemos notar na sua fala 

abaixo:  

Deveríamos ter um comportamento aberto, livre com a criança; uma 
relação em que a comunicação existisse através do fazer e não 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, desvaindo-a, 
portanto, da competição e desmontando a ideia de que ali estavam 
para ser artistas. (MEC, 1980, p. 34)  

Assim como ele, Lucia Alencastro Valentim também se manifesta da mesma forma: 

Não é objetivo desta escola estimular vaidades, mas desenvolver nas 
crianças toda a força de seu poder criador. Para isso, o grupo de 
professores que se integram no trabalho da escola, confundindo-se 
com os alunos, cria uma atmosfera propícia à liberdade, permitindo-
lhes que se expressem sem inibições e afirmem suas 
personalidades. No papel, no barro, com lápis e pincéis, são as 
crianças que experimentam, ensaiam, procuram e, o que é mais 
importante, encontram suas soluções. (MEC, 1980, p. 37–38) 

A partir dessas duas falas, acredito que a Escolinha aqui de Pelotas, tinha essa 

preocupação também, de liberar a criança através do desenho, da pintura, da 
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recreação, da literatura, da modelagem, do teatro e da música. E que os professores 

seguiam a orientação da Escolinha de Arte do Brasil, que era a mesma de Augusto 

Rodrigues. 

Noêmia Varela também fazia parte desse grupo que defendia a educação através da 

arte e, abaixo coloca o seu depoimento: 

Na verdade, muitos artistas e educadores no Brasil e na América 
Latina fizeram experiências e pesquisas na área de educação e arte. 
O que a Escolinha de Arte do Brasil fez e continua fazendo de 
singular para mim é apresentar-se como proposta aberta, modelo 
gerador de novas Escolinhas de Arte, modelo no sentido científico, 
não para ser imitado, mas faça o que eu faço”. Mas, “tenha os fins, a 
expectativa, leve as atitudes geradoras de uma experiência coerente 
com o seu meio”. Modelo gerador de novas Escolinhas de Arte 
diversificadas na medida do sonho e da força criadora de seus 
fundadores. A Escolinha de Arte de Bagé, de Santa Maria, do Recife, 
de Alagoas, de João Pessoa, de Cachoeiro do Itapemirim, 
representam realidades e resultados inteiramente diversos. Mas, 
estão ligadas à experiência Escolinha de Arte do Brasil, dentro de 
uma linha filosófica, dentro de uma atitude e expectativa, de uma 
forma de educação inteiramente diversa da que caracterizava e 
caracteriza o nosso sistema educacional. E se cada Escolinha – 
pelos seus ideais e princípios – se liga à experiência-mãe da 
Escolinha de Arte do Brasil, por outro lado caminha para 
independentemente, em seu processo de desenvolvimento, 
autônoma na dimensão que lhe conferem aqueles que a constituem, 
que fundamentam e orientam a experiência. (MEC,1980, p. 70–71)  

Concordo com o depoimento acima, pois apesar da Escolinha Municipal de Arte de 

Pelotas seguir a experiência da Escolinha de Arte do Brasil, possuía suas 

peculiaridades. Nenhuma Escolinha era igual a outra, cada uma tinha que levar em 

conta a sua realidade. Suas bases metodológicas levavam em consideração os 

pensamentos de Augusto Rodrigues, mas tinham autonomia e liberdade de criar.  

Antes de inaugurar a Escolinha Municipal de Arte de Pelotas, a Diretoria de 

Educação, convidou e ofereceu um curso de treinamento às professoras municipais. 

No dia 25 de março de 1963, iniciou um curso de treinamento, com a 
aula inaugural, no Conservatório de Música, ministrada pela diretora 
da Escolinha de Arte da Divisão de Cultura de Porto Alegre, 
professora Lygia Dexheimer, às 14 professoras e foi ministrado pela 
Diretoria de Educação. O referido curso estender-se-ia até 12 de 
julho. Constou das seguintes matérias: Psicologia Evolutiva, 
ministrada pela professora Carmen Anselmi Duarte; Recreação, pela 
professora Zaira Kirst; Teatro Infantil, pela professora Yolanda 
Nunes; Literatura Infantil e Arte de Contar Histórias, pela professora 
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Irene Bolais; Iniciação Musical e Bandinha Ritmica, pela professora 
Ruth Nunes; Modelagem e Artes Plásticas, pela professora Geny 
Ávila e História da Arte e Atividades Criadoras, pela professora Ruth 
Blank. O curso foi orientado e dirigido pelas professoras Geny Ávila e 
Ruth Blank. (Documento do acervo da Escolinha Municipal de Arte 
de Pelotas, 1963)  

Esse curso proporcionou às professoras um ótimo embasamento, com vários 

assuntos relacionados à Arte Educação. E, assim deu-se início as atividades na 

Escolinha. 

O atendimento aos diversos grupos que frequentavam a Escolinha, constitui-a-se 

trabalho muito complexo, exigindo das professoras um planejamento coordenado 

para cada dia da semana e para cada grupo, respeitando as faixas de idade na 

previsão de atividades e na elaboração de objetivos a serem estruturados durante o 

trabalho. Este planejamento se dava em reuniões semanais, onde também faziam 

uma avaliação dos trabalhos realizados. 

As professoras realizavam observações, propostas, planejamentos, discussões, 

motivações que faziam a criança, o adolescente e o adulto, a se expressar, sempre 

respeitando o seu desenvolvimento. Buscava-se o processo de criação como 

expressão intensa, não se estava atrás do produto, e sim de atividades que 

servissem para a vida, desenvolvendo a criatividade e a harmonia.  

Foto da aula de música (data provável: 1963) 
Acervo da escola 
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Este trabalho nada tinha a ver com laissez-faire, onde a criança faz o que quer, 

quando quer, porque quer. Livre-expressão, sim, mas com planejamento. 

Os grupos eram constituídos de crianças, adolescentes, adultos e pessoas com 

necessidades especiais, num total de 419 alunos. O atendimento se dava em três 

turnos diários. Cada turno tinha um professor responsável. 

 
Registro fotográfico da aula de Marcenaria (data provável: 1963) 

Acervo da escola 
 

Aos adultos se ofereciam cursos de atividades específicas, como: Cerâmica, Pintura 

em tecido e em Porcelana, Ornamentação do Lar, Atividades Criadoras, Teatro e 

Música. Normalmente realizados à tardinha ou à noite. 
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Foto do curso de adultos (data provável: 1963) 
Acervo da escola 

 

Ao grupo com necessidades especiais, a Escolinha se propunha dar as mesmas 

oportunidades e experiências que dava aos outros, lembrando que eles também 

tinham o direito de viver num mundo que não os pusesse de lado. 

Foto da aula de pintura na Escolinha Municipal de Arte (data provável: 1963) 
Acervo da escola 

 

 

 



 

2659 ESCOLINHA MUNICIPAL DE ARTE DE PELOTAS E SUAS BASES METODOLÓGICAS 
Marge Faria do Amaral Peixoto / Mestranda PPGAV – UFPEL 
Simpósio 4 – História do ensino da arte, seu espaço e/em nosso tempo: o agora já é história 

 

 
Foto da aula de modelagem em argila (data provável: 1963) 

Acervo da escola 

Aos demais, o processo educacional, se desenvolvia através da divisão das 

professoras em grupos, a cada início do ano letivo ou do semestre, quase sempre 

ficando duplas nas seguintes atividades: Pintura e desenho, Modelagem, Música, 

Teatro, Literatura Infantil e Recreação.  

A metodologia seguida pela Escolinha Municipal de Arte de Pelotas, também era 

subsidiada pelas publicações de jornais, como “Arte & Educação”, produzido pela 

Escolinha de Arte do Brasil e “Fazendo Artes”, produzido pelo MEC, os quais traziam 

muitos artigos de artistas e educadores renomados, que estavam ligados ao 

Movimento Escolinhas de Arte.  

No acervo da Escolinha de Pelotas, ainda encontramos, exemplares desses jornais, 

que eram lidos pelas diretoras e professoras, seguindo suas orientações. Logo 

abaixo, os dois primeiros exemplares publicados.  
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Jornais Arte & Educação (set.70) e Fazendo Artes (1983) 

Acervo da escola 
 

Segundo o livro Escolinha de Arte do Brasil: 

A Escolinha sempre publicou textos – traduzidos ou de autores 
brasileiros – que serviam de subsídios para os diversos cursos e 
atividades. Textos clássicos para a Escolinha, como “é preciso olhar 
a vida inteira”, de Henri Matisse, resumos de livros de Herbert Read, 
o artigo “ Ao resto, o resto”, de Augusto Rodrigues e muitos outros 
foram reimpressos muitas vezes e distribuídos para os alunos e 
professores que passaram pela Escolinha. Resumos das aulas de 
professores como Tom Hudson e textos divulgando técnicas e 
utilização de materiais, como os do curso de Miss Robertson, 
tornaram-se documentos bastante procurados até por pessoas de 
fora da Escolinha. Mas, a partir de 1969, começou-se a sentir mais 
agudamente a necessidade de uma publicação sistemática que fosse 
porta-voz das ideias da Escolinha e do Movimento da Educação 
através da Arte. Reuniões de Augusto Rodrigues, Cordélia de 
Moraes Vital, Zoé Noronha Chagas Freitas e Noêmia Varela 
concluíram que estava na hora de a EAB editar o seu jornal. Além de 
divulgar as ideias, seria um meio de analisar experiências e um 
campo fértil de debates. Jader de Medeiros Britto foi chamado para 
editar o jornal e começou a reunir material. Em 1970, saiu o número 
zero de Arte & Educação.  
Augusto Rodrigues foi editor do número 1 ao 13, Jader do 14 ao 20, 
sempre assessorados pelo Conselho Editorial que programava as 
matérias. Dos números 21 a 23, a responsabilidade ficou a cargo de 
prof. Mauro Costa. Com a reestruturação do jornal, ele passou a ser 
patrocinado pela SOBREART, continuando a ser órgão da 
Escolinha”. (MEC, 1980, p. 103)  
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Assim como na Escolinha de Arte do Brasil, aqui na Escolinha Municipal de Arte de 

Pelotas, também procurava-se seguir a mesma orientação, a auto expressão da 

criança era estimulada através de atividades artísticas e recreativas, o 

desenvolvimento artístico da criança era estudado em todos os aspectos e os 

resultados obtidos eram difundidos.  

Foto da aula de Pintura em Porcelana (data provável: 1963) 
Acervo da escola 

 

Na Escolinha Municipal de Arte de Pelotas, as diretoras e as professoras faziam 

relatórios, sobre os eventos dos quais participavam. Por exemplo, no acervo temos o 

relatório do Encontro do Movimento das Escolinhas, em 1972. Também, estão 

alguns Planos de Trabalho para o ano (1980, 81, 83, 84 e 90), que as professoras 

organizavam. 

Metodologicamente, a Escolinha Municipal de Arte de Pelotas foi um espaço de 

várias experimentações. As professoras e a diretora, sempre planejando, discutindo, 

estudando, refletindo e avaliando, durante as reuniões semanais e nas demais 

reuniões realizadas. Também estavam sempre se atualizando, através da 

participação em eventos e cursos. 

Para finalizar, tem-se muito ainda a resgatar das bases metodológicas da Escolinha 

Municipal de Arte, através de entrevistas com as pessoas que fizeram parte dessa 

história, pois a maioria das metodologias registradas e utilizadas não estão mais no 

acervo da escola. Aqui estão, apenas alguns itens pesquisados até o momento. 
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