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RESUMO: O ensino da arte constitui o ponto central deste estudo, na confluência entre arte e 
educação. O pensamento do educador norte-americano John Dewey manifesta-se, no Paraná, 
por meio dos educadores Erasmo Pilotto e Emma Koch, juntamente com outros artistas 
educadores. O apoio e a adesão às propostas e iniciativas de uma nova educação levam à 
introdução do ensino da arte, como elemento motivador do processo de aprendizagem ativa e 
participante do aluno. O referencial teórico-filosófico fundamenta-se nos princípios 
educacionais de Dewey e o procedimento metodológico tem por base fontes bibliográficas e 
documentais que possibilitaram a compreensão do trabalho realizado pelos educadores 
paranaenses, no desenvolvimento da prática educativa pela arte, por meio das Escolinhas de 
Arte, nos grupos escolares, em Curitiba. 
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EDUCATING THROUGH ART: the proposal of a school learning. 

 

ABSTRACT: The education of Art constitutes the main point of this study, in the confluence 
between art and education. The thought of the North American educator John manifest Dewey 
is manifested, in Paraná, by the educators Erasmo Pilotto and Emma Koch, together with 
other art educators. The support and the adhesion to the proposals and initiatives of a new 
education lead to the introduction of art education, as a motivating element of the process of 
active and participant learning of the student. The theoretical, philosophical reference is based 
on Dewey’s educational principles and the methodological procedure has for basis 
bibliographical sources and registers that they make the understanding possible of the 
accomplished work from Paraná’s educators, in the development of the education through 
Arts, by the Little Arts School, in school groups, Curitiba. 
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EDUCAR PELA ARTE: A PROPOSTA DE UMA APRENDIZAGEM 
ESCOLAR. 

 
 

 O pensamento renovador da educação permanece constante nas discussões e debates 
entre educadores, no final do século XX e nos primeiros anos do século XXI. Novos 
procedimentos educacionais são propostos, na tentativa de descortinar novas situações que 
possam estimular o aprendizado mais eficaz por meio de práticas pedagógicas desenvolvidas 
na escola. 
 Os princípios que norteiam as propostas e as teorias educacionais apresentam-se 
entrelaçados aos novos mecanismos e instrumentos tecnológicos que passam a integrar o meio 
da educação. As propostas expressam idéias e ideais, cujas raízes encontram-se nas propostas 
de educadores do passado que, sucessivamente, foram construindo o aparato que se 
constituiu, no tempo, a história da educação e da pedagogia.   
 A análise que se apresenta neste estudo tem como pano de fundo o pensamento do 
educador norte-americano John Dewey que teve papel relevante nas inovações educacionais, 
nas primeiras décadas do século XX, repercutindo em vários educadores partidários do 
processo de aprendizagem ativo e participante da criança. Também, focalizou aspectos que 
mobilizaram o ambiente da educação, ocasionando mudanças nos procedimentos 
metodológicos, no ambiente físico da escola, nos recursos materiais e na mudança de postura 
do professor. Tais idéias foram defendidas no Brasil, tendo nas pessoas de Anísio Teixeira, 
Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e outros mais os difusores deste pensamento que terão 
seus porta-vozes, nas várias regiões brasileiras.  
 No Paraná, entre os defensores das propostas educacionais de Dewey sobressai a 
figura de Erasmo Pilotto que, em razão dos cargos oficiais ocupados, pode empreender 
reformas e introduzir novas práticas educacionais, fundamentadas naquelas propostas. 
Juntamente com outros educadores e artistas educadores, empreendeu a consecução de 
projetos, nos quais se aliavam arte e educação. Neste trabalho pioneiro contou com a 
inestimável colaboração da professora e artista Emma Koch partidária das mesmas idéias que 
possibilitaram a implantação de atividades artísticas como forma de estimular a criatividade 
dos alunos e fazer fluir a aprendizagem mediante o processo de desenvolvimento do espírito 
criativo do ser humano. 
 As fontes pesquisadas constaram do levantamento bibliográfico de autores que tratam 
de questões relativas aos princípios educacionais de John Dewey, tendo no Paraná a figura 
representativa de Erasmo Pilotto, no movimento da Escola Nova, e de quantos comungaram 
com ele esses ideais. O trabalho de pesquisa, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação 
em Educação, do Setor de Educação, da Universidade Federal do Paraná, por Giovana 
Terezinha Simão, sobre arte-educação no Paraná, permitiu conhecer de perto o trabalho 
realizado por Pilotto, em parceria com a artista e professora Emma Koch, no desenvolvimento 
da prática educativa por meio da arte que inspirou o projeto de implantação das Escolinhas de 
Arte, em Curitiba. O projeto, além de possibilitar a associação da arte com a educação, 
permitiu introduzir novos atrativos instrumentais para conduzir com maior sucesso o processo 
de aprendizagem infantil, por meio do despertar da criatividade e da sensibilidade que a arte 
consegue promover nos sujeitos. 
 Os objetivos visaram estudar o contexto cultural paranaense, no qual se inseriam 
Erasmo Pilotto e Emma Koch, para compreender as origens de suas intersecções educacionais 
e artísticas que desembocaram na reforma do ensino artístico, bem como analisar a atuação 
desta professora, em seu trabalho frente à implantação das Escolinhas de Arte.  

A trajetória desenvolvida por esta pesquisa contou com as observações e 
apontamentos do historiador Carlo Ginzburg (1987, p.12) sobre a natureza do conhecimento 
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histórico inscrito nas ações de personagens individuais sob o foco da análise qualitativa, que 
privilegia o conhecimento indireto, principalmente, no tratamento das fontes. Conforme o 
historiador, é a partir do destino de um “indivíduo singular” que se faz aparecer a trama que 
envolve outros indivíduos. Jacques Revel ratifica o pensamento de Ginzburg, enunciando: 

 
A escolha do individual permite destacar ao longo de um destino 

específico – o destino de um homem, de uma comunidade, de uma obra – a 

complexa rede de relações, a multiplicidade dos espaços e dos tempos nos 

quais se inscreve. (Apud LEVI, 2002, p. 18). 

 

 Não se trata de banalizar o coletivo em favor do individual, afirma Ginzburg, mas 
estudar uma espécie singular de indivíduo, um elemento que foi representativo e que “pode 
ser pesquisado como se fosse um microssomo de um extrato social inteiro num determinado 
período histórico”. (1987, p. 27). Nesta perspectiva, apresenta o historiador uma análise 
crítica entre o coletivo e o individual, em sua obra O queijo e os vermes, tanto em relação às 
pesquisas quantitativas como àquelas qualitativas, rejeitando o anonimato dos números e 
propondo o aperfeiçoamento e a valorização do conhecimento indireto, na interpretação de 
fontes “residuais, dados marginais, questões indiciárias”, mas que são substancialmente 
reveladoras. A pesquisa qualitativa e suas fontes assim podem fundamentar-se em 
documentações que oferecem a oportunidade de reconstruir não só as massas indistintas como 
também as personalidades individuais, sendo absurdo descartar fontes que não sejam 
objetivas, porque nelas existem zonas privilegiadas, sinais, indícios, que permitem decifrá-la. 
 No campo específico da História da Educação, o objeto de estudo a respeito da 
implantação das Escolinhas de Arte e as mudanças provocadas na cultura escolar, obteve-se 
constatar a introdução de um novo entendimento do ensino da arte e de suas relações com o 
aprendizado escolar. O foco das investigações que envolvem o termo cultura escolar abarca os 
estudos da construção dos saberes e das práticas educativas, visando compreender a rede de 
relações entre os processos educacionais e as formações sociais a partir da escola. Os autores 
selecionados sob a luz das abordagens da cultura escolar foram Jean-Claude Forquim, 
Antonio Viñao Frago, Dominique Julia, Perez Gómez, Peter Maclaren, Elsie Rockwel, André 
Chervel e Ivor Goodson. 
 Os autores citados permitiram constatar que a educação vem cumprindo finalidades, 
em grande parte, determinadas pela sociedade, na qual, tais discursos e projetos alteram os 
aspectos internos das instituições educativas, pelas novas práticas escolares que envolvem 
novas experiências, formas de pensar e agir que configuram as construções socioculturais 
escolares. Esses elementos internos, por sua vez, operam nas instituições educacionais e 
acabam propiciando um olhar que escapa às questões puras dos conteúdos normativos 
impostos, tornando-se pertinente apresentar a escola em sua existência cultural e simbólica.  

A complexidade da dinâmica de alguns aspectos da cultura escolar é apontada por 
Frago (1994, p.5), quando se refere aos aspectos institucionalizados que caracterizaram a 
escola como organização, modos de pensar, significados e idéias compartilhadas. Estes 
aspectos, enunciados por Frago e demais autores, caracterizam a escola como um espaço 
próprio e peculiar, no qual se operam distintas condutas sociais, foram categorias de estudos 
de obras recentes sobre a História da Educação, no Brasil. 
 As fontes referentes ao trabalho realizado por Emma Koch foram encontradas no 
arquivo pessoal de sua filha, Teresa Koch, nos arquivos do Colégio Estadual do Paraná e do 
Museu de Arte Contemporânea do Paraná – MAC. Fontes inéditas foram encontradas nos 
trinta e dois textos produzidos por Emma sobre educação e ensino artístico e nos trechos não 
publicados de entrevistas realizadas pela jornalista Beatriz Araújo. Nesses documentos 
constam os referenciais teóricos da professora; relatórios sobre exposições infantis, em 1949, 
1950, 1951 e 1952; documentos sobre a exposição de desenhos infantis paranaenses 
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premiados na Dinamarca, em 1952; depoimento de Erasmo Pilotto, quando Secretário de 
Estado da Secretaria de Educação e Cultura do Paraná, sobre o trabalho de Emma Koch, nesta 
Secretaria;  projeto de educação artística infantil da Secretaria; documentos da Secretaria que 
atestam o trabalho desta professora entre 1949 e 1952; documentos profissionais posteriores a 
1952 que atestam o trabalho de Emma na Escola Maria Montessori, no Colégio Estadual do 
Paraná e no Colégio Sion. Documentos particulares foram cedidos para consulta referentes à 
naturalização, tradução de diplomas em Artes Plásticas e Didática Superior, artigos 
publicados na revista norte-americana “School Arts” e documentos sobre a atuação da 
professora, no Rio Grande do Sul. Além desses documentos, as entrevistas com Emma Koch 
e seu marido Ricardo Koch, ambos artistas educadores, realizadas pela jornalista Beatriz 
Araújo.  
 Documentos oficiais, como Mensagens do Governador Moysés Lupion, entre os anos 
de 1947 e 1950, anteprojeto de Lei Orgânica da Educação, de 1949, elaborado por Erasmo 
Pilotto e publicações da Secretaria de Educação sobre o Curso Primário, Boletins da 
Secretaria de Educação, além do material bibliográfico levantado e selecionado para este 
estudo, constituíram fontes que vieram elucidar a participação desta artista professora no meio 
educacional da rede oficial de ensino, no Paraná. 
 Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado, que abordam pesquisas sobre arte e 
educação, foram também alvo de estudos, uma vez que a maioria delas tornou-se fonte 
elucidativa sobre o tema a ser discorrido. 
 
A construção da aprendizagem no tempo. 
 
 O avanço da ciência e da tecnologia, no período da Idade Moderna, permitiu o 
desenvolvimento de novas concepções e práticas educacionais ante as possibilidades de uma 
aprendizagem construtiva e crítica que, aos poucos, foram tomando corpo nos procedimentos 
cotidianos da escola. 
 A retomada do pensamento grego e romano, levando à nova concepção da 
personalidade humana, deu o fundamento pedagógico que os educadores humanistas do 
século XVI buscaram enfatizar no trabalho educativo dispensado à criança. Nomes, como 
Vitorino de Feltre, na Itália, Michel Montaigne e Rabelais, na França, Irmãos da Vida 
Comum, na Alemanha, e outros mais, lançaram os alicerces para a construção de uma nova 
realidade educacional, na qual as atenções concentraram-se no desenvolvimento da mente e 
da criatividade, na fase mais importante da vida do ser humano, a fase infantil. 
 As idéias realistas de Comenius, no século XVII, repousando na fé da capacidade de 
todos os seres humanos, buscaram, em sua analogia entre o desenvolvimento da natureza e o 
desenvolvimento do ser humano, estabelecer os parâmetros do encaminhamento do processo 
de aprendizagem, partindo do pensamento independente do homem para tudo aquilo que visse 
com os olhos e pudesse saber com a mente. (EBY, 1970, p. 159). A aprendizagem iniciada 
pelos sentidos foi sustentada por Comenius, pressupondo as impressões sensoriais adquiridas 
pelas experiências vividas pelas crianças ante o manuseio dos objetos para aprender fazendo. 
(EBY, 1970, p. 165). 
 O pensamento experimentalista de John Locke, em meados do século XVII, reforçou a 
concepção da independência do pensar e do saber que a experiência proporcionava, por meio 
da descoberta que cada um realizava pela observação. A experiência passava a ser vista, 
então, como fonte do conhecimento, pois seria nela que se fundamentaria o conhecimento. 
(EBY, 1970, pp. 251, 257-262). 
 Os conhecimentos e o desenvolvimento da capacidade humana foram reforçados por 
outros educadores, nos séculos seguintes, cada qual trazendo sua contribuição para o 
crescimento de uma pedagogia adaptada às novas condições que foram se anunciando através 
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do tempo. John Locke, Froebel, Pestalozzi, Rousseau, Herbart e muitos outros apontam os 
caminhos para uma nova forma de pensar o processo educativo e as práticas pedagógicas, 
sedimentadas na pedagogia desenvolvida pelos educadores. 
 A relação intrínseca entre ação e conhecimento foi estabelecida pelo educador e 
filósofo americano, John Dewey, no final do século XIX e início do século XX, quando 
baseou seus princípios e práticas educacionais na teoria pragmatista da evolução da mente e 
do conhecimento, afirmando a sua evolução puramente natural. Segundo o filósofo, as 
atividades humanas em conexão aos poderes da mente permitiriam ao homem exercer o 
controle sobre objetos e situações, fazendo da mente a ferramenta ou o instrumento eficiente 
que o elevava acima de todas as demais criaturas. (EBY, 1970, p. 533). 
 Dessa maneira, a atividade relacionava-se à capacidade mental do homem à medida 
que a mente incorporava e assimilava a atividade. Como colocava Dewey (1970, pp. 533, 
536-538), a ação precede a experiência, o conhecimento ou a aprendizagem, não havendo a 
possibilidade de se ter conhecimento isolado da ação. Assim, o enfrentamento de novas 
situações exigiria mudança das atividades que iriam produzir a diversificação e o 
enriquecimento da experiência e, por conseguinte, do conhecimento. A revisão, a 
reorganização e a reconstrução da experiência se fariam por meio da educação, num processo 
contínuo refazendo e reajustando a experiência para alcançar o objetivo educacional de 
promover, em cada fase da vida, maior capacidade de crescimento. 
 A educação, defendida por Dewey, não estaria restrita às primeiras etapas da vida, 
preparando para alguma etapa futura. A educação seria um processo real e vital, vivido 
continuamente pelo homem do nascimento até o final de sua vida, numa constante 
reconstrução. Dessa assertiva Dewey concluiu: educação é vida. (EBY, 1970, p. 537-538).   
 Dessa constante reconstrução a proposta de liberdade humana, derivada da 
interioridade mais elevada de cada um, se tornaria exeqüível através da contínua investigação 
inteligente como condição de progresso, ante a qual a integração do homem à natureza 
constrói o homem pensante e responsável. (LIMA, 1976, pp. 52-67). 
 A educação estaria pois, compromissada em formar o homem pensante e responsável, 
orientando e interpretando instintos, poderes, hábitos e interesses fundamentais da fase 
infantil para o seu uso nas situações e relações sociais, nas quais a comunicação seria o 
instrumento de atuação e modificação social pela conversação, descoberta de coisas, 
confecção de coisas e expressão artística. A atividade educativa residia nas atitudes e 
atividades instintivas e impulsivas da criança e não na apresentação e aplicação de material 
externo. (EBY, 1970, pp.539-540). Aquilo que estivesse pronto e acabado sem qualquer 
participação criativa, pouco concorreria para o crescimento e a descoberta de novas coisas. 
 Daí porque, o trabalho a ser desenvolvido pela escola residia, primordialmente, em 
despertar a curiosidade e a sensibilidade para incentivar a criatividade infantil, por meio da 
externalização do eu interior. 
 No século XIX, nos Estados Unidos e na Europa, iniciaram-se os movimentos para a 
institucionalização da educação infantil, tentando dar um cunho mais científico ao 
encaminhamento das atividades escolares. O ideal da democracia, do qual todos os homens 
participariam por meio da educação para a construção de um mundo melhor, estabelecia-se 
como direito de todos. A escola, assim, tornava-se estreitamente relacionada à vida do lar e do 
ambiente em que se inseria a criança, ao contrário da concepção de escola apartada do viver 
cotidiano da criança, considerada somente adequada ao aprendizado das lições. A nova 
concepção de educação inseria a escola no mundo vivido diariamente pela criança numa 
conexão estreita entre a aprendizagem das matérias e a forma como os conhecimentos viriam 
suprir suas necessidades. 
 A Escola Nova como se denominou a proposta de Dewey, assentada nos novos 
princípios e procedimentos pedagógicos, constituiu-se na ruptura de valores dos métodos 
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rígidos e repetitivos da Escola Tradicional, voltando seus interesses aos aspectos lúdicos e 
integradores da arte, como meio auxiliar no processo de aprendizagem.     
 A Psicologia ganhava espaço na Escola Nova, centrada no desenvolvimento 
psicológico e biológico e na auto-realização das crianças. O método voltava-se para a criança 
e as atividades socializadas, trabalhos em grupo, pesquisa, jogos lúdicos e técnicas 
experimentais do aprender fazendo. A livre expressão revelaria o interior da criança através 
da sensibilidade sob o estímulo do professor, em suas atividades, conduzindo à convicção da 
importância da arte na aprendizagem. (PILOTTO, 1997, pp. 62-63). 
 Pilotto (1997, p. 63) destaca a importância das novas concepções educativas de 
Dewey, Lowenfed e Read com repercussões no Brasil e no mundo, envolvendo educadores, 
psicólogos e artistas que contribuíram para a divulgação dessa corrente. O objetivo da arte na 
educação infantil, inicialmente empregado em experiências terapêuticas, foi depois 
direcionado para o encaminhamento das inclinações artísticas e estéticas, além de se constituir 
numa ferramenta auxiliar excepcional para o aprendizado pré-escolar. 
 
O cenário cultural e político e as novas propostas de educação.  
 
 Em 1948, com a criação da Escolinha de Arte, no Rio de Janeiro, incentivada por 
Augusto Rodrigues, iniciava-se na educação um processo de experimentação mais 
sistematizado que logo se disseminou entre outras escolinhas que foram criadas no Brasil. 
Conforme coloca Pilotto (1997, p. 64), o importante salto que a Escola Nova e suas 
manifestações paralelas e posteriores tiveram a partir da semana de Arte Moderna, em 1922, 
contando com o movimento de artistas e literatos e os fatos político-culturais ligados a ela, 
foram determinantes para a implantação de novas propostas educacionais. 
 No Paraná, já no início da década de 1930, o conjunto de mudanças sociais, políticas e 
econômicas na esfera nacional começaram a afetar questões internas do Estado. 
 O Movimento Revolucionário de 1930, o Governo de Vargas, o Manifesto dos 
Pioneiros da Educação, em 1932, e, logo depois, a instalação do Estado Novo, fazia chegar ao 
Paraná a intervenção federal e seu Interventor Manoel Ribas, estabelecendo no plano 
educacional a centralização e o controle do Estado com uma fiscalização rigorosa no ensino. 
 O impacto do Manifesto dos Pioneiros deu-se sob várias instâncias, permeando 
reformas e reorganizando a educação no Paraná, frente ao aumento da população, à crescente 
demanda por escolas e ao desejo de definir o modelo de nacionalidade e racionalização 
administrativa do Estado. Uma das grandes investidas foi a alteração nos cursos de 
magistério, por meio de vários decretos, a fim de estabelecer novos critérios para a docência 
paranaense e modificações na escola primária. (SIMÃO, 2003, pp. 59-60).  
 Os indicadores apontavam a pedagogia da Escola Nova provocando mudanças nos 
currículos para os cursos de professores e reformulando a Escola Normal. Miguel (1992, pp. 
82-83), comenta a respeito das disposições do Decreto n. 271, de 27 de janeiro de 1932, com 
inovações para a criação de escolas para formação de professores rurais, escolas normais e 
Escola Normal Superior, a introdução de novas disciplinas nos currículos, especializações em 
ensino rural e jardim de infância, além da proposta da criação da Associação de Amigos da 
Escola, para oportunizar o diálogo pedagógico entre professores e sociedade. O embargo do 
decreto pelo Interventor do Estado não fez cair no esquecimento o seu ideário renovador. 
 Em 1937, a Assembléia Legislativa propunha o projeto de um novo Código de 
Educação para a reforma do ensino no Estado, que se fundamentava nas idéias daquele 
decreto. O Golpe de Estado que instituiu o Estado Novo impossibilitou a discussão desta 
reforma, embora as idéias fossem incorporadas em leis e decretos, em anos posteriores. 
  A década de quarenta foi marcada pela aplicação de leis e decretos de âmbito 
educacional e também pela inserção das concepções pedagógicas da Escola Nova, 
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fomentadas, sobretudo pelo professor Erasmo Pilotto. Foi em torno dele e a partir da sua 
interpretação escolanovista que a escola primária e a Escola Normal paranaense dialogaram 
francamente com os ideais renovadores. 
  
O ideário escolanovista de Erasmo Pilotto na Escola Normal e seus impactos no ensino 
primário. 
 
 A afinidade de Erasmo Pilotto com o movimento neo-pitagórico, fundado, em 1909, 
por Dario Vellozo, e as leituras sobre os filósofos seguidores desta vertente filosófica 
valeram-lhe a inclinação e a conscientização para o humanismo, fazendo de Curitiba um dos 
poucos centros de resistência humanista em relação a outras cidades brasileiras. O Centro de 
Cultura Filosófica, fundado pelo grupo de jovens, liderados por Erasmo Pilotto, funcionou 
como centro de estudos, debates, refúgio e solidariedade. Enquanto alguns abraçaram a 
carreira política outros a medicina ou o direito Erasmo Pilotto teve ali confirmada sua 
vocação de mestre escola. (RATACHESKI, 1992, p. 8). 
 A afinidade de Erasmo com o neo-pitagórico não o posicionaram, abertamente, contra 
a Igreja Católica nas questões educacionais.  
 

Do ponto de vista especificamente pedagógico, isto é, da educação escolar, a 

contribuição do movimento neo-pitagórico engrossou as fileiras dos adeptos da 

escola laica – mas contribuiu ainda de outro modo – tal contribuição dizia respeito 

ao significado e importância das Idéias Gerais na busca do conhecimento. (MIGUEL, 
1992, p. 129).  

 
 Como membro do Centro de Estudos Filosóficos imerso nos pensamentos e reflexões 
e, ainda, como aluno da Escola Normal, Erasmo deu início aos primeiros contatos com as 
idéias da Escola Nova e sua posição foi de pronta adesão. Sua trajetória intelectual se inscreve 
no tratamento das suas concepções pedagógicas, já que as mesmas vieram de diversas 
vertentes, e com as quais teve especial habilidade de interpretar e aplicar de forma livre, 
evitando as prisões epistemológicas. Erasmo afirma-se como pensador, pois ser pensador é 
não ficar limitado às especialidades, aos modismos intelectuais, à viciada rotina do 
academicismo escolar ou do mundo universitário. (PUGLIELLI, 1996, p. 8). 
 Obras panfletárias de Ferrer, “Transformaremos a escola”, de Rousseau, “Emílio”, 
entre outras levou Pilotto à conclusão que a Escola Nova não se constituía de um feixe de 
normas pedagógicas, mas no esforço comum para criar na escola uma nova vida. Segundo 
essas idéias, Pilotto, em 1938, participou da criação da Escola de Professores, ao promover a 
transformação da Escola Normal Secundária, sob sua orientação como professor assistente e 
técnico, segundo os ideais da Escola Nova. 
 Em 22 de março de 1938, foi sancionado o Decreto n. 6597, que aprovou o 
regulamento dos cursos de formação de professores. Em julho do mesmo ano, na qualidade de 
assistente técnico da Escola, tomou a frente da reelaboração e aplicação desta proposta 
educacional, inserindo os ideais escolanovista, em Curitiba, e, nas escolas do Estado, em 
defesa da escola pública, laica, obrigatória e gratuita. Seu pensamento era consoante ao dos 
intelectuais que representavam a Escola Nova, como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e 
Lourenço Filho. O redimensionamento das normas do Decreto n. 6597 e a função que tomou 
a Escola de Professores foram obras de Erasmo Pilotto. 
 A Lei Orgânica do Ensino Normal da Reforma Capanema unificou nacionalmente a 
formação do magistério e, no Paraná, diz Simão (2003, p. 64), concorreu para a transformação 
da Escola de Professores em Instituto de Educação, da qual Pilotto teve participação militante 
exaustiva, buscando deixar no passado a experiência da reforma de Lysimaco Ferreira da 
Costa que apresentava aspectos dos passos formais herbatianos.  
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 O estofo teórico e a aplicação técnica, adianta Miguel (1992, p. 112, 124), permitiram 
a construção de um plano de formação do Magistério Primário que orientou o trabalho dentro 
da Escola de Professores de Curitiba, tornando-a um centro de cultura pedagógica, cuja 
influência se faria além dos limites da escola, atingindo pais e comunidade. Como afirma 
Miguel, pretendia-se fazer do professor o agente de transformação social. A Escola, como 
centro de cultura pedagógica sob o incentivo e orientação de Pilotto, conduziu seus membros 
à investigação filosófica e experimental dos problemas de educação, por meio de pesquisas e 
intercâmbios com outros centros ou órgãos nacionais e estrangeiros. Por intermédio das 
“missões culturais” junto a alunos de escolas do interior contribuiu para democratizar e 
homogeneizar o ensino sob o signo dos novos ideais, em toda a região paranaense. 
 Tanto na Escola de Professores como no Instituto de Educação Pilotto idealizou, 
programou e implantou medidas para melhorar o sistema de ensino, procurando realizar a 
Escola Nova, no Paraná, por meio da interlocução com obras diferenciadas, nas vertentes 
européia e norte-americana, valendo-lhe inclusive um caráter eclético, embora coerente em 
suas ações pedagógicas. 
 Na perspectiva da moderna pedagogia da Escola Nova, Puglielli (1996, p. 18) fala 
sobre a criação da primeira “Escola Nova”, no Paraná, o Instituto Pestalozzi, da iniciativa 
particular e da direção de Erasmo Pilotto, onde foram aplicados procedimentos pedagógicos 
inspirados em Pestalozzi, Montessori e Decroly. 
 A escola laboratório servia como exemplo vivo das idéias da Escola Nova, colocadas 
em prática por meio dos novos métodos pedagógicos que as alunas do Instituto de Educação 
eram convidadas a participar e a experimentar as novas modalidades de procedimentos de 
aprendizagem. O ambiente do Instituto Pestalozzi, diz Anita Pilotto (1987, p. 49), foi 
idealizado sob novas modalidades para estimular a criatividade infantil. Brinquedos, quadros 
de pintores paranaenses, móveis adequados para crianças, horta, jardim, sala de piano, sala de 
vitrolinha completavam o cenário do ambiente propício a despertar a sensibilidade infantil 
para os desenhos que iam fazendo. 
 A garagem da casa, onde funcionou o Pestalozzi transformou-se em escolinha de arte, 
com material de pintura, modelagem em argila e teatro de fantoches. Essa nova cultura 
escolar evidenciou a nova linha da concepção de Pilotto, apoiado no pensamento e na 
experiência de Montessori, sobre a necessidade de ensinar por meio da arte. Erasmo Pilotto 
reafirmava a crença no poder da experiência artística para o aperfeiçoamento educacional. 
(PILOTTO, 1987, p. 49). 
 A auto-educação, segundo Erasmo Pilotto (1982, pp. 39-41), devia partir do ponto de 
vista da arte, para se manifestarem os fenômenos de atenção e persistência no trabalho. A 
mestra devia cultivar a música, o desenho, a dicção, ser sensível à harmonia das cousas, 
delicada de gosto, ter a delicadeza de maneiras, que emanam de um coração sensível aberto às 
manifestações da alma infantil. Através da arte, devia-se levar o educando a participar da 
grandeza do mundo, em seu pleno sentido, por ser este um excelente caminho, de alta 
eficácia, para envolver as crianças e a juventude. O educador, assim devia envolver o 
educando em um ambiente de sensibilidade e arte. 
 As atividades desenvolvidas por Pilotto no Instituto Pestalozzi e seu contato com 
artistas locais, como Guido Viaro, João Turim e outros, contribuíram para efetivar a proposta 
educacional de “educar-se pela arte” que se estendeu ao ambiente do Instituto de Educação, 
influenciando professores sob a liderança daquele professor. (SIMÃO, 2003, p. 70). 
 O trabalho inovador e os redirecionamentos dados por Pilotto no Instituto de Educação 
valeram-lhe o convite para assumir o cargo de Secretário de Educação e Cultura do Estado, 
em 1949, no Governo de Moysés Lupion, onde poderia investir em iniciativas que abrangiam 
arte, educação e cultura. 
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 Simão (2003, p. 81) chama a atenção para a ocorrência dos primeiros sinais de 
mudanças, nas diversas áreas da sociedade paranaense, no final da década de quarenta e 
durante a década de cinqüenta, apesar da década de quarenta ter-se inaugurado fragilizada 
pela instauração do Estado Novo (1937-1945) e pelos impactos da Segunda Guerra. Na 
educação, os sinais positivos foram as mudanças implantadas por Erasmo no Instituto de 
Educação, com novas práticas pedagógicas e idéias educacionais que o consolidaram como a 
principal escola de formação de professores do Estado, influenciando o surgimento nesses 
moldes de outras escolas. 
 
A artista-educadora Emma Koch  e seu trabalho na educação paranaense. 
  
 Nesse ambiente de renovação educacional vêm participar artistas-educadores, como 
Emma Kock e seu marido Ricardo Koch, poloneses de origem, provenientes do Rio Grande 
do Sul, da cidade de Rio Grande, onde dirigiram uma escola mantida pela sociedade polonesa. 
O êxito dos trabalhos educativos na escola, onde mesclavam o ensino das matérias com aulas 
de desenho e pintura, chegou ao conhecimento do Consulado da Polônia, em Curitiba, que os 
convidou para assumirem a direção de um internato em Curitiba, no qual desenvolveriam um 
trabalho cultural. (SIMÃO, 2003, p. 77-80). 
 Mas quem eram esses educadores, principalmente a artista e educadora Emma Koch 
que, em momento tão propício veio ter em terras paranaenses? 
 Emma Koch nasceu na Polônia, em 1904, tendo vivido neste país até completar seus 
estudos superiores entre 1923 e 1928. Formou-se em duas graduações distintas, uma em Artes 
Plásticas e, outra, em Didática Superior, ambas na Escola Superior de Belas Artes em Lwów. 
Dois aspectos significativos marcaram a sua formação superior, pois na época em que cursava 
a Escola Superior eclodiram os movimentos modernos nas artes e ocorreu o desenvolvimento 
cultural da cidade e da Universidade que freqüentava. Tanto assim que os dados a respeito de 
sua formação superior trazem os indícios dos primeiros contatos de Emma com as linguagens 
artísticas modernas. 
 

Lwów, a cidade de formação de Emma e Ricardo (marido de Emma) 

também é conhecida como Lemberg, em alemão; e Lwów em russo. [...] Com 

cinco universidades era antes da ocupação russa um dos centros culturais 

mais ativos da Polônia, contando seu patrimônio histórico com importantes 

documentos datados do século XIV, em que se mesclam influências orientais 

e ocidentais. (PR. Secretaria de Estado da Cultura, 1998, p. 6). 
 

 A formação da educadora em Curso de Artes Plásticas de Bacharelado e Curso de 
Didática Superior de Licenciatura em Artes foi relevante, pois anunciava um saber 
especializado para a educação artística, em sua formação acadêmica, cercada pelos novos ares 
que a modernidade vinha impregnando em solo europeu.  
 Em 1928, Emma casou-se com Ricardo, contemporâneo de faculdade, e, em 1929, 
emigraram para o Brasil, onde Ricardo, engenheiro formado foi contratado pela Companhia 
Rio-Grandense para projetar e instalar linhas telefônicas subterrâneas, em Porto Alegre. Ao 
encerrar o contrato, o casal foi convidado para dirigirem uma escola, em Rio Grande, mantida 
pela sociedade polonesa. A Escola Águia Branca funcionava em regime integral e seus únicos 
professores eram Emma e Ricardo. Na Escola,  introduziram o ensino artístico mesclando-o 
com os conteúdos das disciplinas de núcleo comum. O êxito no aprendizado escolar acabou 
por atrair alunos brasileiros e de outras nacionalidades, devido a boa estrutura educacional 
que o casal soube imprimir à Escola. (PR. Secretaria de Estado da Cultura, 1998, p. 9) 
 A Escola, em Curitiba, em regime de internato, era mantida pela sociedade polonesa 
paranaense e recebia jovens descendentes de poloneses, oriundos do interior do Estado, em 
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busca de melhor formação escolar. Além de dirigirem a Escola, auxiliar os estudantes com 
dificuldades, o casal ocupava-se em promover atividades culturais, em consonância com o 
elevado nível de ensino da Escola. 
 Neste trabalho educacional, Emma e Ricardo envolveram-se nos movimentos artístico-
culturais que começavam a se manifestar, em Curitiba. A busca pelo “moderno” revelou-se 
em suas mais amplas convicções, lideradas pela intelectualidade paranaense que desejava o 
desenvolvimento econômico, a escolarização e as produções artísticas. Com estas 
preocupações, a intelectualidade paranaense esbarrou com um fluxo populacional muito 
singular, formado por levas de migrantes ao norte do Estado e por levas de imigrantes em 
Curitiba e no sul do Estado. Diante disso, idealizou-se o Movimento Paranista que criou por 
meio das artes plásticas os signos paranaenses, o pinheiro, a pinha e o pinhão. Além disso, o 
movimento pretendeu forjar o cidadão paranaense, como se fosse possível constituir um único 
corpo social.  
 Os confrontos e as resistências não tardaram a surgir, em razão dos diversos grupos 
que se instalaram no Paraná. Mesmo com todo o empenho, nas décadas de vinte e trinta, o 
Paraná não conseguiu realizar as aspirações da intelectualidade, dos artistas e da população. O 
emperramento do Estado foi reflexo do poder político que imperava na região. Poder esse que 
se concentrava no trampolim político das oligarquias, impedindo a expansão do Estado, em 
diversos setores, entre eles o setor educacional. 
 A superação desta fase, encaminhou o Paraná para os novos empreendimentos na 
educação, tendo como suporte positivo o trabalho que vinha sendo desenvolvido por Pilotto, 
no Instituto de Educação.  

Três acontecimentos, diz Maria José Justino (1995, p. 3), determinaram a 
efervescência artística curitibana, a instalação do Salão Paranaense de Artes plásticas, em 
1944, a publica;cão da Revista Joaquim, em 1946, e a inauguração da Escola de Música e 
Belas Artes do Paraná – EMBAP, em 1948.  

Embora a década de quarenta estivesse vivendo sob as determinações do Governo 
Vargas e das carências criadas pela Segunda guerra, a sociedade paranaense viveu avanços no 
setor da educação e da arte, assim como um favorável crescimento econômico graças à 
abertura de estradas para o escoamento da produção agrícola e, também, em razão do próprio 
conflito mundial que reconfigurou algumas formas de economia no mundo, no Brasil e no 
Paraná. O fortalecimento da indústria neste período foi decisivo para o desenvolvimento da 
educação, da arte, da urbanização. (BOSCHILIA, 1995, p. 32).  

As aspirações de formar o cidadão paranaense permaneciam latentes. Os anos quarenta 
emergiram com um novo aspecto histórico com a presença da segunda geração de imigrantes, 
descendentes já nascidos no Paraná, resultando no encaminhamento do equilíbrio de forças 
sociais e culturais. Apesar das investidas de Vargas, com severas restrições à presença 
imigrante, pode-se observar que essa repressão esteve mais atrelada às condições distintas e 
até limítrofes em conseqüência do conflito mundial, do que às condições próprias das relações 
sociais entre as diversas etnias que se compunham em Curitiba e outras regiões do Paraná. 
Não se está pretendendo reduzir as intervenções ocorridas contra a presença do imigrante 
como resultantes da Segunda Guerra, mas propõe-se uma avaliação das interações internas da 
população curitibana, visto que neste processo histórico os imigrantes não eram mais tão 
italianos, tão alemães, tão poloneses etc. Os imigrantes já haviam criado seus laços afetivos, 
na nova terra, com descendentes brasileiros. Assinala-se, portanto, que o imigrante estava 
fazendo parte da engrenagem social como um elemento paranaense, mesmo mantendo a 
cultura e tradições da pátria anterior. Dessa maneira, há de se concordar com Roseli Boschilia 
quando afirma: 

 
Apesar das dificuldades no campo das diferenças étnicas e 

ideológicas existentes, a população, de maneira geral, obedeceu às 
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determinações estabelecidas pelo governo e exército, procurando adaptar-se 

às novas condições de vida, de maneira consciente e solidária. (1995, p. 59). 
 

Emma e Ricardo Koch enquadravam-se no perfil do imigrante, instalado em Curitiba, 
tendo porém uma pequena filha, nascida em Porto Alegre, portanto uma descendente 
brasileira. Tal como outros imigrantes enfrentaram dificuldades e inseguranças geradas pelas 
determinações do governo, sem haver porém nenhum registro de grandes desalentos sobre as 
restrições ocorridas. Participaram ativamente dos trabalhos da Cruz Vermelha, angariando 
roupas, calçados para serem enviados para frente de batalha. Ricardo organizava rifas e 
sorteava seus quadros.  

Emma e seu marido começaram a dar aulas de pintura e, aos poucos, foram ampliando 
seu círculo de conhecidos entre os dedicados às artes. Com o final da Guerra obtiveram sua 
naturalização, possibilitando a realização de atividades profissionais na condição de cidadãos 
brasileiros. Como brasileiros prestaram concurso para o magistério público e começaram a 
trabalhar na disciplina existente na época, desenho geométrico. Tal como Viaro vivera a 
experiência frustrante, Emma também se depara com uma disciplina que nada tinha de ensino 
artístico.  

Em 1948, quando ocorreu a inauguração da Escola de Música e Belas Artes do Paraná 
congregaram-se, em torno dela, os apreciadores e amantes das artes no Paraná. O 
desenvolvimento da educação artística constituiu-se numa das repercussões positivas da 
criação da Escola, bem como o desencadeamento de vários acontecimentos ligados às artes, 
que contaram com a participação de personagens, como Erasmo Pilotto, Guido Viaro, Poty 
Lazarotto, Emma Koch, Violeta Franco e outros que também colaboraram com publicações 
relacionadas às artes na Revista Joaquim e com as reformas educacionais. (SIMÃO, 2003, p. 
83).   

O primeiro contato de Erasmo Pilotto com Emma e Ricardo Koch deu-se através de 
uma exposição de aquarelas promovida pelos artistas. O encontro propiciou o conhecimento 
sobre a formação de Emma e suas aspirações educacionais que tinham na arte o ponto comum 
com as aspirações de Pilotto. 

O relacionamento nascido naquela oportunidade deu a Emma a possibilidade de 
empreender atividades ligadas ao ensino das artes plásticas, como era sua pretensão frente a 
disciplina de desenho geométrico que pouca afinidade encontrava no espírito empreendedor 
da artista e educadora. 

Na época, comenta Simão (2003, pp. 87-88), Erasmo Pilotto, ocupando o cargo de 
Secretário de Educação e Cultura, e conhecedor do preparo, do talento e das aspirações de 
Emma convidou-a para assumir a Direção da Seção Artística da Secretaria, onde conseguiu 
colocar em prática vários projetos, sobressaindo-se o da implantação das Escolinhas de Arte, 
na rede oficial do ensino primário. 

Dizia Erasmo a respeito de Emma palavras em que lhe reconhecia sua firma formação 
pedagógica e a alta seriedade no trabalho: 

 
Dado o fato de que toda a minha concepção pedagógica está fortemente 

impregnada de estetismo, e ainda pelo motivo de que sempre me pareceu mais fácil a 

reforma e a humanização da escola primária pelo ensino das matérias como 

Educação Física, Educação Estética e outras similares, chamei a professora Emma, 

[...], e incumbi-a da Direção do Ensino de Artes Plásticas nas escolas da Capital. 

Isso em 1949, ela iniciou seu trabalho fazendo uma inspeção em todos os grupos 

escolares de Curitiba, com o auxílio da professora Lenir Mehl. Com vistas nos 

resultados desse levantamento, realizou, primeiro, um curso de desenho para as 

professoras de nove grupos escolares, que apresentavam melhores condições para um 

trabalho inicial. E, a partir daí, selecionaram-se alunos e organizaram-se cursos 

centralizados em efetivas escolinhas de arte – as primeiras escolinhas de arte do 

Paraná – funcionando fora do horário escolar no Grupo Lysimaco Ferreira da Costa, 
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Escola de Aplicação do Instituto de Educação, Grupo D. Pedro II, Júlia Wanderley 

(entre outras).(KOCH, Arquivo particular, texto original, 1974).  
 

Ainda adiantava Erasmo neste depoimento: 
 

A correspondência envidada pela School-Art – The Education Magazine de 

Stanford, Califórnia, à Sra. Emma Koch, relacionava-se aos trabalhos dessas 

primeiras Escolinhas de Arte. Devo acrescentar que vários trabalhos de nossos 

alunos foram publicados nesta Revista, com comentários elogiosos .(KOCH, Arquivo 
particular, texto original, 1974).  

 

A atuação de Emma na implantação das Escolinhas de Arte tomou contornos que se 
expandiram para fora do âmbito das Escolinhas, em razão da distinta alteração na cultura 
escolar, no ensino artístico curitibano. O trabalho de Emma expandiu-se sendo ampliado com 
a criação de “clubes infantis de cultura”.  

Outro projeto bem sucedido foi a realização do primeiro Curso de Gravura. Simão 
(2003, pp. 90-92) fala da preocupação de Pilotto em expandir outras modalidades de arte, em 
Curitiba. A presença de Poty Lazarotto, em Curitiba, em 1948, após seu retorno da Europa, 
trazendo sólida formação em gravura, possibilitou Erasmo realizar suas idéias de expandir o 
ensino da arte com a criação de um Curso de Gravura. Era outra oportunidade de se implantar 
a comunicação através da linguagem artística, como expressão plástica. O Curso idealizado 
por Erasmo, mas realizado e dirigido por Poty, em 1950, contou com a participação de 19 
alunos, a maioria deles artistas, dentre os quais Emma e sua filha Teresa Koch Cavalcanti, 
cujos trabalhos foram expostos no Centro Cultural Inter-Americano.  

 No ano seguinte, Poty tendo que retornar ao Rio de janeiro, ele e Erasmo convidaram 
Emma para dar continuidade ao Curso. A dificuldade em conseguir material para as aulas, em 
Curitiba, fez Emma recorrer a Poty, solicitando-lhe o envio dos materiais necessários à 
realização do Curso. 

Após o Curso inaugural, os alunos Violeta Franco, Alcy Xavier e Nilo Previdi 
organizaram o Clube da Gravura do Paraná, em parceria com outros artistas que se formaram 
nos cursos subseqüentes. Somente, alguns anos mais tarde a Escola de Música e Belas Artes 
ofertou ensino de gravura. 

Após deixar a Secretaria, Erasmo relata o trabalho de Emma com as produções de seus 
alunos, dizendo: 

Dona Emma, ainda realizou duas exposições infantis , uma a 1o de setembro, 

por ocasião dos festejos do 30o aniversário do Instituto de Educação e outra a 7 de 

novembro. Em 1952, ainda realizou-se na Dinamarca um Concurso Internacional de 

Desenhos Infantis. O Ministério da Educação e Cultura selecionou 100 desenhos de 

todo o país; 27 foram premiados dos alunos orientados por Emma Koch. Eram 

ilustrações sobre os contos de Andersen. Com essa vitória, completou-se o notável 

trabalho de Dona Emma Koch à frente da educação nas artes plásticas. (KOCH, 
Arquivo particular, texto original, 1974). 

 
 O trabalho de Emma não parou por aí. Tanto assim, diz Simão (2003, p. 150), que o 
itinerário de Emma não se findou com sua saída da Secretaria, ao contrário, daquele momento 
em diante surgiram os mais variados convites para o ensino da arte. Em 1955, foi convidada 
para orientar as aulas de artes das normalistas do Instituto de Educação, até 1970. Também 
trabalhou com as normalistas do Colégio Sion e, concomitantemente, desenvolveu trabalhos 
artísticos com os alunos no Colégio Estadual do Paraná e na Escola Maria Montessori.  
 O programa de Desenho para a Escola Normal pontuava dois aspectos nos objetivos 
que eram o desenvolvimento de habilidades e competências que pretendia munir as 
normalistas daquele momento, futuras professoras, das condições que lhes permitissem 
difundir os ideais e as concepções pedagógicas tão bem estruturadas nas Escolinhas de Arte. 
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As palavras de Emma, registradas à margem do Programa de Desenho comprovavam a 
expansão de suas idéias: “[...] a pedido da Secretaria de Educação e Cultura fiz uma apostila e 
depois o meu Programa para normalistas foi distribuído, principalmente, no interior, de onde 
recebi muita correspondência, até visitas e pedidos de conselhos”. (KOCH, 1955, p. 8). Essas 
palavras testemunham o valor e a expansão de seu trabalho.  
 A contribuição de Emma, em sua passagem pela Secretaria de Estado, possibilitou-lhe 
deixar não somente o legado artístico-pedagógico que realizou junto às escolas, mas 
influenciou as mudanças no próprio ensino de desenho, presente no elenco de matérias dos 
currículos escolares, transformando este ensino de mero ensino geométrico em ensino de arte.    
 
Reflexões sobre o trabalho de Erasmo Pilotto e Emma Koch. 
 
 As concepções artístico-pedagógicas que regiam o ideário de Erasmo Pilotto 
consideravam fundamental o ensino da arte, juntamente, com as matérias escolares, numa 
soma de valores que despertariam a sensibilidade e a criatividade através da livre expressão 
que a linguagem artística permitia de forma mais empolgante que a mera construção de textos, 
baseados em leituras nem sempre compreensíveis pelas crianças. Era a arte despertando a 
observação, a criatividade e o senso crítico. O conhecimento artístico para Pilotto conduziria 
o homem a uma melhor condição de vida.  
 A parceria das duas figuras marcantes no cenário educacional do Paraná, Erasmo 
Pilotto e Emma Koch, possibilitaram a efetivação do ideal do ensino artístico, a partir do lema 
“educar pela arte”, um dos princípios norteadores contidos nas propostas pedagógicas da 
Escola Nova, por meio da qual se processaram transformações sociais, cujas repercussões 
ainda se encontram presentes nos ideários de educadores defensores da educação como vida 
humanizada. 
 O trabalho realizado por Emma fez com que se deslocassem os princípios pedagógicos 
tradicionais do ensino artístico para as concepções da Escola Nova, da qual foi também 
partidária, aliando àquelas concepções os ideais de “Educar pela Arte”.  
 O pensamento pedagógico de Erasmo Pilotto e de Emma Koch direcionou-se, no 
ensino da arte, para a integração entre arte e vida, como forma de expressão daqueles que dela 
participavam. Dessa maneira, Emma valorizou a expressão individual e repudiou o ideal 
clássico de beleza para a produção pictórica infantil. Não visou encontrar na criança o artista, 
mas sim na educação criativa o desenvolvimento psíquico, motor e sensibilidade, cujos 
fundamentos estavam assentados nos ideais do filósofo e educador John Dewey.  
 O exame das relações artísticas, educacionais e políticas tiveram na escola primária 
pública o palco das divergências pedagógicas entre Ensino Tradicional e a Pedagogia da 
Escola Nova e foi por meio dela que se processaram as transformações sociais, nas primeiras 
décadas de vida republicana. 
 A análise da realidade educacional de meados do século XX, em Curitiba, focalizando 
as relações da arte com a educação formal, num processo de estimulação da criatividade e da 
sensibilidade, pretende se constituir em mais um degrau na construção do conhecimento 
histórico, ocupando um espaço na História da Educação do Paraná. 
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