
 

MEMÓRIAS DA ARTE/EDUCAÇÃO BRASILEIRA: UM ESTUDO SOBRE O 
ACERVO PESSOAL DE NOEMIA DE ARAÚJO VARELA 

 
MEMORIES OF BRAZILIAN ART/EDUCATION: A STUDY ON THE PERSONAL 

ACQUIS OF NOEMIA DE ARAÚJO VARELA 
 
 

Everson Melquiades Araújo Silva / UFPE 
Auvaneide Ferreira de Carvalho / UFPE 

Maisa Cristina da Silva / Escolinha de Arte do Recife 

 
 
 

RESUMO 
Esta pesquisa tem como objeto compreender como está caracterizado o acervo pessoal da 
Arte/Educadora Noemia de Araújo Varela, doado à Escolinha de Arte do Recife. Neste 
artigo, apresentamos uma breve síntese da trajetória de vida pessoal, acadêmica e 
profissional desta arte/educadora, considerada a Mãe da Arte/Educação Brasileira, que, ao 
longo de décadas, cuidou, gestou e cultivou o campo do ensino da arte, bem como formou e 
influenciou as novas gerações de arte/educadores. Esse acervo está constituído de 7.512 
peças, que foram organizadas em oito categorias: audiovisual; correspondências; 
documentos; manuscritos; materiais para produção artística; bibliográficos; objetos de arte; 
roupas e acessórios. Este acervo se constitui de uma valiosa fonte de pesquisa, pois 
evidencia os caminhos percorridos pela Arte/Educação Brasileira, a partir da história de vida 
de Noemia Varela. 
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ABSTRACT 
This research aims to understand how the personal collection of Art/Educator Noemia de 
Araújo Varela, donated to the Escolinha de Arte do Recife, is characterized. In this article, we 
present a brief synthesis of the personal, academic and professional life trajectory of this 
art/educator, considered the Mother of Brazilian Art/Education, who, for decades, cared for, 
conceived and cultivated the field of art/education How it formed and influenced the new 
generations of art/educators. This collection consists of 7,512 pieces, which were organized 
into eight categories: audiovisual; Correspondence; Documents; Manuscripts; Materials for 
artistic production; Bibliographic; Objects of art; clothing and accessories. This collection is a 
valuable source of research, as it shows the paths covered by the Brazilian Art/Education, 
based on the life story of Noemia Varela. 
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A Escolinha de Arte do Recife e seus Acervos: Por uma Memória da 
Arte/Educação Brasileira 

A Escolinha de Arte do Recife é sociedade sem fins lucrativos, fundada em 1953, 

por intelectuais, educadores e artistas, tais como Abelardo Rodrigues, Aloísio 

Magalhães, Anita Paes Barreto, Augusto Rodrigues, Elza Freire, Francisco 

Brennand, Noêmia Varela, Paulo Freire, agregando, neste espaço formativo, 

diversos profissionais sensíveis à importância da arte no processo educativo.  

A Escolinha de Arte do Recife está situada no Bairro das Graças, na zona norte da 

cidade do Recife/PE. Localizado entre os bairros de classe alta da capital do Estado 

de Pernambuco, as Graças é considerado um bairro nobre, apresentando um dos 

maiores níveis de qualidade de vida da região, possuindo uma população estimada 

de 12.889 habitantes (ALGO MAIS TUDO BAIRROS DO RECIFE, 2011). 

Apesar da grande presença de estabelecimentos comerciais e prestadoras de 

serviços, o referido bairro mantém ainda seu caráter residencial, com a presença de 

muitas casas antigas, como é o caso da Escolinha de Arte do Recife, que funciona 

em dois chalés conjugados, mas, com fachadas distintas, um edifício da década de 

1920, e outro do início do século XX, que resistem entre altos edifícios da região. 

Por se tratar de um conjunto antigo de relevante expressão arquitetônica, histórica, 

cultural e paisagística, esses imóveis são consideras Zonas Especiais de 

Preservação do Patrimônio Histórico Cultural – ZEPH, conforme estabelecido no 

Artigo 14, da Lei nº 16.176/96, que o instituiu como um patrimônio histórico-cultural 

do Recife, que deve ser preservado (RECIFE, 1996). 

Pelos relevantes serviços que a Escolinha de Arte do Recife vem prestando à 

sociedade ao longo dos seus 64 anos de existência, a instituição foi reconhecida 

com o título de utilidade pública nos níveis Federal, Estadual e Municipal. Nesta 

direção, conforme o seu estatuto (EAR, 1996), a referida organização educativa tem 

como finalidades: (1) Promover uma arte/educação visando o desenvolvimento de 

percepção estética e artística da criança, do adolescente e do adulto; (2) Mobilizar a 

integração dos processos da arte na educação em geral, como princípio unificador 

da busca do conhecimento. Ainda em conformidade com essas finalidades, a 

Escolinha de Arte do Recife tem como objetivos: (1) estimular a autoexpressão, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
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promovendo meios e oportunidade de aprendizagem das diversas técnicas de arte; 

(2) Estudar o desenvolvimento artístico de seus estudantes, analisando e difundindo 

seus resultados; (3) Formar recursos humanos para o ensino, orientação, e 

avaliação de atividades artísticas e lúdicas; (4) Desenvolver projetos de interesse de 

Arte/Educação com apoio a pesquisa cientifica; (5) Estimular a criação de escolas do 

gênero, estabelecendo intercâmbio.  

Atualmente, a Escolinha de Arte do Recife desenvolve, dentro da sua prática 

pedagógica, uma série de atividades educativas, culturais e artísticas, que tem como 

objetivo a formação artístico/pedagógica de arte/educadores e a formação 

artístico/estética das crianças, jovens e adultos das diferentes cidades da Região 

Metropolitana do Recife.  

É importante destacarmos, ainda, que a Escolinha de Arte do Recife, desde a 

década de 1950, vem se constituindo como um espaço de pesquisa, memória e 

documentação da arte/educação brasileira. Nesta direção, ao longo de sua trajetória, 

vem documentando, arquivando e salvaguardando um conjunto de acervos 

constituídos por documentos, livros, imagens e objetos artísticos, conforme 

descreveremos a seguir. 
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O primeiro acervo é constituído de diferentes objetos artísticos, dos quais estão 

catalogadas pinturas, desenhos, gravuras, esculturas produzidas por importantes 

artistas da história da arte brasileira, a exemplo de Mestre Vitalino, Tereza Carmem 

Diniz, Gil Vicente, Ariano Suassuna. Esses objetos estão expostos em toda 

Escolinha e na Galeria Augusto Rodrigues. No entanto, grande parte desse acervo 

encontra-se na reserva técnica. Faz parte desse acervo uma das mais importantes 

coleções de arte popular do Brasil, denominada de “Coleção de Arte Popular 

Abelardo Rodrigues”.  

O segundo acervo é constituído por produções artísticas dos estudantes dos 

diferentes cursos promovidos pela Escolinha de Arte do Recife desde a década de 

1950 até os dias atuais. Esse acervo possui mais de 10.000 imagens, que estão 

catalogadas por aluno e por ano de sua criação. Além da reserva técnica, parte 

desse acervo está exposto em toda a Escolinha de Arte do Recife. 

O terceiro acervo é constituído por um conjunto de mais de 5.000 títulos, de 

diferentes tipos e gêneros textuais, tais como livros, revistas, catálogos de arte, 

monografias, dissertações, teses, DVDs, CDs. Esses diferentes títulos estão 

relacionados às áreas de Literatura, Artes Visuais, Musicoterapia, Educação, 

Pedagogia, Educação Especial, Filosofia, Psicologia, Literatura Infantil, entre outras 

disciplinas afins ao campo da Arte/Educação. Parte desses livros está na reserva 

técnica. No entanto, a sua grande maioria está à disposição de estudantes, 

arte/educadores e pesquisadores na “Biblioteca Ana Mae Barbosa”. Este acervo 

vem sendo constituído ao longo da história da Escolinha de Arte do Recife, através 

de doações de seus sócios, instituições e de coleções particulares de importantes 

educadores pernambucanos, a exemplo de Noemia de Araújo Varela, Fernando 

Antônio Gonçalves de Azevedo e Solange Costa Lima Antunes. É importante 

destacarmos, ainda, que este acervo, além de possuir obras raras, algumas com 

mais de um século, é constituído também de títulos em diferentes línguas, tais como 

espanhol, inglês e francês. 

O quarto e último acervo é constituído por diferentes documentos (recortes de 

jornais, relatórios, planos de ensino) e fotografias que contam a história da Arte, da 

Educação e da Arte/Educação Brasileira. 
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No entanto, a partir do ano de 2013, começa a emergir, de forma espontânea, um 

novo acervo, dentro do conjunto de acervos da Escolinha de Arte do Recife. Estes 

estão sendo denominados de “Acervo Pessoal de Arte/Educadores”. Com o 

falecimento de arte/educadoras que prestaram relevantes serviços à Escolinha de 

Arte do Recife, seus familiares doaram grande parte dos seus acervos pessoais para 

a instituição. Nesta direção, a Escolinha de Arte do Recife já possui 04 grandes 

acervos: os das artes/educadoras Anna Maria Lucena de Oliveira Cavalcanti (1926 - 

2016), Noemia de Araújo Varela (1917 – 2016), Solange Costa Lima Antunes (1930 - 

2013) e Tereza Carmem Diniz (1931 - 2013). 

Com o objetivo de reunir, organizar, restaurar, conservar e divulgar esses acervos, 

criamos, no ano de 2014, um projeto de extensão e pesquisa intitulado “Memórias 

da Arte/Educação Brasileira: Um Estudo sobre os Acervos de Arte/Educadores”. O 

referido projeto está sendo desenvolvido através de uma parceria entre a Escolinha 

de Arte do Recife e o Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) e conta com a colaboração de estudantes desta instituição e de 

arte/educadores voluntários. 

Neste contexto, esta pesquisa teve como objeto compreender como está 

caracterizado o acervo pessoal da Arte/Educadora Noemia de Araújo Varela, doado 

à Escolinha de Arte do Recife.  

Sobre a importância dos acervos pessoais para a compreensão crítica e constituição 

de uma memória nacional brasileira, diferentes instituições vêm desenvolvendo um 

significativo trabalho. Entre essas instituições, podemos citar a Fundação Casa Rui 

Barbosa1 (RJ), a Fundação Getúlio Vargas2 (RJ), a Fundação Joaquim Nabuco3 

(PE) e o Instituto de Estudos Brasileiros4 (SP) da Universidade de São Paulo.  

Do ponto de vista da produção científica no âmbito dos programas de pós-

graduação brasileira, realizamos uma consulta no Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD), para verificarmos como as pesquisas vêm 

problematizando essa temática. Ao inserirmos as palavras-chave acervo, acervo de 

arte e acervo de educadores, encontramos, respectivamente, 2.699, 102 e 58 

estudos de mestrado e doutorado que abordam essa temática a partir de múltiplas 
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perspectivas, tomando a ideia de acervo como uma categoria central, ou, até mesmo 

periférica. No entanto, não identificamos qualquer estudo que buscou caracterizar, 

analisar e compreender acervos e arquivos de arte/educadores, o que, de alguma 

forma, ratifica a importância desse estudo. 

Para uma melhor compreensão sobre a importância do acervo pessoal de Noemia 

Varela, na próxima sessão, apresentaremos uma breve síntese da trajetória de vida 

pessoal, acadêmica e profissional desta arte/educadora brasileira.  

Noemia de Araújo Varela: Mãe da Arte/Educação Brasileira 
“Há um Lugar chamado „Mistério da Vida‟, para onde, um dia, vamos todos nós... 

Hoje foi o dia da partida de Nossa Amada – Noemia de Araújo Varela” (AZEVEDO, 

2016, p. 01). Foi através desses versos de Fernando Azevedo que os 

arte/educadores pernambucanos anunciaram, aos arte/educadores brasileiros, no 

dia 08 de maio de 2016, o falecimento de Noemia de Araújo Varela. Neste dia, no 

calendário cívico, todo o Brasil estava comemorando o Dia das Mães. Em resposta 

ao comunicado, Ana Mae Barbosa se pronuncia com muito respeito, sensibilidade e 

poesia: 

Noemia Varela a Grande Mãe da Arte/Educação no Brasil nos deixou 
no dia das Mães. Ela era "jungiana" apaixonada e sua despedida 
neste dia é muito simbólica além de muito sentida e lamentada. 
Abraços para todos os seus filhos e filhas, meus irmãos e irmãs 
espalhados por todo este Brasil. Uma mulher compreensiva e 
inteligente semeou a concórdia entre todas as teorias e práticas sem 
deixar de ser crítica quanto à qualidade. Incentivou seus alunos a 
seguirem caminhos autônomos e celebrava com eles a união pela 
melhoria do ensino da Arte e o empoderamento dos professores de 
Arte (BARBOSA, 2016, p. 01). 

Não é por acaso que, entre os arte/educadores do nosso país, Noemia Varela é 

considerada a “mãe” da arte/educação brasileira, pois a arte/educação, nos 

contornos que conhecemos, é fruto de um longo trabalho de amor e dedicação de 

Noemia Varela para o processo de formação do arte/educador.  

No entanto, é importante explicitarmos que o título de “Mãe da Arte/Educação 

Brasileira” foi pronunciado pela primeira vez por Ana Mae Barbosa, em um épico 

episódio narrado por Azevedo (2000; 2008). Nos estudos de Silva (2010), esse título 

indica que Noemia Varela representa para os arte/educadores o símbolo significante 
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da arte/educação brasileira. Segundo Mead (1972), o símbolo significante é um 

gesto social que evoca no indivíduo que o faz a mesma resposta que evoca em 

outro indivíduo, ou seja, é o mecanismo pela qual um indivíduo adota a atitude ou o 

papel do outro.  

Nessa perspectiva, ela é a encarnação da própria arte/educação. Para Mead (1972), 

seria o mesmo que afirmar que Noemia Varela representa simbolicamente os ideais 

da arte/educação brasileira, constituindo-se de modelo formativo para outros 

arte/educadores.  

Neste sentido, poderíamos afirmar que Noemia Varela, para além dos limites do 

modernismo e pós-modernismo, foi o grande marco da arte/educação brasileira, pois 

existe um ensino de artes antes e depois da presença dessa mulher. É importante 

destacarmos que a presença feminina, ao longo da história do ensino de arte no 

Brasil, vem desempenhado um papel significativo no avanço contínuo desse campo 

de conhecimento. Nesta perspectiva, afirma Azevedo (2002, p. 103-104): 

A arte/educação é feminina no gênero, é multicultural na pedagogia, 
é transformadora na práxis e ela tem nomes – é encarnada – ela 
reconhece suas heroínas – mulheres – que vem ao longe, criticando 
com sensibilidade propondo novas formas não fechadas de construir 
e reconstruir, inventar e reinventar a Educação, a Arte, o mundo, as 
relações sociais, pois isso que resolvi homenagear, para não 
cometer equívocos históricos e anti-multiculturais, as figuras 
carismáticas de Helena Antipoff, Noemia de Araújo Varela. Essas 
mulheres/arte/educadoras tem ensinado a delicadeza de não 
conhecer as deficiências como entraves, mas olham para elas, as 
tocam e as transformam, partindo das potencialidades, da 
capacidade própria do ser humano de quebrar os limites inventando 
no cotidiano a novidade e desafiando também, no cotidiano o 
segredo da vida. 

Como símbolo significante, Noemia Varela vem, ao longo de décadas, cuidando, 

gestando e cultivando o campo do ensino da arte, bem como formando e 

influenciado as novas gerações de arte/educadores. Desta forma, um símbolo 

significante não se estabelece a partir de um processo natural, antes, constitui-se de 

uma construção social compartilhada.  

A seguir, apresentaremos uma breve biografia de Noemia Varela, constituída a partir 

de diferentes documentos e estudos, tais como os de Barbosa (2008), Azevedo 
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(2000; 2002; 2008; 2016), Frange (2001; 2004), Silva (2005; 2010a; 2010b; 2015) e 

Varela (1986;1999; 2007). 

Noemia de Araújo Varela nasceu no dia 01 de janeiro de 1917, na cidade de 

Macau/RN. Filha única, logo criança veio morar em Pernambuco, onde estudou do 

curso primário ao superior. Primeiro, a sua família se instalou na cidade de Paulista 

e depois veio para a cidade do Recife. Fez seus estudos iniciais no Grupo Escolar 

Sérgio Loreto, no então tradicional bairro de São José. Mais tarde, foi aluna da 

Escola Normal Oficial de Pernambuco, atual Escola Sylvio Rabelo. 

Foi aluna da primeira turma do curso de Pedagogia da UFPE, na ocasião Faculdade 

de Filosofia do Recife/Universidade do Recife, recebendo diploma de Bacharelada 

em 1948 e de Licenciada em 1949.  

Foi a primeira arte/educadora brasileira a introduzir a arte na educação de crianças 

com deficiência, sob a influência da educadora russa Helena Antipoff, fundadora da 

Sociedade Pestalozzi e do artista Augusto Rodrigues, fundador da Escolinha de Arte 

do Brasil, junto a Margaret Spencer e Lucia Valentim. Essa ação pedagógica 

experimental foi desenvolvida com as crianças da Escola Ulisses Pernambucano, no 

período chamado de Escola de Crianças Anormais de Pernambuco, recebendo o 

apoio incondicional do Psiquiatra Ulisses Pernambucano e da Professora Anita Paes 

Barreto, diretora da escola. Essa ação introduziu no pensamento da arte/educação 

brasileira um outro olhar para a educação das crianças com deficiência, uma vez 

que Noemia Varela não olhava para essas crianças pelo ângulo das deficiências, 

mas de suas potencialidades (AZEVEDO, 2002).  

Fundou em 1953, junto com Augusto Rodrigues e outros artistas, educadores e 

intelectuais, a Escolinha de Arte do Recife, a terceira escola do Movimento 

Escolinhas de Arte. Esta escola instaurou o ensino da arte modernista no Recife, 

valorizando o trabalho artístico da criança, que é considerada pelas pesquisas de 

Barbosa (2008; 2015), Silva (2005; 2007; 2015) e Azevedo (2014; 2016), uma das 

viradas epistemológicas no campo da arte/educação nacional, pois o modernismo, 

em arte/educação, é considerado a grande mudança no ensino de arte, nomeado, 
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inclusive, o período que veio antes e o período que vem depois como pré-

modernismo e pós-modernismo.  

Além de ensinar arte a crianças e jovens, a Escolinha de Arte do Recife era um 

centro de formação de arte/educadores para atuarem na Educação Básica, ação 

pioneira, sob a coordenação e orientação da Professora Noemia Varela. É 

importante informar que a Escolinha de Arte do Recife está em pleno funcionamento 

até os dias atuais, ensinando artes para crianças, jovens e adultos, além de 

continuar formando arte/educadores.  

Noemia Varela foi professora das disciplinas Didática do Ensino do Desenho e 

Prática de Ensino, do Curso de Licenciatura em Desenho, da Escola de Belas Artes 

do Recife, a convite dos professores Antônio Balttar e Paulo Freire, no ano de 1954. 

Ao assumir as referidas disciplinas, reformulou todo o programa das mesmas, que 

estavam inteiramente superados, uma vez, que neste período, a Escola possuía 

uma fundamentação formalista de ensino de desenho. Com os seus conhecimentos, 

ela introduziu o pensamento modernista da compreensão do ensino de desenho, 

baseado nos estudos de Hebert Read (1982) e de Viktor Lowenfeld (1977), que 

fundamentavam a ideia de arte como livre expressão, redimensionando, assim, a 

formação dos futuros professores de desenho do Recife.  

É importante destacar que ela estabeleceu que o estágio dos professores de 

desenho em formação fosse realizado na Escolinha de Arte do Recife. Esse gesto 

fez com que, no campo Arte/Educação em Recife, fosse estabelecido o diálogo entre 

a universidade e a educação formal e não formal. Formal, por que a Escolinha 

mantinha convênio com Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, 

promovendo a formação de professores. Não formal, por que a Escolinha se 

constitui de uma instituição educacional livre de ensino de arte. 

A convite de Augusto Rodrigues, muda-se para a Capital Federal (Rio de Janeiro) 

nos meados dos anos 1950, para atuar na Escolinha de Arte do Brasil. Lá, criou e 

coordenou durante 20 anos o Curso Intensivo de Arte na Educação (CIAE). O 

referido curso recebeu importante apoio de Anísio Teixeira, transformando-se em 

espaço de formação de arte/educadores de todo território nacional. Desta forma, 
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este curso formou gerações de arte/educadores brasileiros, que, ao retornarem aos 

seus estados e cidades, criavam escolinhas de arte. É importante destacar que 

vários professores de arte/educação que atuaram no ensino superior foram 

formados pelo Curso Intensivo de Arte na Educação, a exemplo dos professores 

Sebastião Pedrosa (UFPE) e Rosa Vasconcelos (UFPE). Gostaríamos de registrar 

que outros arte/educadores pernambucanos também realizaram o CIAE. São elas: 

Cleonice de Oliveira Regis, Elisa Maria Rands Coelho Barros, Maria Luiza Ferreira 

da Rocha, Marisa Gusmão Gomes de Andrade e Solange Costa Lima Antunes. 

Durante os anos em que morou no Rio de Janeiro, Noemia Varela foi professora do 

Conservatório Brasileiro de Música e membro do Grupo de Estudos Carl Gustav 

Jung, coordenado pela Doutora Nise da Silveira.  

No processo de democratização do acesso aos conhecimentos artísticos, Noemia 

Varela exerceu um importante papel, através de sua atuação política no movimento 

associativo de arte/educação nacional e internacional, em instituições, tais como a 

International Society for Education through Art (InSEA/UNESCO), Sociedade 

Brasileira de Educação através da Arte (SOBREART), da Federação de 

Arte/Educadores do Brasil (FAEB), da Associação Nordestina de Arte/Educação 

(ANARTE), Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP), 

além de diferentes organizações relacionadas a educação de crianças com 

deficiência. É presidente de honra ANARTE, FAEB e da ANPAP. 

Na atualidade, existem vários estudos publicados (livros, revistas, vídeos, pós-

graduação - Mestrado/doutora/pós-doutorado) sobre seu pensamento e a sua 

contribuição para educação brasileira, a exemplo dos estudos de Azevedo (2000; 

2002; 2008; 2016), Franger (2001; 2004), Pereira (2010), Silva (2005; 2010a; 2010b; 

2015), Barbosa (2008). 

Estamos, pois, diante de uma mulher-símbolo da arte/educação brasileira, que em 

2017 completaria 100 anos de idade, que até a sua morte conservou-se lúcida em 

suas leituras do mundo. Pessoa que, ao longo de sua história, construiu sua fortuna 

por meio do gesto de amor pela sabedoria e pelo gesto de estabelecer laços 

fraternos de amizade.    
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Considerando o seu notório saber e suas contribuições para no campo da educação 

brasileira, bem como no âmbito da UFPE, foi solicitado a aprovação do título de 

Doutor Honoris Causa para a Professora Noemia de Araújo Varela, no ano de 2016.  

Na próxima sessão, apresentaremos como está caracterizado o acervo pessoal 

Noemia Varela, bem como argumentos que justificam a importância deste acervo e o 

interesse público sobre o mesmo. 

 

Como está caracterizado o acervo pessoal de Noemia de Araújo Varela? 
Ao longo de uma existência, tanto instituições, como pessoas, produzem e guardam 

uma variedade de documentos que registram de uma forma geral momentos vividos 

por sujeitos ou grupos sociais. Esse conjunto de documentos são denominados de 

arquivos institucionais e arquivos pessoais (COOK, 1998).   

No entanto, neste estudo, o nosso foco está relacionado com os chamados arquivos 

pessoais, também denominados de acervo pessoal. Sobre as questões que 

envolvem essa temática, diferentes estudos vêm sendo produzidos, tanto em âmbito 

nacional, como internacional. Nesta direção, a Fundação Getúlio Vargas e o Instituto 

de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, no ano de 1997, realizaram, 

na cidade do Rio de Janeiro, o Seminário Internacional sobre Arquivos Pessoais. Os 

textos e comunicações que resultaram desse fórum foram organizados em um 

número especial da Revista Estudos Históricos, da Fundação Getúlio Vargas, com a 

temática “Arquivos Pessoais” (ESTUDOS HISTÓRICOS, 1998).  

De uma forma geral, segundo esses autores: “Arquivos pessoais, portanto, são 

conjuntos documentais, de origem privada, acumulados por pessoas físicas e que se 

relacionam de alguma forma às atividades desenvolvidas e aos interesses cultivados 

por essas pessoas, ao longo de suas vidas” (CPDOC, 2017, p. 01). Complementando 

ainda: “Esses documentos, quando tomado em conjunto, podem revelar não apenas 

a trajetória de vida, mas, também hábitos e valores de quem os guardou, 

constituindo o seu arquivo pessoal” CPDOC, 2017, p. 01). 

O acervo pessoal de Noemia de Araújo Varela, doado à Escolinha de Arte do Recife, 

está constituído de 7.512 objetos. A partir dos estudos de Vergueiro (2010) e Dias 
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(2003), esses objetos foram organizados em 08 categorias. São elas: (1) audiovisual 

(2.098 objetos); (2) correspondências (1.217 objetos); (3) documentos (86 objetos); 

(4) manuscritos (497 objetos); (5) materiais para produção artística (52 objetos); (6) 

bibliográficos (2.925 objetos); (7) objetos de arte (556 objetos); (8) roupas e 

acessórios (70 objetos).  

Como não será possível, neste artigo, descrever com maior riqueza e detalhamento 

o acervo pessoal de Noemia Varela, decidimos apresentar uma síntese geral de 

cada conjunto, conforme será possível ser verificado abaixo. 

Entre os materiais audiovisuais encontramos fitas cassetes, fitas vídeo, diapositivos, 

CDs, DVDs. Nas correspondências identificamos cartas, cartões, convites, postais. 

Já entre os documentos, estão de uma forma geral, certidões, diplomas, identidade. 

Foram agrupados como manuscritos os planos de aula, bilhetes, relatórios, poemas, 

artigos. Entre os materiais para produção artística identificamos tinta guache, pinceis 

de diferentes números, materiais para gravura, papéis de diferentes gramaturas. 

Entre os materiais bibliográficos estão apostilas, catálogos, livros, periódicos, 

programações, recortes de jornais, textos avulsos, trabalhos monográficos. Nos 

objetos de arte estão cartazes, fotografias, postais, santinhos, desenhos, gravuras, 

pinturas, produzidos por Noemia Varela, diferentes artistas e crianças. Por fim, entre 

as roupas e acessórios estão vestidos pintados por artistas, colares, brincos, 

pulseiras, óculos, relógios, comendas conferidas por diferentes instituições a Noemia 

Varela. 

É importante esclarecermos, ainda, que este estudo se trata de uma pesquisa 

exploratória, uma vez que o acervo Noemia Varela está em processo de restauro, 

higienização e catalogação, para poder ser divulgado e aberto aos pesquisadores 

dos diferentes campos das ciências e das artes. No entanto, qual a importância do 

estudo sobre o acervo pessoal de Noemia Varela?  

No contexto das mudanças paradigmáticas, vem emergindo, no campo da pesquisa 

educacional no Brasil, desde a Década de 1990, novos olhares sobre objetos 

complexos de pesquisa, que exigem dos pesquisadores contemporâneos, 

abordagens metodológicas que nos desafiam a pensar os processos investigativos 
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como uma ação coletiva e compartilhada de construção do conhecimento (SOUZA, 

2006). Entre esses processos, podemos destacar as pesquisas biográficas (NÓVOA, 

1988; 2007; CHIZZOTTI, 2008). Corroborando com esta perspectiva, podemos 

afirmar que: 

O crescimento das pesquisas nas áreas de história da vida privada e 
história do cotidiano, bem como o interesse crescente pelas análises 
de tipo biográfico e pelas edições de correspondências escolhida, 
tem aumentado a procura por este tipo de fonte (CPDOC, 2017, p. 
01).  

Nesta direção, este acervo se constitui de uma valiosa fonte de pesquisa, pois 

evidenciam os caminhos percorridos pela Arte/Educação Brasileira, a partir da 

história de vida de Noemia Varela, considerada Mãe da Arte/Educação Brasileira.  

A partir de um olhar apurado sobre os objetos que constituem esse arquivo será 

possível recuperarmos informações fundamentais para uma constituição de uma 

memória da Arte/Educação brasileira, especialmente para as temáticas relacionadas 

à Arte Infantil, Arte/Educação Inclusiva, Educação Especial, Formação do 

Arte/Educador, História da Arte/Educação, História da Educação, entre outros.  

Desta forma, pela contribuição que este acervo pode oferecer às pesquisas, em seu 

conjunto, ele pode ser considerado de interesse público e social, devendo ser 

preservado, organizado e aberto a consulta pública. 

 

 

 

Notas  
                                                           
1
 http://www.casaruibarbosa.gov.br. 

2
 http://cpdoc.fgv.br. 

3
 http://www.fundaj.gov.br. 

4
 http://www.ieb.usp.br. 
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