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Contar a história do CDE significa resgatar a história 
da Arte-Educação num País sem memória, onde as expe
riências não têm continuidade e o passado não é estudado 
como lastro cultural.

São 30 anos entendendo que só através do conheci
mento da experiência vivida, do respeito à construção do 
passado, é possível prosseguir com segurança e coragem
para recriar o novo,-

30 anos acreditando que é através da reflexão que 
o indivíduo poderá desvelara realidade, num processo con
tínuo de transformação; é fazendo e refazendo o mundo, 
que o homem assenhora-se de sua ação, escrevendo a his
tória do seu tempo, à sua maneira,-

30 anos apostando que a ação só existe na práxis con
jugada com o verbo pensar,- a reflexão confere um maior 
significado a esse fazer, comprometendo-o com as trans
formações sociais.

Á força desses 30 anos deve nos dar a clareza de tu
do o que já foi feito e a hulmidade de entender que o novo 
se faz a cada dia. Agora, mais do que nunca, é preciso 
recomeçar.

Maria Ignez Samarani



t

HISTÓRIA



F
HISTORIA

Para se percorrer o caminho da educação através da arte é necessário estar aberto à experiência. 
A experimentação leva à descoberta que provoca mudança. De ensaios e erros constrói-se uma trajetória 
de fazer, conhecer, refletir e sentir.

ANOS 60
O Centro de Desenvolvimento da Expressão foi criado em 12 de abril de 1961, sob a denominação 

de ESCOLINHA DE ARTE INFANTO-JUVtNIL DE PORTO ALEGRE, por iniciativa da Divisão de Cultura da 
SEC. Para sua organização, foram convidadas as professoras Lygia Dexheimer Ali Sheik e Carmen Weeck 
dos Santos, que haviamfeito estágio no Rio de Janeiro com Augusto Rodrigues, líder do Movimento Escoli- 
nha de Arte ao Brasil. A filosofia cfe ação deste movimento seguia os princípios norteadores do Movimento 
Mundial de Arte-educadores, tais como: o profundo respeito ao outro, a criatividade como elemento es
sencial de vida e a paz entre homens como o mais elevado pressuposto da educação.

Instalada num prédio ao lado do Teatro São Pedro, a "Lasa da Paineira" atendia em torno de 110 
crianças e adolescentes, distribuídos em ateliês conforme a faixa etária. Cada ateliê, composto por 20 alu
nos, éra acompanhado por 2 professores, no desenvolvimento de-atividades em desenho, pintura, cola
gem, modelagem, xilogravura, teatro de fantoches e recreação musicada. Os encontros ocorriam duas 
vezes por semana, durante duas horas, nos turnos da manhã e da tarde. O preenchimento das vagas era 
feito através de uma lista de inscrição, que com o tempo se tornou imensa. Mais tarde passou-se para o 
sorteio de vagas, o que prossegue até hoje.

Acreditando que toda criança tem necessidade de se expressar livremente e participar da alegria cria
dora, através de um clima de compreensão, a Escolinha de Arte completou seu primeiro ano de vida.

Os trabalhos dos alunos foram sendo arquivados em pastas individuais, dando início ao grande acer
vo que possibilita a pesquisa em importantes áreas do conhecimento humano.

Em 1962, foram iniciados cursos intensivos de Arte-educação e palestras com o objetivo de preparar 
recursos humanos e divulgar experiências realizadas. Com a ampliação da área física, através da utiliza
ção de mais um prédio na Praça da matriz, o número de alunos, professores e atividades aumentou, sendo 
também criado um espaço pára exposições dos trabalhos dos alunos.

Anualmente, eram feitos seminários de avaliação do trabalho realizado durante o ano, e feitas as 
mudanças necessárias.

Ó seminário de 1967 teve como resultado a modificação dos ateliês: cada grupo de 10 a 12 alunos 
passou a ser atendido por uma só professora, tendo a pintura como única atividade. tom isso, objetivou-se 
um maior envolvimento e aprofundamento desta proposta. Aos poucos foram introduzidos outros materiais 
no ateliê infantil e a xilogravura para os adolecentes.

Com base nas idéias de Herbert Read de que interesse, concentração e imaginação, são elementos 
chaves no processo educativo, a professora Maria Leda Macedo assumiu como diretora em 1969.

Nessa época foi lançado o Boletim Informativo, dirigido aos pais e educadores. Nele eram veicula
dos projetos, resultados de trabalhos e artigos sobre Arte-educação.

Assim, a primeira década consolidou a experiência da Escolinha, comemorada com uma Exposição 
Retrospectiva e com o Álbum dos 1.0 anos.

"Casa da Paineira"
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ANOS 70

O período foi marcado pela relação homem x máquina, arte x tecnologia, ligados à criatividade. Com 
base nestas idéias, Tom Huason ministrou um curso que ocasionou uma maior atenção aos registros das 
chamadas artes temporais é melhor utilização do pátio pelas crianças. Esta influência também se verificou 
no recém criado Ateliê de Adultos, principalmente no que se refere às atividades em espaço aberto.

Os Cursos de Arte-Educacão — CAE, passaram a ter duração de um ano letivo, na intenção de apro
fundar as propostas da educação através da arte.

Com o objetivo de divulgar a pesquisa realizada no acervo sobre o desenvolvimento da expressão 
qráfico-plástica da infância à adolescência, foi montada uma exposição itinerante para percorrer o interior 
do Estado do Rio Grande do Sul.

A partir de 1975, foi instalado o Ateliê de Tapeçaria sob a orientação da professora Francisco Duarte
Dallabona.

As experiências em Musicalização foram realizadas inicialmente com crianças. Mais tarde foi criado 
o laboratório de som para adultos, orientado pela professora Hélvia Miotto JucFíem. Instalou-se o labora
tório de fotografia para adolescentes sob a responsabilidade dos professores Dora Bay e Bento Dallabo
na. Essas atividades juntamente com o ateliê de entalhe em madeira, concorreram para a ampliação das 
propostas de trabalno.

A década marcou também algumas mudanças. O Boletim Informativo passou a chamar-se INFOR
MA. O ateliê infantil experimentou urna nova estrutura: cada professor passou a orientar uma atividade, 
podendo o aluno optar conforme o seu interesse. Mais tarde voltou-se à forma anterior, permanecendo 
apenas o ateliê de madeira em sala separada.

No ano de 1979’, foi encaminhado à Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, o proieto de criação 
do CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA EXPRESSÃO - CDE, levando em consideração as modificações 
que foram sendo introduzidas ao longo dos anos. Além do atendimento a crianças, adolescentes e adultos 
em experiências criadoras, um intenso trabalho paSSOu a Sêr desenvolvido: documentação, estudo, inter
câmbio, publicações, cursos, exposições, palestras, treinamento e assessoramento. A publicação do de
creto de criação do CDE, só ocorreu em 1984.

ÍSÜÉSS



M'Boitatá

ANOS 80

Em comemoração aos 20 anos,do CDE, os alunos do ateliê de Tapeçaria executaram um trabalho 
coletivo, denominado de M'BOITATA. Este trabalho participou da 3a Trienal de Tapeçaria, de São Paulo 
e, posteriormente, foi capa da Revista AMRIGS.

Depois de mais duas mudanças de prédios, o CDE transferiu-se em 1982, para a Avenida Ipiranga, 
onde funciona até hoje. Naquele ano, a^professora Tânia Piva Chim assumiu a direção.

A participação do CDE no Evento Têxtil de 1985, provocou a intensificação de estudos e pesquisas 
sobre esta linguagem Em conseqüência disso, surgiu o Projeto "Desenvolvimento da Expressão Têxtil In- 
rantil , com um' significativo envolvimento dos alunos nas atividades propostas.

A comemoração dos 25 anos do CDE assinalou um dos movimentos de grande reflexão sobre sua 
trajetória e significado. Desta análise resultaram a reorganização do Arquivo dos Ex-alunos, estudos sobre 
etapas da expressão gráfico-plástica infantil e a reciclagem'de materiais expressivos.

Decorrentes jde tais estudos, surgiram projetos sobre a modelagem da argila e a Arte-educação na 
escola tormal e não-formal. ü Núcleo de Criatividade Intantil desenvolveu uma série de experiências en
volvendo a confecção e o uso dos materiais expressivos, associados aos elementos naturais e ao conheci
mento do próprio corpo.

Considerando que é importante a reflexão sobre a produção artística, foi criado o Espaço-Galeria, 
propiciando encontros constantes entre alunos e artistas. Dentro das Comemorações dos 25 anos do CDE, 
foi realizada uma mostra coletiva de trabalhos dos professores e ex-professores, uma exposição dos alunos 
e um vídeo sobre Arte-educação.
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Confecção de têmpera a ovo

Com o objetivo de integrar a Escola com a comunidade, foi criada em 1986, o Associacâo dos Ami
gos do CDE - AACDE.

Em 19õ7, a professora Vera Lúcia Russowski assumiu a direção. No mesmo ano foi lançado o Projeto 
Piloto de Linguagem LOGO, com alunos do CDE, junto ao Laboratório de Estudos Cognitivos da Universi
dade Federal do Rio Grande do Sul — UFRGS, sendo também criado o ateliê de cerâmicas para adultos.

Por considerar fundamental a experiência do fazer para quem tem a tarefa de transmitir vivências cria
tivas, foram realizados um painel e uma exposição de trabalhos dos professores.

ínní? ^ar cor|tinuidade ao trabalho do CDE”, a professora Maria Ignez Samarani, assumiu a direção 
em 1989, permanecendo até hoje.

Com o objetivo de promover experiências voltadas à comunidade, foi lançado o projefo Recriação,
na rua, ernatividades de música, teatro e artes plásticas.

1 com a pre-

. _ , ^ ------r. ..essores a realizar sessões de estudos e en
contros com arte-educadores e artistas convidados. Alguns professores organizaram grupos de pesquisa, 
reflexão e produção em gravuras e pintura, tendo em vista o desenvolvimento do seu trabalho expressivo.

' , ' ----- , “Tendências", que percorreu o interior do Estado.
O final da terceira década está sendo marcado pela realização de inúmeros cursos, cujas principais 

preocupações são o repasse de experiências para professores da pré-escola, do currículo por atividades 
e arte-educadores, bem como o acesso à produção artística para um maior número de pessoas. Dentro 
desta iniciativa destacou-se o Artdnverno em julho de 1990, que promoveu, além de cursos, espaço para 
dêbaíes,j3través de palestras, relato de trabalhos de artistas, vídeos e passeios ecológicos para crianças.

O CDE de hoje é o resultado do trabalho de 30 anos de pessoas que acreditaram ser possível, atra
vés do imaginário e da sensibilidade, construir um mundo onde a arte pode ser uma forma de vida.

na Vila Lupicínio Rodrigues, atendendo às crianças
As atividades no pátio foram intensificadas, devido à obtenção de amplo espaço aberto 

sença de muito verde, que se revelou um poderoso meio de educação.
A constante busca de atualização levou o arupo de orof

Foi organizada uma exposição de prof 
O final da terceira década está se

essores

•' . . ■ • • ■ •
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REFLEXÃO
ARTE

Os antigos chineses consideravam que o misterioso proces
so da vida podia ser revelado através de uma atividade nâo ver
bal, ligada diretamente às raízes do ser, alcançando sua essência 
e ajudando-o na compreensão de si mesmo e do mundo.

Paul Klee percebe a arte como uma energia posta em movi
mento, alguma coisa que, partindo do artista, de sua interiorida- 
de, exterioriza-se na obra de arte.

Durante o processo criador, quando se está totalmente aten
to, obtém-se uma visão mais ampla das coisas e pode-se fazer des
cobertas que o olho humano apressado e distraído não consegue 
perceber. Nesse estado de atenção, a visão intuitiva flui livremen
te permitindo um contato íntimo com a natureza das coisas.

Segundo Maria Helena Andrés, intuição é a claridade que 
vem de aentro, despertada num momento inesperado, quando o 
pensamento foi transformado. Deixando fluir emoções e sensações 
inconscientes, o homem está apto a encontrar o seu próprio eu, 
recriando e transformando a matéria.

onforme Fayqa Ostrower, a intuição está ligada à cogni- 
ção, permitindo ao nomem lidar com situações novas. Como tal, 
a intuição possibilita o julgamento e a compreensão dos fenôme
nos observados, gerando uma ação que é mais do que reação: 
é uma ação pessoal e, ao mesmo tempo, coletiva.

A intuição é um processo dinâmico que está na base do ato 
criador. Criar é formar, relacionando as coisas e apresentando- 
lhes uma forma nova. Criar adquire um caráter de transformação, 
onde o homem, ao transformar o mundo, também se transforma 
e, percebendo-se nessas mudanças, cresce, esclarecendo coisas 
dentro de si.

C

l Álvaro Costa — detalheTatiana Pinto
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A arte pressente as aflições, capta anseios, denuncia a vio
lência, ampliando a consciência do indivíduo e a sua interação com 
a sociedade.

' 'A conscientização não pode existir fora da 'práxis', ou me
lhor, sem o ato ação — reflexão. Esta unidade dialética constitui, 
de maneira permanente, o modo de ser ou de transformar o mun
do que caracteriza os homens" (FREIRE, 1979: 26).

Assim sendo, a arte não se dá no vazio, mas sim dentro de 
um contexto concreto de um tempo e de uma cultura. Sua realiza
ção será a representação crítica da realidade social, contribuindo 
para sua mudança.

Toda a ação criadora abre caminho para a evolução, não 
sendo esta ação restrita apenas à arte. O homem cria ém todos 
os campos da atividade humana. Criar é uma forma de quebrar 
bloqueios, de ver o mundo às avessas, na tentativa de reconstru
ção de uma outra realidade, de fugir das estruturas rotineiras, li
berando o homem da vida massificada que o sufoca.

A função da arte, segundo Nestor Canclini, seria a de des- 
mitificar as convenções e abrir a consciência dos espectadores 
à uma compreensão crítica das contradições sociais, ampliando 
e popularizando o entendimento da produção artística.

Mas acima de tudo, não podemos deixar de mencionar que 
o papel fundamental da arte em relação à sociedade, é de abrir 
espaço para que todos possam ter acesso à produção artística, 
não só como espectadores mas também como fazedores, permi
tindo desta maneira que as pessoas possam tornar-se autoras de 
sua história e de seu fazer.)

Cléa Basso — detalhe

L
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ARTE-EDUCAÇÃO

Entendendo que é através da educação que o homem co
nhece o mundo, a arte torna-se um veículo indispensável, capaz 
de ampliar a capacidade do indivíduo de atribuir significações. Des
ta forma, a escola deveria ser o local para o sujeito significar-se 
e tornar-se senhor de seu próprio destino.

João Francisco Duarte Júnior considera que a grande contri
buição da arte na educação se dá através do desenvolvimento 
dos sentidos e significados que orientam a ação do homem na so
ciedade, de moao que haja coerência entre o sentir, o pensar e 
o fazer. são fragmentada, evolucionista, que divide o crescimento em pe

ríodos estanques. A criança não é um vir a ser, um odulto imperfei
to. Dentro de sua complexidade, é também um ser completo, in
serido em seu tempo e espaço. Assim, sua forma de concepção 
de arte é diferente do adulto e, como tal, deve ser respeitada.

Nesse processo é necessário dar ò criança condições para 
o^crescimento da expressão. Num ambiente organizado, 
cicio contínuo, através de estímulos adequados e situações desa
fiadoras, faz com que a crianço se lance por inteiro no aío de criar.

A criança cresce na medida em que toma consciência do. 
trabalho, sendo tarefa do educador ampliar este conhecimento, 
para desenvolver sua capacidade crítica.

"Entendendo por desenho o traço no papel (...) ou também, 
a maneira como a criança concebe d seu espaço de jogo, com 
os materiais que dispõe" (DERDYK, 1989:51). Neste sentido, a
criança ao desenhar, desenha-se. O desenho é muito mais___
lador do que a própria criança poderia, intencionalmente, querer 
dizer. O desenho é sua escrita, sua leitura de mundo.

Neste lançar-se para a frente que é o desenhar, existe a 
possibilidade de ver-se e rever-se (...). Existe neste projetar-se um 
movimento de dentro para fora e de fora para dentro. A criança, 
mesmo sem ter uma compreensão intelectual do processo, está mo
dificando e sendo modificada pelo desenhar" (MOREIRA 
1989:20).

Como expressão simbólica, a arte facilita ao indivíduo exte- 
riorizar aquilo que não pode ser dito em outra linguagem. Desta 
maneira, constitui um elemento essencial à educação, sendo uma 
forma de construção do conhecimento.

Elaborando formas simbólicas, o homem cria relações com 
a realidade, pois a representação de algo passa pelo conhecimen
to do objeto representado. E nesta ação e reflexão que o homem 
se constrói.

Ao se conceber o processo de criação entre as criancas, faz- 
se importante a compreensão do ser humano em sua totalidade, 
como alguém que está sempre em transformação, fugindo da vi-

o exer-

seu

reve-

Ricardo Bone — 5 anos
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Mesmo pequena, a criança deve ter clareza do que fez, por 
quê fez e do que pode fazer.

Ana Mae Barbosa afirma que a arte é uma disciplina mental 
que tem história e conhecimento. A criança aprende ao expressar- 
se e quando faz a leitura contextual da obra de arte.

John Dewey nos alerta sobre a importância de exercitar a 
crítica e a consciência nas crianças, pois deixando-as trabalhar sem 
controle, seu desenvolvimento será puramente ocasional. Quanto 
maior for a investigação, mais condições terá o indivíduo de am 
pliar a qualidade da experiência vivida.

Uma educação transformadora deve priorizar a pesquisa, a 
experimentação e a reflexão, desafiando a procura de soluções 
próprias, uma vez que respostas padronizadas produzem indiví
duos enfraquecidos, sem idéias e fáceis de serem manipulados.

Uma proposta educadora, centrada na arte, pode gerar um 
homem questionador, contestador, capaz de transformar-se e de 
transformar a realidade.

/

Edson — 5 anos

-

Fabíola — 3 anos
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ACAO

ATELIÊ INFANTIL
Gabriel — 6 anos

Denis — 4 anos Lúcia — 4 anos

i Envolvida com tintas, argila, papéis e madeira, a crian
ça penetra na fantasia,- o instrumento vira brinquedo e o 

resultado é o prazer de criar.
Aline — 6 anos



A partir de sua própria vivência, suas relações com 

o espaço e o grupo, a criança evolui dentro de vários meios 

de expressão, construindo seu conhecimento.

Ana Lúáa — 9 anos

* cr>x s «6Denise — 9 anos

Adriana — 9 anos

&

Trabalho coletivo Karlrie — 9 arios Vanian — 8 anos
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Leandro — 12 anos

4 -«*' -
O desenho é a memória visível do acontecido: fo

tografia mental, emocional e psíquica
’ 14 ^rs»';/ /

. (DERDYK, 1989:52)

Marlise — 11 anos



A criança planta. 

Vê as sementesPÁTIO germi
narem, as plantas cres
cerem, engrossarem, 
florescerem e abrigarem 

os passarinhos. Ela brin
ca na sua sombra, co
me dos seus frutos e so
be nos seus galhos. 

Constrói balanços, casi
nhas para si e para os
pássaros.



ATELIE DE ADOLESCENTES

Oportunizar condições para que a expressão se mani
feste de acordo com as vivências individuais e sociais, é uma 

das propostas do ateliê.

O pátio é um lugar agradá
vel de se estar. Um poderoso 

meio de educação, onde as
oportunidade 

manter um contato com a natu
reza, admirá-la e sentir o fenô-

decriancas têm
f

meno VIDA.

;

Daniel Suárez



ATELIE DE ADULTOS

1. GERAL

Luis Fabiano Nehring

Ao experimentar os diferentes materiais e investigar as 

suas possibilidades, o adolescente busca uma maior expres
sividade no seu trabalho, através de soluções próprias.

Norma Rejane de OliveiraA
5
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Drio para pesquisar e apro- 

undá-las.
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José Luiz Peçanha

O desafio e o arriscar-se ao novo favorecem à desco
berta do indivíduo, permitindo a experimentação, a pesquisa 

de materiais e a busca de um caminho próprio.
Adriana Moeller Nilza Alves*



2. CE RAM I CA
Formas, texturas e cores do próprio barro são partes do fa

zer cerâmico, descortinando um processo fascinante e infinito de 

procura, experimentação, pesquisa e emoção em criar.
O processo criador implica o construir e o reconstruir. A aná

lise crítica sobre este fazer e os resultados obtidos permitem a am
pliação da percepção e uma retomada do trabalho com maior 

quaíidade.
Mexer no barro,

sentir, perceber é esta
belecer uma relação de
troca, uma busca cons
tante e contínua da
forma.

:.ui w. tMinti.;Maria Suzana Greff Cnaya Bela Teitelbaum



3. GRAVURA

O ateliê de gravura se propõe a am
pliar a pesauisa, explorando meteriais

deling paste, a co lagraph, xerox 

e colagens. Recursos que permitem 
cessão de surpresas ricas em texturas.

co
mo o mo

A gra
vura é uma 

técnica de 

reprodução 

de imagens, 

que favorece 

a busca de pppifjif 

outros supor
tes, além de 

madeira.

uma su-

A gra
vura como 

imagem mul- 

ti p I i c a d a , 
possibilita a 

ampliação 

de seu con
sumo e de 

sua produ
ção artística./

Lenice Serpa
Riopardense de Macedo Liana Gehlen



4. TÊXTIL

O estudo dos valores plásticos e a sensibilização frente 

materiais fundamentam o desenvolvimento da expres
são pessoal.
aos

Vera Aparecida Becker

A experimentação e a pesquisa de múltiplos materiais, 

o desafio na busca ae novas soluções e a análise constan
te dos resultados obtidos, constituem a tônica deste ateliê.

A tapeçaria em rama, a tecelagem em tear, o borda
do sobre vários suportes e a aplicação de tecidos associa
dos ao bordado são algumas das experiências desen
volvidas.



ESTUDO E 

DIVULGAÇÃO

Com o obje
tivo de apoiar os di
versos ateliês, pes
quisando e do
cumentando as ati
vidades desenvolvi
das, o CDE possui o 
Serviço de Estudos 

e Divulgação. Sem
pre buscando esta
belecer uma linha fi
losófica que inte
gre os diversos setores e confira unidade às suas realizações, esse servi
ço orienta e estimula o trabalho de pesquisa, concretizando a finalidade 

da Instituição de ser um laboratório de experiências.
É de sua responsabilidade:
— realizar Cursos de Arte-educação, Artes Plásticas, Música e Tea

tro, bem como palestras e assessoramento;
— organizar o Arquivo que contém trabalhos de alunos, desde 1961, 

classificados por década, tema, idade e evolução gráfica;
— coordenar o Espaço Galeria, onde são realizadas exposições de 

alunos e artistas;
— elaborar e publicar, periodicamente, o boletim Informa, com o 

objetivo de divulgar e debater questões relativas à Arte-educação.

Espaço Galeria

Curso de Desenho

Encontro de Artistas com alunos



PROJETOS

1. Estudo da modelagem da criança e do adolescente 
Responsável: Suzana Gonzales Campozani 
Clientela: Crianças e adolescentes 
Local: CDE

O conhecimento das características da 
expressão na modelagem com argila em 
da etapa do seu desenvolvimento e como is
to ocorre nas crianças e nos adolescentes, 
bem como a compreensão do significado pró
prio desta linguagem, foram os objetivos des
te estudo.

ca-

O estudo se desenvolveu a partir da ob
servação do fazer dos alunos, registros e co
mentários efetuados pelo professor e pela pró
pria criança. Os dados foram organizados, 
obtendo uma seqüência de aspectos presen
tes na modelagem.

Da mesma forma que existe um proces
so evolutivo na expressão gráfico-plástica da 
criança e do adolescente, pode-se evidenciar 
que amassar, bater, fazer "bifes", bolinhos, 
imaginar e contar histórias é um marco inicial 
desta evolução. A conquista do tridimensio
nal vai sendo gradativamente obtida.

2 Estudo Comparativo da Escola 
Formal e Não Formal 
Responsável: Ana Edi Schilardi 
Clientela: Crianças de 4 a 5 anos 
Local: CDE

A realização de uma propos
ta de Arte-educação, de forma pa
ralela, no CDE e em uma escola de 
educação formal possibilitou um es
tudo comparativo nestas duas 
realidades.

Crianças da mesma faixa etá
ria, utilizando os mesmos materiais 
em iguais atividades, modificando 
apenas o ambiente.

Semelhanças e diferenças na 
expressão, interesses comuns, bem 
como aspectos de organização, cu
riosidade, socialização, influências 
e investimento nas atividades, são 
constatações realizadas mediante 
observações e registros sistemáticos.

O Estudo permite verificar as 
possibilidades e condições para de
senvolver um trabalho, onde a arte, 
como elemento integrador ajusta-se 
ao contexto escolar, ajudando e en
riquecendo as atividades.

pintura — Escola Formal

*<»n3 pintura — CDE?oni



3. O ambiente informático: uma novo possibilidade em 
Arte-educação
Responsável: Maria Cristina Biazus Fagherazzi 
Clientela: Alunos pré-adolescentes do CDE 
Local: Laboratório de Estudos Cognitivos da Universida
de Federal do Rio Grande do Sul — UFRGS

Instrumentos informáticos, ma
nipuladores de símbolos e de lingua
gens apresentam uma nova manei
ra de produzir imagens.

O estudo de como se dá à 
apropriação dessas imagens pela 
criança e as possibilidades que se 
criam frente a este sistema de códi
gos são o foco deste trabalFio.

A interação criança-máquina, 
ao trabalhiar a forma gráfica, o pro
cesso que envolve este fazer e as 
possibilidades de desenvolvimento 
do senso estético, fazem parte des
sa investigação.

ÁS fiòvas formas geradas com 
pontos de luz em uma tela não po
dem ser comparadas a pigmentos e 
pinceladas. E uma nova arte que es
tá nascendo, um novo sistema de 
códigos simbólicos que exigem uma 
nova maneira de decodificação.j



4. RecriAção
Responsável: Maria Ignez Samarani
Clientela: Crianças e Adolescentes
Local: Vila Lupicínio Rodrigues — Porto Alegre

O projeto RecriAção surgiu da simples ob
servação, nas ruas, da inexistência de opçõeS 
de atividudós para uma faixa da população que 
não tem acesso às ofertas oficiais de cultura, 
educação e lazer.

O resultado foi a criação de uma propos
ta aberta e, informal de levar brincadeiras, jo
gos, teatro, música e artes plásticas às crianças, 
ria rua, no local onde elas costumam brincar.

A preocupação com a participa
ção foi uma constante. Ao final de cada 
atividade, as crianças sentavam, discu
tiam, perguntavam, diziam o que pen
savam. e já surgia a proposta para o 
próximo trabalho.

O crescimento do trabalho coleti
vo, o prazer na construção de algo seu, 
livre de obrigações, tocou a todos, pro
fessores e crianÇüs, que demonstraram 
satisfação de estarem juntos construindo 
algo muito significativo.



5. Estudo do Desenvolvimento da Expressão Têxtil 
Responsável: Sonia Elizabeth Moeller 
Clientela: Alunos de 4 a 12 anos 
Local: CDE
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O projeto tem como objetivo constatar as ca
racterísticas da manifestação infantil na atividade 
têxtil.

O Ateliê de Fios, com seus panos, agulhas e te- 
ics, multiplicou as experiências na área psico-motora, 
reforçou o relacionamento afetivo, afirmando- 
mo uma importante atividade para o desenvolvimento 
da criança.

A anáiise dos resultados obtidos nesse estudo, 
mostra a existência de uma relação direta entre as 
etapas da expressão têxtil e as etapas da expressão 
gráfica infantil.

se co-



PROFESSORES QUE CONTRIBUIRAM 
PARA CONSTRUÇÃO DESTES 30 ANOS

Anos 60
Lygia Dexheimer Ali Sheik 
Vera Thilen
Cormen VVeek dos Santos
Maria Elisabeth Prates Prietto Dias
Vera Terezinha Leonardi Callegari
Dóris Paternoster
Ida Falkenhoff Moritz
Maria Leda Martins de Macedo
Zuleida Eltz Castilhos
Zulmira Contino Lisboa
Francisca Duarte Dallabona
Tânia Fagundes Prates
Maria Regina Gageiro de Oliveira Lima
Eneida Alves de Moraes
leda Ruschel Ranieri
Tânia Piva CPiim
Maria Cleci Franco Silveira
Rojane Saraiva Lamego
Vera Lúcia Barreto Vianna Russowsky
Zeny Moraes
Anos 70
Dinorá Laurino
Jeanete Suzana SaccFiet
Iara Gay de Castro
Irma Munhoz
Milton Menn
Jussara Castro Perrone
Beatriz ScFiorr
Herondina Doral
Heloisa FHelena Tigre
Rosa Maria Vargas Lassance
Dora Bay Melgarejo
FHélvia Leonora Miotto JucFiem
Belkis Maria Gageiro Cruz
Flora Elisa Garcia Leães
Anos 80
Ricardo Augusto Becker 
Liése Gomes Serpa 
Maria Gomes Bonumá 
Gledi Souza Terres 
Teresinha Luisa Maria MazzocFii 
Lúcia Tereza de Souza Amaral 
Ivone Comandulli Rupenthal 
Vera Beatriz KemmericPi 
Liana Kordyas Dossa 
Vanir Leonardi Damin 
Dinorá Garcia Feldens 
Neusa Benvenutti Benemann
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CDE 30 anos

Edição
Centro de Desenvolvimento da Expressão 
Av. Ipiranga 389 — Fone 33-503z — Porto Alegre

Projeto Editorial e Execução
Estelita Branco 
Maria Ignez Samarani 
Zélia Marilu dos Santos

Redação 
Estelita Branco 
Maria Ignez Samarani

Planejamento gráfico
Zélia Marilu dos Santos

Capa
Carla — 4 anosPROFESSORES QUE CONTINUAM 

A CONSTRUIR A ARTE-EDUCAÇÃO NO CDE
Tiragem:
2.000 exemplaresAna Edi Wolf Schilardi 

Bento Dallabona 
Estelita de Aguiar Branco 
Heleuza Carrilho de Almeida 
Irene Cruz Borges 
Izabel Cristina Bacellar Zaneti 
Maria Cristina Fagherazzi 
Maria de Fátima Faria Annes 
Maria Ignez Samarani 
Mildred de Macedo Haeser 
Sonia Catarina Addiego 
Sonia Elizabeth Moeller 
Suzana Gonzalez Campozani 
Tânia Beatriz de Carvalho 
Zélia Marilu dos Santos

Colaboradores
Francisco Dallabona 
Hélvia Miotto Juchem 
Maria Leda Macedo 
Marisa Veek 
Neka Machado 
Rosita Samarani Prates 
Suzana Vieira da Cunha 
Tânia Piva Chim 
Wilson Furtado Cavalcanti 
Professores do CDELonghi

Porto Alegre — Rio Grande do Sul — Brasil 1990



Promoção
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