
 

O CURSO INTENSIVO DE ARTE NA EDUCAÇÃO (CIAE) E A FORMAÇÃO DE 
ARTE-EDUCADORES NO BRASIL: HISTÓRIA E MEMÓRIA 

 
THE CURSO INTENSIVO DE ARTE NA EDUCAÇÃO (CIAE) AND THE 

FORMATION OF ART-EDUCATORS IN BRAZIL: HISTORY AND MEMORY 
 
 

Sidiney Peterson F. de Lima / UNESP 
 
 
RESUMO 
O texto traz um recorte da pesquisa de doutorado1 que desenvolvo, desde 2016, no Instituto 
de Artes-UNESP, na qual busco compreender a trajetória histórica da formação de arte-
educadores (as) no Brasil, através do Curso Intensivo de Arte na Educação (CIAE), bem 
como esboçar alguns entendimentos que venho construindo acerca do CIAE e seus efeitos 
na história da Arte/Educação no Brasil.  
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ABSTRACT 
The text brings a cut of the doctoral research that I have developed since 2016 at the 
Institute of Arts-UNESP, in which I seek to understand the historical trajectory of the 
formation of art-educators in Brazil through the Intensive Course of Art in Education ( CIAE), 
as well as outlining some of the understandings I have been building about the CIAE and its 
effects on the history of Art / Education in Brazil. 
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O contexto de criação do Curso Intensivo de Arte na Educação ou da busca 
por respostas mais adequadas sobre a formação do professor 
Lembrada por educadores (BARBOSA, 1972; TEIXEIRA, 1970) como experiência 

modelo de um processo que se apoia na arte para desenvolver a capacidade 

criadora da criança, a Escolinha de Artes no Brasil (EAB) ao completar treze anos de 

existência, em 1961, mantinha tão forte repercussão no cenário educacional 

brasileiro que, até aquele momento, já se contava vinte e oito Escolinhas2 em 

funcionamento. Expansão que deu origem ao que veio a se intitular Movimento 

Escolinhas de Artes (MEA), uma organização formada por educadores [artistas, 

psicólogos/as] brasileiros [e estrangeiros] que se estendeu a outros países da 

América do Sul a qual tinha como objetivo difundir o ideal de educação através da 

Arte (ANTONIO, 2012, p. 14). 

Naquele mesmo ano de 1961, ocorreu na Escolinha de Artes do Brasil (EAB) o 

primeiro Encontro do Movimento Escolinhas de Artes (RODRIGUES, 1980, p. 78) 

que reuniu diretores e coordenadores de diferentes Escolinhas. Dentre as principais 

discussões realizadas durante o Encontro, a definição de novas diretrizes de 

integração das Escolinhas com o ensino formal e a formulação de novas 

perspectivas para o futuro do Movimento Escolinhas de Artes (MEA). Tais objetivos 

buscavam fortalecer o ensino de Artes nas escolas de Educação básica, em face da 

Reforma Educacional que se instalara no Brasil, a LDB 4024/61, que transformou o 

ensino de Artes, na educação formal em atividade complementar de iniciação 

artística (FERRAZ; FUSARI, 2009, p. 39). 

Com base nas normas adotadas para o ensino de Artes na educação básica, outro 

ponto de discussão dizia respeito à necessidade de desenvolvimento de um 

currículo apoiado na estrutura metodológica das práticas educativas do MEA. Este 

currículo deveria contemplar a formação de um novo mestre (RODRIGUES, 1980, p. 

81), dentro dos ideais filosóficos e metodológicos daquele movimento.  

Com as ideias em discussão, pretendia-se a formação de um professor atualizado, 

consciente das tendências e transformações no ensino de Artes. Uma pretensão já 

experimentada desde 1960, quando: 

A Escolinha aceitou para estágio intensivo, cinco professores de desenho e 
pintura vindos do Rio Grande do Sul, recém-saídos da Escola de Belas 
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Artes e que estavam interessados em trabalhar em Escolinhas de Artes e, 
também, em escolas e colégios seguindo a orientação da Escolinha de 
Artes do Brasil (VARELA, 1986, p. 16) (grifos da autora). 

O programa de estágio avançado realizado na EAB chamou atenção de outros 

professores, estudantes e artistas oriundos do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, 

Rondônia e de outros países como Argentina e Paraguai (onde as Escolinhas de 

Artes eram dirigidas por Beatriz S. Vettori e Olga Blinder, respectivamente), que 

passaram a se inscrever para os estágios oferecidos no segundo semestre de 1960. 

Neste programa de estágio 

As experiências e debates programados reuniam estagiários e professores 
das 9:00 às 17:00 horas. Durante um mês, aproximadamente, trabalhou-se 
de modo intensivo, visando-se a análise da experiência Escolinha de Artes 
do Brasil em sua estrutura e dinâmica em seus processos e técnicas, em 
seus princípios fundamentais. O debate esclarecia como integrar a arte no 
processo educativo (...) estavam todos envolvidos no diálogo e nas 
experiências, que apontaram uma nova modalidade de curso (VARELA, 
1986, p. 16). 

Essa nova modalidade, citada por Noemia Varela, diz respeito à criação do Curso 

Intensivo de Artes na Educação (CIAE), que se configura como marco histórico no 

processo de formação de professores para o ensino de Artes (SILVA, 2015, p. 42), 

considerando suas proposições teóricas e metodológicas, baseadas na educação 

através da arte. 

Presente na bibliografia que se ocupa da análise do Movimento Escolinhas de Artes 

no Brasil, Varela (1986), Barbosa (2008), Antônio (2012), Frange (2001), Azevedo 

(2000), Nascimento (2005), Silva (2005, 2015), Ferraz, Fusari (1991, 2009), Lima 

(2014), o Curso Intensivo de Artes na Educação (CIAE), durante os vinte anos em 

que foi realizado (1961- 1981) teve como diretora técnica e pedagógica a 

arte/educadora Noemia Varela, para quem a experiência no CIAE pode ser 

reconhecida como um caminho que buscava por respostas mais adequadas sobre a 

formação do professor3, ou ainda, a formação do novo mestre4. 

Quais as principais características desse novo mestre? Como aprendia a ensinar? 

Como ensinava o que aprendia? Que concepção de ensino de Artes norteava a sua 

formação no CIAE? Estes questionamentos impulsionam nossa pesquisa que, parte 

do princípio de que a partir de bases conceituais, teóricas e metodológicas, o Curso 

Intensivo de Arte na Educação (CIAE) transformou a formação do até então 
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conhecido professor de desenho na formação do que veio a se nomear como 

arte/educador, por meio de variadas interpretações em diferentes regiões do Brasil, 

sempre com vista no entendimento da arte como atividade fundamental para o 

desenvolvimento da personalidade da criança. Transformações que ecoaram no 

ensino de Artes em escolas públicas e privadas, com a obrigatoriedade da Educação 

Artística em 1971, com a Lei Federal 5692 e na formação de professores de Artes, a 

partir de 1973, nos cursos universitários de Educação Artística. 

O que se diz e se escreveu sobre o Curso Intensivo de Arte na Educação: 
delineando caminhos para uma caracterização do CIAE 
Em recente revisão histórica, a arte/educadora Ana Mae Barbosa refere-se ao Curso 

Intensivo de Arte na Educação (CIAE) como o primeiro curso regular, frequente, 

continuado, para a formação dos professores modernistas de Artes no Brasil (2015, 

p. 394). 

Foi sob essa orientação identificada como modernista que, em 20 anos de sua 

existência, o CIAE formou aproximadamente 1.200 (mil e duzentos) arte/educadores 

(SILVA, 2015, p. 43) procedentes de todas as regiões do Brasil, vindos também da 

Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Peru, Venezuela, Honduras, Panamá, Portugal, 

França e Israel (VARELA, 1986, P. 20). 

A grande procura pelo CIAE, se por um lado pode ser apontada pela quase 

inexistência de cursos dessa natureza no Brasil (ANTONIO, 2012), por outro pode 

ser entendida pelas inéditas características do curso oferecido na EAB, entre elas a 

reestruturação, a cada edição, do seu corpo docente na medida de seu conteúdo, 

interesses e necessidades dos alunos e da Escolinha e de nosso sistema 

educacional5.  

Havia, desde as primeiras edições do CIAE, de acordo com a leitura de textos 

publicados (BARBOSA, 2008; VARELA, 1986; LIMA 2012, 2014; ANTONIO, 2012 e 

SILVA 2015), com a análise de documentos e nos depoimentos de participantes 

desse curso, o interesse em reunir um corpo docente conformado por diferentes 

formações e concepções culturais, políticas e educacionais. 

Das primeiras edições do CIAE participaram educadoras e educadores brasileiros 

como Augusto Rodrigues, Ferreira Gullar, Noemia Varela, Nise da Silveira, Anísio 
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Teixeira, Cecília Conde e docentes oriundos de outros países como Helena Antipoff 

e Lea Eliott. Em edições posteriores, são apontados como colaboradores os 

brasileiros Abelardo Zaluar, Laís Aderne, Ana Mae Barbosa Liddy Mignone, Silvia 

Aderne, Maria Lúcia Freire, Genny Marcondes Ferreira, Pedro Domingues, Edison 

Carneiro, José Maria Neves, Carlos Cavalcanti, e educadores argentinos como 

Maria Fux e Ilo Krugli. 

Ainda colaboraram, em diferentes edições do curso, profissionais de áreas diversas 

como o técnico de futebol, o artista, o Artesão, a atriz, o crítico de arte, o jornalista e 

o poeta (VARELA, 1986, p. 18), em palestras e oficinas que tinham como finalidade 

a ampliação da percepção dos cursistas participantes. Essa diversidade constituiu 

fonte de renovação e transformação do CIAE (VARELA, 1986). 

Como estratégia de renovação conceitual, teórica e metodológica, no intervalo entre 

uma edição e outra do CIAE, a partir de 1963, conforme depoimento de Noemia 

Varela, a Escolinha passou a promover cursos de curta duração sobre a arte no 

processo educativo, que foram testados para integração de novos conteúdos nos 

cursos intensivos6. 

Denominados de Ciclos de Estudos, estes cursos de curta duração trataram de 

diferentes temas como: Educação Criadora, programado e realizado pelo ‘artista e 

Creative Educator’ Tom Hudson7; Desenvolvimento Criador e Linguagem Pessoal 

também realizado por Tom Hudson; Linguagem Expressiva e criadora sob a 

orientação de Ilo Krugli; Dança na Educação que foi orientado pela especialista 

desse campo Maria Fux; Educação Musical com Cecília Conde e Arte na Escola 

realizado por Noemia Varela e Augusto Rodrigues8. Cada um desses cursos trouxe 

novos elementos para a renovação dos programas e corpo docente dos cursos 

intensivos anuais9. 

Em documento datilografado, em 1973, é possível verificar que, a edição do Curso 

Intensivo de Arte na Educação naquele ano, apresentava a seguinte programação: 

04 meses de duração, as segundas e quintas-feiras, das 10h às 12h e das 14h às 

17h; as terças, quartas e sextas-feiras, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h10. Eram 

aceitos até 20 alunos por turma (previsão média) 11 que deveriam atender aos 
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seguintes requisitos: ser estudante de Artes, pedagogia e áreas afins, ser professor 

do 1º e/ou 2º graus, com prática de ensino; professor de Artes (Artes plásticas, 

música, teatro, literatura, dança, etc); professor de Artesanato, orientador de ensino, 

artista12. 

No conteúdo programático dessa edição constam os seguintes temas: 

Ensino criativo/Arte-Educação, Artes e personalidade, criatividade e 
desenvolvimento, o processo da ação criativa, o homem e sua Artes, 
natureza da Arte, introdução à apreciação artística, a Artes da 
criança e do adolescente- e seus aspectos educativos, Arte na 
educação, experiências criativas, estudos sobre literatura, cinema, 
fotografia, dança, teatro e Artes plástica na educação, desenho, 
pintura, o livro no processo educativo, rádio e tv de massa, 
levantamento e pesquisa de outras experiências criativas, trabalhos 
práticos com materiais diversos, aulas teóricas e projeções13. 

Os conteúdos mencionados acima indicam uma proposta de formação de 

arte/educadoras (es) baseada no contato, discussão e experiências com diferentes 

linguagens artísticas, meios de comunicação e aprofundamento de saberes acerca 

de materiais, por meio de aulas teóricas e práticas em um curso com foco no 

entrosamento entre arte e educação. 

Nosso contato com o CIAE vem ocorrendo desde o desenvolvimento da pesquisa de 

mestrado sobre a Escolinha de Artes de São Paulo (EASP)14 em que analisamos as 

práticas educativas realizadas nesta instituição e onde verificamos a realização de 

duas edições do CIAE, ambas em 1971, o que confirma que o CIAE foi realizado 

além da Escolinha de Artes do Brasil (EAB) em outras instituições ligadas ao MEA. 

Ao buscar depoimentos que pudessem auxiliar na pesquisa de forma mais ampla 

sobre o CIAE, em 2013, realizamos entrevistas com Cecília Conde, professora de 

música na EAB/CIAE e com a educadora e psicóloga inglesa Lea Eliott, 

colaboradora nas primeiras edições do CIAE. A análise dessas entrevistas apontou 

para diferentes características do CIAE, entre elas determinadas propostas de 

formação que se aproximavam do que denominamos de práticas multiculturais. As 

reflexões sobre tais aspectos resultaram na escrita do texto A formação de 

professores no CIAE: perspectivas multiculturais15. 
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Durante o desenvolvimento da pesquisa de mestrado, tendo como fontes recortes de 

jornais, depoimentos de professoras e alunas da EASP e em publicações da época, 

percebemos que se por um lado havia identificações entre os objetivos do curso 

oferecido na Escolinha de Artes do Brasil (EAB) e o oferecido na capital paulista, por 

outro lado diferenças se apresentaram quanto às concepções teórico/metodológicas 

e duração de cada edição, o que sugere que cada Escolinha, além de São Paulo16, 

organizou, interpretou e realizou a formação de professores de acordo com as 

necessidades apresentadas, em cada contexto. 

É importante ressaltar que, em 1971, ano de realização do CIAE em São Paulo e em 

outros Estados brasileiros, entrava em vigor a Lei Federal nº 5692 em que a 

Educação Artística ganhou espaço e status nos currículos da educação básica. As 

implicações decorrentes da aprovação dessa Lei Federal, como a obrigatoriedade 

da disciplina Educação Artística no ensino de 1º e 2º graus, aumentaram a procura 

do Curso Intensivo de Artes na Educação (VARELA, 1986, p. 19). 

Naquele contexto, o Movimento Escolinhas de Artes (MEA), representado por 

educadores, psicólogos e artistas teve influência direta na gestão da inclusão da 

Educação Artística nos currículos levando o Ministério da Educação a organizar em 

conjunto com representantes da EAB o curso denominado: Educação Artística no 

Ensino de 1º grau, sob a orientação de Noemia Varela, Maria Helena Novaes e 

Augusto Rodrigues (LIMA, COUTINHO, 2012). Este curso tinha como público alvo 

Professores e Técnicos das Secretarias de Educação17 e apresentava como objetivo 

a orientação para a implantação da Educação Artística no currículo escolar de 

acordo com o artigo 7º da Lei 5692/71 (BARBOSA, 2008). 

Este posicionamento nos permite acreditar que a inclusão da Educação Artística no 

currículo escolar seria o resultado do desejo de professores já envolvidos com o 

MEA de expandir o ideário de educação através da arte na escola formal e tinha o 

CIAE como um programa de formação para ‘novos mestres’ que formaria arte-

educadores que atuariam em salas de aula (LIMA, COUTINHO, 2012). 

Portanto, interessa-nos com esta pesquisa, realizar um estudo aprofundado e crítico 

sobre o Curso Intensivo de Arte na Educação (CIAE) buscando mapear seu alcance 
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e avaliar suas contribuições para a formação de arte-educadores e para a história 

mais ampla da Arte/Educação nacional.  

Este interesse sobre formação de arte-educadores, especialmente na trajetória do 

Curso Intensivo de Arte na Educação (CIAE), tem como pressuposto o pensamento 

de que, como arte-educadores, não podemos mais ignorar o passado, configurado 

como as raízes do presente. Conhecer as/os personagens; as metodologias e as 

relações entre a arte e a educação com o processo político, educacional, 

histórico/social e epistemológico é essencial, pois é a partir dessas noções que 

poderemos nos reconhecer na construção histórica, esclarecendo como estamos 

atuando e como queremos construir nossa história (FERRAZ; FUSARI, 2009, p. 23). 

Pensar e repensar a questão da formação de arte-educadores no Brasil: 
trânsitos entre presente, passado e futuro.  
A Arte/Educação é epistemologia da Arte (BARBOSA, 1998), é campo de 

construção de saberes através de práticas educativas no âmbito da educação formal 

e não formal. Como aponta Silva (2008), a Arte/Educação é campo de conhecimento 

empírico-conceitual que, tornou-se aberto a diferentes enfoques e vêm agregando 

em seu corpus uma diversificada linha de atuação, estudos e pesquisas, tais como: 

a formação de professores para o ensino de Artes. 

Em análise sobre a formação de arte-educadores no Brasil, durante o I Simpósio 

Internacional de História da Artes Educação- ECA-USP, realizado em 1986, Noemia 

Varela apontou para a necessidade de penetrar nessa questão básica- estar no 

âmago do processo de formação do arte/educador, agindo na busca por respostas 

(VARELA, 1986, p. 11). Cada vez mais, diz a autora, é preciso aprofundar uma 

tomada de consciência essencial quanto a esse processo, o que exige, 

consequentemente, um constante pensar e repensar a formação do arte/educador 

(VARELA, 1986, p. 11). 

Interessa-nos, na pesquisa em andamento, pensar e repensar a formação de arte-

educadores no Brasil na trajetória do Curso Intensivo de Artes na Educação (CIAE), 

ou seja, a partir de uma perspectiva histórica que nos permita recriar o passado, ora 

circundando os fatos, dando-lhes luz e cor próprias, ora tecendo as teias das 

relações e dependências entre eles (COUTINHO, 1994, p. 26). Trata-se de uma 
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pesquisa centrada no presente, mas que sugere trânsitos com o passado e com o 

futuro, sem a pretensão de recuperar um fato, pois, concordando com Bredariolli 

(2009) os eventos passados não são blocos maciços, imóveis, mas sim 

acontecimentos passíveis de interpretação. 

Com o intuito de discutir o conceito de ‘novo-mestre’ e sua prática educativa, 

finalidades almejadas pelo programa de formação no Curso Intensivo de Arte na 

Educação (CIAE), recorremos aos estudos do modo de endereçamento18, trazidos 

pela autora Elizabeth Ellsworth (2001, 2005) como abertura para problematizar os 

planejamentos pedagógicos presentes na referida experiência, e ainda, como forma 

de aproximação das ideias recorrentes sobre docência e prática pedagógica para o 

ensino de Artes, no CIAE, e as possíveis respostas a esses endereçamentos. 

Sobre Movimento Escolinhas de Artes (MEA) e sobre o próprio Curso Intensivo de 

Arte na Educação (CIAE), a partir de diferentes perspectivas e que até o momento 

servem-nos de referência para conhecer o curso e iniciar as análises, guiam-nos os 

estudos de Noemia Varela (1973, 1986) e Ana Mae Barbosa (1984, 2008) ambas 

participantes ativas do MEA e do CIAE, bem como pesquisadores que se 

debruçaram sobre as temáticas como Fernando Antônio G. de Azevedo (2000), 

Lucimar Bello Frange (2001), Ricardo Carneiro Antonio (2012) e Téoura Benetti 

(2007). 

Na esteira da discussão acerca do Movimento Escolinhas de Arte e sobre o CIAE, 

favorece nossa análise o trabalho de Sebastião Gomes Pedrosa, The influence of 

English Art Education upon Brazilian Art Education from 1941 (1993), por se tratar de 

uma tese desenvolvida a partir de coleção, seleção e interpretação de entrevistas, 

cartas e documentos de conferências coletados na Inglaterra e no Brasil que 

apontaram para influências teórico/metodológicas inglesas no ensino de arte 

brasileiro. 

Em se tratando do campo de ensino de Artes, especialmente com a linha de 

pesquisa sobre História do ensino de arte no Brasil cuja grande referência é a arte-

educadora Ana Mae Barbosa (2008, 2015), pois, suas pesquisas oferecem a 

possibilidade de entendermos o contexto e as implicações diversas em que se 
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insere, historicamente, o ensino de arte no Brasil no período que desejamos 

pesquisar. Também fundamentam nosso pensamento os estudos realizados por 

Rejane Galvão Coutinho (1997, 2002), Erinaldo Alves do Nascimento (2005), 

Sebastião Gomes Pedrosa (1993) e Rita Luciana B. Bredariolli (2004, 2009), que 

tem buscado dar segmento as pesquisas históricas. 

Também acreditamos ser fundamental o aprofundamento teórico acerca da temática 

abordada, por isso, investiremos em leituras críticas específicas sobre o objeto de 

estudo buscando a elaboração de questões pertinentes que possam corroborar no 

entendimento do fenômeno estudado. Entre as leituras destacamos a obra Memória 

e Sociedade: lembranças de velhos de Ecléa Bosi (1994), Entre memória e história 

de Pierre Nora (1993), A memória coletiva de Maurice Halbwachs (1990) A memória, 

a história e o esquecimento de Paul Ricouer (2007), entre outros. 

Outra vertente fundamental, dentro do campo de ensino de Artes, é o próprio campo 

da formação de professores de Artes, que analisaremos a partir dos estudos de Ana 

Mae Barbosa (1975, 1990, 2015), Rejane Galvão Coutinho (2009, 2012), Lucia 

Gouvêa Pimentel (1999, 2009, 2009b), Lucimar Bello Frange (2009) e Rosa 

Iavelberg (2003). 

As obras Educação pela Arte publicada em 1943 (2001) e A Redenção do Robô 

(1986), de Herbert Read e Desenvolvimento da Capacidade Criadora lançada em 

1947 (com versão em português publicada em 1977, pela editora Mestre Jou) de 

Viktor Lowenfeld e W. L. Brittain são aqui consideradas fontes documentais 

importantes para o entendimento acerca das concepções de ensino de Artes, 

durante o período denominado modernista no Brasil, do qual o CIAE fez parte 

importante.  

As obras de Herbert Read são consideradas como referências mais importantes 

para a Pedagogia da Arte que fundamentaram o Movimento Escolinhas de Arte 

(MEA). Isso se torna evidente quando percebemos que o título de sua obra mais 

famosa – Educação através da Arte – traduz de maneira sintética a filosofia desse 

movimento que seguiu o argumento central da pedagogia de Read, qual seja, a ideia 

de fusão completa entre arte e educação.  
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No caso da obra escrita por Viktor Lowenfeld e W. L. Brittain, observa-se que, a 

partir de Piaget e Freud, os autores difundiram atividades e procedimentos 

educacionais relacionados com cada fase do desenvolvimento infantil. A 

repercussão dessa obra, no contexto brasileiro, foi tão marcante que Ana Mae 

Barbosa (1975, p. 35) chegou a falar, ao analisar o estado da arte na educação 

nacional, na existência de uma lowenfeldmania. 

Por sua vez, no que diz respeito à formação de professores, em geral, a temática 

será analisada à luz de estudos e pesquisas realizadas por Paulo Freire (2011), 

Marli André (2002), Antônio Nóvoa (1995), Francisco Imbernón (2001) e José 

Contreras (2012), entre outras referências.  

Para tratar sobre as questões referentes à memória e história, a fundamentação até 

o momento está composta por Paul Ricouer (2007); Jacques Le Goff (2013); Jeanne 

Marie Gagnebin (2009); Beatriz Sarlo (2007) e Ecléa Bosi (1994). O campo da 

escrita da história será possivelmente discutido à luz de Paul Veyne (2008); Jacques 

Rancière (2014) e Michel Foucault (2014). 

Finalizamos, trazendo a fala de Noemia Varela, palavras que nos provocam e nos 

impulsionam o movimento de olhar por uma fresta em busca de um olhar para a 

história: Mas, que devemos pensar da formação do arte-educador? O que dá mais a 

pensar sobre esta questão e que ainda não foi pensado? (VARELA, 1986, p. 12). 

 

 
Notas 
                                                           
1
 Pesquisa realizada sob orientação da professora Rejane Galvão Coutinho. 

2
  Contagem realizada a partir do documento presente no relatório denominado Escolinha de Artes do Brasil: 

análise de uma experiência no processo educacional brasileiro que foi editado e publicado pelo INEP em 1980.   
3
 Trecho de entrevista de Noemia Varela. In: FRANGE, Lucimar B. Noemia Varela e a Artes. Belo Horizonte, C/ 

Artes. 2001, p. 182.   
4
 Idem, p. 192.   

5
 Trecho de entrevista de Noemia Varela. In: FRANGE, Lucimar B. Noemia Varela e a Artes. Belo Horizonte, C/ 

Artes. 2001, p. 187.   
6
 Idem, p. 188.   

7
 Forma de apresentação de Tom Hudson no folder original com informação sobre o Curso.   

8
 Informações verificadas em documentos sobre o CIAE localizados no acervo pessoal da arte-educadora Ana 

Mae Barbosa.   
9
 Idem, Ibidem. 

10
 Informações verificadas em documento que faz parte do acervo doado por Noemia Varela à Escolinha de Artes 

do Recife. Neste projeto, utilizamos uma cópia do mesmo que foi, gentilmente, cedida pela arte-educadora Maria 
das Vitórias Negreiros do Amaral.   
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11

 Idem. 
12

 Idem. 
13

 Idem. 
14

 LIMA, Sidiney Peterson Ferreira de Lima.Escolinha de Artes de São Paulo (EASP): instantes de uma história. 
Pesquisa orientada por Rejane Galvão Coutinho e defendida em agosto de 2014, no Instituto de Artes- UNESP.   
15

 O trabalho foi apresentado durante o II Encuentro de las Ciências Humanas y Tecnológicas para la integración 
en el Conosur: Diálogos en nuestra América/ Simposio Latinoamericano de Formación de Professores de Artes: 
Investigaciones actuales y sus contextos, 2013, Bogotá.   
16

 No documento Escolinha de Artes do Brasil: análise de uma experiência no processo educacional brasileiro 
que foi editado e publicado pelo INEP em 1980, verificamos que até 1981 foram criadas 144 Escolinhas. No 
mesmo documento observamos que o CIAE foi oferecido na Escolinha de Artes do Recife, Escolinha de Arte da 
Associação Cultural dos Ex-alunos do Instituto de Artes da UFRGS e, dentre as Escolinhas ligadas ao MEA no 
exterior, na Escolinha de Artes do Paraguai.   
17

 Informação verificada no documento de programação do referido curso. Este documento pertence ao acervo 
pessoal da Arte/educadora Ana Mae Barbosa.   
18

 O modo de endereçamento é um termo que teve suas origens nos estudos fílmicos. Ellsworth (2005) coloca 
que a partir do momento que os teóricos do cinema passaram a compreender o modo de endereçamento como 
um evento, e não mais como algo que está no filme, a autora passa a se dedicar aos estudos voltados à 
Educação e aos Estudos Culturais. O modo de endereçamento passa então a ser definido como um evento 
invisível, que acontece em algum lugar entre o social e o individual.   
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