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Erasmo Pilotto (1910-1992) é considerado pela historiografia da educação 

paranaense com um dos principais intelectuais do Movimento pela Escola Nova no Estado. 

Apresentando uma trajetória como educador e gestor público ampla e variada, dividida em 

várias esferas: a do professor, do escritor, do crítico de arte e do político, caracterizada pela 

ampla interlocução e intervenção em diversos campos da cultura como as artes plásticas, 

literatura e filosofia. Sua produção intelectual manteve consonância com autores como 

Spinoza, Nietzsche, Tolstoi, Rousseau, Goethe, entre outros. Como gestor público Pilotto 

se notabilizou pelos estudos e pelas intervenções que realizou sobre o campo1 da cultura 

paranaense, particularmente sobre os processos de organização da escola pública e 

formação de professores. 

A opção de investigar a trajetória de um intelectual como Erasmo Pilotto não se 

resume a um interesse biográfico ou ao culto a personalidades de destaque em determinado 

campo. Para Rodrigues da Silva, a história intelectual difere da “tradicional ‘história das 

idéias’ (no sentido francês do termo)”, que, “quase sempre, se restringe a uma crônica de 

idéias e a uma justaposição cronológica de resumos de textos políticos ou filosóficos.” Se 

distingue também “da nova história cultural, definida por Roger Chartier, no sentido de 

uma restituição das práticas culturais” (2002, p. 13). Nesse sentido, a perspectiva desta 

pesquisa é: 

 
[...] estabelecer os nexos, as relações entre os intelectuais, as correntes de 
pensamento e seu meio social. Investigamos os intelectuais porque consideramos 
que as suas idéias e as suas trajetórias são testemunhos privilegiados dos 
diversos projetos formativos que demarcam as disputas em torno do processo de 
formação das novas gerações (VIEIRA, 2001a, p. 55).  

 
Ou seja, “a história intelectual deve privilegiar a leitura de um texto em relação a 

seu contexto [o que significa] considerar a obra em relação à formação social e cultural 

de seu autor ao espaço ou ‘campo’ de produção e à conjuntura histórica desse último” 

(RODRIGUES DA SILVA, 2002, p. 12). 

                                                 
1 Opera-se com o conceito de campo elaborado por Pierre Bourdieu (2003), que é definido como o espaço 
social de relações no qual são estabelecidos/impostos os critérios de nomeação, de classificação e de 
distinção social. Os diferentes campos (político, cultural, literário) mantêm relações e também uma 
autonomia relativa, em que se manifestam relações de poder. 



Mas quem são os intelectuais? O que caracteriza um agente como um intelectual? 

Para Helenice Rodrigues da Silva (2002), a noção de intelectual tem um caráter 

polissêmico, modificando-se segundo o momento histórico e social, uma vez que 

diferentes períodos fornecem diferentes representações sobre a intelectualidade. De acordo 

com Vieira (2007), a vontade de estar em sintonia com a modernidade foi um fator de 

mobilização para grupos de diferentes tendências intelectuais, motivados principalmente 

pela crença no progresso e na necessidade de intervenção na sociedade. Nesse sentido, o 

autor aponta quatro aspectos principais que caracterizam o intelectual moderno: 

 
1) sentimento de pertencimento a estrato social específico (intelectuais/ 
intelligensia), através da construção de uma identidade que se estrutura a partir 
da relação (familiaridade e/ou formação) com a cultura, seja ela artística, 
filosófica, científica ou pedagógica; 2) engajamento político propiciado pelo 
sentimento de missão social; 3) elaboração e veiculação do discurso que 
estabelece a relação entre educação e modernidade; 4) assunção do Estado como 
agente político, por excelência, para a efetivação do projeto moderno de reforma 
social (VIEIRA, 2007, p. 20). 

 
Encontramos em Pilotto as quatro características apontadas: o sentimento de 

pertencimento a um grupo ligado aos campos artístico e educacional paranaense, o 

sentimento de missão social associado à ênfase na representação do magistério como 

missão, associado também à terceira característica de centralidade na questão educativa, 

pois é à educação que Pilotto credita seus maiores esforços e investimentos, além da 

posição de creditar ao estado a efetivação da reforma social através da educação. 

Na obra As regras da arte, Bourdieu, ao discutir o papel atribuído aos intelectuais 

no passado e no presente, define intelectual como um ser paradoxal “que não podemos 

pensar como tal enquanto não o apreendemos através da alternativa obrigatória da 

autonomia e do engajamento, da cultura pura e da política. Isso porque ele se constituiu 

historicamente, na e pela superação dessa oposição” (BOURDIEU, 1996a, p. 370). A 

autonomia e a autoridade são conferidas pelo fato de esses agentes estarem em um campo 

específico, no qual detêm determinado poder. Para Bourdieu, os intelectuais passam a 

interferir na vida política, enquanto autoridades especificas, mas alerta que os campos da 

arte, ciência e literatura possuem autonomias relativas, ou seja, não podem ser 

desvinculados de outras esferas, como a política e a economia, por exemplo. 

Erasmo Pilotto no campo intelectual paranaense era reconhecido enquanto uma 

autoridade da área educacional, o que lhe dava autonomia para realizar suas ações na 

Escola de Professores. Da mesma forma, os intelectuais ligados ao Movimento pela Escola 

Nova, de um modo geral, buscavam se autorrepresentar como técnicos investidos de 



autonomia em relação à política e inseridos em um campo intelectual que lhes garantia um 

discurso da “verdade” científica. Mas apesar da ideia de autonomia suas ações estavam 

diretamente ligadas às esferas políticas, já que a maior parte dos intelectuais, ligados ao 

Movimento pela Escola Nova, assumiam cargos vinculados à esfera pública. E, como já 

destacado, para esses intelectuais a esfera pública era o local por excelência para a 

intervenção social. Para Pilotto, a interação com o campo político lhe permitiu assumir 

diversos cargos de destaque nas Escolas Normais de Paranaguá, Ponta Grossa e Curitiba, 

chegando ao cargo de Secretário de Educação do Estado do Paraná, posições que não 

podem ser unicamente atribuídas a sua competência técnica, mas também às suas redes de 

relação. 

No campo educacional, atuou na Escola Normal de Curitiba2 entre os anos de 1933 

a 1946, instituição na qual foi aluno, promovendo a divulgação de seu pensamento ligado 

ao Movimento da Escola Nova e priorizando a cultura e a arte como princípios formadores 

do professor. Como aluno da instituição criou conjuntamente com seus colegas um Centro 

de Estudos Pedagógicos. A partir dos estudos realizados no Centro, Pilotto recusa os 

métodos instituídos na Escola Normal de Curitiba preconizados pelas teorias de Herbart e 

traça seus estudos a partir da leitura de Montessori, Peslatozzi e Tolstoi, autores com os 

quais manteve interlocução por toda sua produção intelectual. 

Fundou em 1943 uma escola particular, o Instituto Pestalozzi, para alunos de pré-

primário, para colocar em ação seu projeto educativo. Nessas instituições, Pilotto 

desenvolveu uma teoria educativa baseada na formação de uma cultura artística para os 

professores, sintetizada pelo educador na frase “eduquem-se em arte”, pois: 

 
Nossa prática pedagógica tem sempre mostrado como um bom caminho levar o 
educando, através da arte a participar da ‘grandeza do mundo’, em seu pleno 
sentido; purificar o homem por via desse esteticismo, da alta disciplina e da 
sensibilidade, do veemente sentido criador numa direção infinita (PILOTTO, 
1982, p. 39). 
 

                                                 
2 A Escola Normal Secundária de Curitiba permaneceu como Escola de Professores de 1938 até 1946, 
quando a Lei Orgânica do Ensino Normal, embutida na Reforma Capanema, unificou em nível nacional os 
cursos de formação do magistério. Nessa ocasião, por atender às especificações da lei, transformou-se em 
Instituto de Educação do Paraná (MIGUEL, 1997, p. 74). Em 1992, em homenagem ao professor Erasmo 
Pilotto, passa a se chamar Instituto de Educação Professor Erasmo Pilotto, e no ano de 1993, Instituto de 
Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto, designação utilizada até hoje. Na pesquisa, com exceção de 
citações, manteremos a referência como Escola Normal de Curitiba, quando referir-se à formação escolar de 
Pilotto e de seus familiares, e Escola de Professores quando referirmos ao período de sua atuação na 
instituição nas décadas de 1930 e 1940. 



Para o Instituto Pestalozzi, Pilotto desenvolveu um método que propunha a 

liberdade de criação, como nas propostas apoiadas na livre-expressão, mas que ao mesmo 

tempo objetivava levar a criança ao contato com objetos artísticos: 

 
Conduzimos a criança a criar sempre. De par com isso, estivemos animados da 
ideia de que a criança pode e deve estar em contato com valores mais altos da 
cultura humana. Sabemos de ciência própria, pelo trato assíduo com esse 
processo, que há obras imortais de todas as artes, da pintura, da música, da 
escultura, da literatura, que são perfeitamente acessíveis a uma criança ainda de 
jardim da infância, dependendo tudo da maneira como lhe forem as cousas 
apresentadas (PILOTTO, 1946, p. 22). 
 

Para Pilotto, a criança deveria tomar contato com obras classificadas pelo educador 

como representantes de uma arte longa. Dessa forma, a disciplina e a genialidade estariam 

caminhando lado a lado. Por outro lado, haveria a arte breve na qual a criatividade seria o 

principal atributo. Pilotto classifica como arte longa a maior parte da arte grega, 

renascentista e clássica, embora considere alguns artistas da arte moderna como 

representantes da arte longa – a poetisa Cecília Meireles seria um caso. Mas, embora crie a 

dicotomia arte breve e arte longa, afirmou que o caminho da arte breve trouxe a 

democratização da arte. 

Entre os anos de 1949 a 1951, atuou como Secretário da Educação e Cultura, 

criando os Cursos Normais Regionais no interior do Estado e os Programas Experimentais 

que dedicavam grande parte do currículo ao ensino de arte. Sistematizou sua concepção 

educacional por meio da publicação de diversos livros e ensaios destinados a discutir os 

fundamentos filosóficos da educação, publicados entre os anos de 1946 a 1987. 

A proposta pedagógica pilottiana, no que diz respeito à valorização da arte, 

afastava-se do ethos cientificista que o Movimento pela Escola Nova assumia nas décadas 

de 1940 e 1950 em âmbito nacional. Para Vieira (2002), a ideia da educação para a vida, 

no pensamento de Pilotto, estava ligada a uma concepção espiritualista contrastante com a 

crescente cientificização do campo educacional, não se resumindo ao “utilitarismo 

propiciado pela instrumentalização técnica e científica, pois a vida, categoria chave na sua 

filosofia, expressa uma realidade profunda que nem a ciência, nem a teologia são capazes 

de apreender plenamente” (VIEIRA, 2002, p. 299). A hipótese formulada por Vieira atribui 

à arte um papel de destaque na pedagogia pilottiana, um papel que vai além da concepção 

de arte como mera atividade.  

Hipótese que nos indica que a proposta pedagógica de Pilotto se diferencia das 

orientações teóricas hegemônicas no Movimento pela Escola Nova neste período, apoiadas 

principalmente nas disciplinas científicas (biologia, psicologia e sociologia). Pilotto 



sustentou a criação, a liberdade, a sensibilidade, a individualidade e a espiritualidade como 

ideias-chave no processo educativo, bem como a arte como o meio privilegiado para 

alcançar essas dimensões existenciais, de maneira que o educador pudesse levar o 

educando a participar da “grandeza do mundo” (PILOTTO, 1973, p. 182). 

 

A valorização da cultura como princípio formativo na Escola de Professores: 

 A ligação de Pilotto com a Escola Normal de Curitiba se deu em diversos 

momentos de sua trajetória, seja no ambiente familiar, seja espaço de formação e de 

atuação profissional3. A instituição foi o principal espaço de atuação de Pilotto no campo 

educacional nas décadas de 1930 e 1940. Nela pôde desenvolver boa parte de suas teorias 

educacionais, sistematizadas no livro Prática da Escola Serena (1946). Seu ingresso, em 

1933, inicialmente se deu por designação como professor das cadeiras de Psicologia e 

Metodologia; no ano seguinte, passa a ocupar também as cadeiras de Biologia Aplicada à 

Educação e de História da Educação.  

 No período de 1938 a 1947, passa a ocupar o cargo de assistente técnico, 

caracterizado como um cargo de indicação da direção da instituição, tendo suas atribuições 

definidas da seguinte forma: 

 
[...] auxiliar os alunos nos seus ‘planos de estudo, demonstrações, experiências e 
observações’; ministrar aulas-modelo, bem como assistir às aulas dadas pelos 
alunos, ‘constituir-se em traço de união entre o plano de estudo teórico de 
Métodos de Ensino e respectiva prática, nas classes de observação e experiência, 
informando o diretor e o Chefe da Seção sobre a marcha dos trabalhos’ [...] 
(MIGUEL, 1997, p. 74). 

 
O cargo de assistente técnico possibilitou a Pilotto efetuar transformações na 

prática da escola, agregando valor às atividades de cunho cultural, retomando em parte o 

espírito do que chamou de antiga Escola Normal: 

 
Pregou a escola viva e conseguiu fazer com que os alunos vivessem a escola, 
desenvolvendo neles o gosto pelas artes, poesia e música. É a época áurea da 
Escola de Professores. Seu espírito de liderança contagiou os colegas que se 
entusiasmaram pela tarefa educativa. [...] Dispõe-se a despertar em cada aluno 
o que ele tivesse de seu, a levá-lo a estruturar seu plano pessoal de vida, a 
liberdade de escolha, a vida inventada (SANTOS, 1988, grifo do autor). 

 
 Para Helio de Freitas Puglielli, a atuação de Pilotto como assistente técnico foi 

unificadora e renovadora, pois, até então, sua ação: “se limitava ao exercício de suas 

                                                 
3 A mãe de Erasmo Pilotto, bem como suas tias e tio freqüentaram a Escola Normal, o que favoreceu o 
ingresso do jovem Pilotto na carreira do magistério e na opção de cursar a Escola Normal, entre os anos de 
1928 e 1929.  



cadeiras e ao influxo de sua presença no ambiente geral, aprofunda-se agora, porque passa 

a ser a unificação, a criação, o estímulo, a inspiração, numa liderança envolvente sobre os 

alunos e professores” (1996, p. 18). Em relação às citações anteriores, percebe-se o 

enaltecimento da figura de Pilotto. O motivo dessa construção vem do fato de que o artigo 

de Santos e o livro de Puglieli são obras com objetivo de registrar e homenagear a figura 

de Pilotto. Outros documentos citados no decorrer deste artigo trazem o mesmo objetivo de 

enaltecimento da memória do educador. Dessa forma, essas fontes tendem a ressaltar uma 

grande harmonia das ações de Pilotto na Escola de Professores. 

Além disso, nas duas citações anteriores, cabe a mesma observação no sentido de 

renovação do ensino da Escola de Professores – a atuação de Pilotto significando o novo 

frente às velhas concepções educacionais. A representação de modernização e de 

renovação é uma constante no ideário ligado aos intelectuais do Movimento pela Escola 

Nova. Em seus depoimentos, como o que se segue, o educador também aponta essa fase 

como a de renovação do ensino na Escola de Professores: 

 
Plantamos, então, lá dentro aquela orientação que defendêramos como aluno. Si 
quiséssemos dar um índice, diríamos que, entre o mais reportaríamos o grande 
clima do Instituto Internacional de Educação de Genebra, cujas publicações 
praticamente conhecíamos como a palma da mão. E os livros da Coleção Labor, 
de Barcelona [...] de Madrid. E o pensamento da escola italiana: o da linha criada 
ou derivada de Gentile e, noutra direção, o de Montessori (PILOTTO, 198-, p. 
44). 
 

 Para Pilotto, sua entrada na Escola de Professores seria a terceira etapa da “vida” da 

instituição. A primeira se refere à antiga Escola Normal (1876-1922), ou Escola Normal 

anexa ao Ginásio Paranaense, de orientação pestalozziana. A segunda fase, correspondente 

ao período de 1923 até 1933, seguiria a orientação herbartiana. Sobre a terceira etapa, 

comenta: 

 
Tenho tido a vaidade de pensar que essa terceira etapa na vida da Escola Normal 
tenha sido retomada, num modo adequado ao novo tempo, do espírito aberto da 
primeira etapa, isto é, da antiga Escola Normal. O que seria a minha grande 
homenagem àqueles mestres que ainda alcancei, do velho Ginásio, que lhe 
constituía a base (PILOTTO, 198-, p. 44). 
 

 A antiga Escola Normal é tomada por Pilotto como um local de excelência 

educacional. Ele aponta como principal virtude da instituição a ênfase na cultura geral e 

formação da personalidade, que, apesar da incipiente formação técnica, teria uma “espécie 

de densidade categorial”. Em um artigo denominado A antiga Escola Normal afirma: 

 
[...] ficamos sabendo da ênfase dada à formação da personalidade do mestre. 
Cultura Geral e formação da personalidade em um ambiente de muita seriedade 



e, por vezes, vibrante idealidade: eis os dois pontos que seriam, em meu 
entender, de destacar na educação ministrada pela antiga Escola Normal 
(PILOTTO, 1981, p. 25).  
 

A aproximação com a antiga Escola Normal traz para Pilotto dois elementos que 

serão retomados em sua ação frente à Escola de Professores: o diálogo com Pestalozzi, no 

sentido do entusiasmo pela educação, e a valorização da formação cultural do professor.  

No cargo de assistente técnico, pode contrapor o ensino formulado por Lysimaco 

Ferreira da Costa, baseado em Herbart, com o diálogo com as ideias de Pestalozzi. A 

interlocução com esse autor levou à valorização das artes, da filosofia e da literatura na 

formação do professor. 

Nas suas Cartas sobre a Educação Infantil, Pestalozzi (2001, p. 89-99) destaca a 

importância do desenvolvimento dos sentidos, associando-o à formação do bom gosto e de 

sentimentos nobres. Para o autor, a capacidade de percepção se deve a um talento inato ou 

a um exercício constante e diligente. Propunha, para aqueles que carecem da habilidade 

natural, exercícios que seriam como jogos, em que devem reinar a alegria e a liberdade. O 

autor destaca que esse aprendizado deve ser realizado inclusive nas classes populares. 

Pestalozzi propõe que a arte deve desenvolver os sentimentos mais apurados, destacando o 

papel do ensino da música, desenho e modelagem. 

Sobre a música, afirma: “A coisa mais importante que nós vemos na música reside 

no influxo real e altamente benfeitor sobre os sentimentos. Predispõe a alma para as mais 

nobres impressões e a sintoniza com elas” (PESTALOZZI, 2001, p. 92, tradução do 

autor)i. A música teria como função combater todos os sentimentos maus e mesquinhos e 

todo o impulso baixo e vulgar. Nesse sentido sua função seria mais a de uma educação 

moral do que propriamente estética, embora para Pestalozzi ambas estivessem associadas 

ao cultivo dos sentimentos. 

O desenho, por sua vez, estaria associado à tendência natural da criança à imitação 

e à ideia de jogo. Pestalozzi propõe que o desenvolvimento do desenho seja feito a partir 

da observação do real, e sem a interferência direta do adulto, assim as soluções de 

representação encontradas pela criança não seriam esquecidas. Embora seja possível traçar 

divergências entre as concepções de Pestalozzi e de Pilotto (inserir nota), a perspectiva de 

valorização da arte foi uma das marcas da ação de Pilotto frente à Escola de Professores, 

evidenciada pelos depoimentos da colega e professora Helena Kolody (2000): “A cadeira 

oficial era psicologia, mas ele estava sempre com a sala cheia de alunos que ele orientava. 

Essa parte, por exemplo, artística, era ele que criava.” Em outro depoimento, a professora 



comenta sobre seu trabalho com o teatro: “Teatro, não qualquer teatro [...] nas horas de 

folga o professor Erasmo ficava ensaiando o teatro na escola [...]. Então assim levaram 

Medeia, levaram a Casa de Bonecas de Ibsen [...] coisas formidáveis“ (KOLODY, 1988). 

A escolha do repertório de peças demonstra a preocupação de Pilotto em levar ao 

público peças consideradas como de grande valor cultural, escolha que revela não 

necessariamente uma filiação estética rigidamente delimitada, pois Medeia é considerado 

um clássico da mitologia grega e a peça de Ibsen está ligada às correntes modernas do 

teatro, como o realismo. Os critérios de escolha, dessa forma, provavelmente levariam 

mais em conta o fato de essas peças serem vistas como parte do patrimônio artístico-

cultural e representantes da arte longa, evidenciada por Pilotto como altamente educativa.  

Outro ponto a ser analisado sobre a interlocução de Pilotto com Pestalozzi vem da 

imagem romântica dada ao autor que cabia bem ao pensamento educacional sustentado por 

Pilotto, que, em discurso de formatura, proferido originalmente em 1939, afirma: 

 
[...] enquanto Pestalozzi passa, e nos lábios dos homens há um irônico sorriso, ou 
a vergastada de um sarcasmo, ou a miséria de uma piedade, enquanto uma 
criança, uma ignorância simples apedrejem Pestalozzi, enquanto isso, nessa 
região espantosa, há um rumor de aplausos, estranho rumor, não só feito de sons 
altos, intensos, majestosos, mas estranho rumor, silencioso e musical (PILOTTO, 
1973, p. 30). 

 
No mesmo discurso enfatiza as humilhações sofridas por Pestalozzi por causa de 

seu idealismo, em uma mensagem que lembra que nem sempre a atuação do professor é 

saudada com aplausos. Possivelmente seu objetivo era preparar os futuros professores para 

situações adversas, e mesmo para uma recusa da ação da escola na comunidade. 

Um dos objetivos de Pilotto foi transformar a Escola de Professores em um ponto 

de convergência cultural, somando-se a outras ações das quais ele fazia parte. Nesse 

sentido pode-se citar o Instituto Pestalozzi, o Centro Cultural Júlia Wanderley, e a SCABI 

– Sociedade de Cultura Artística Brasílio Itiberê e o Centro Superior de Pedagogia, que, 

apesar de ligados ao ambiente escolar, permitiriam maior margem de manobra para sua 

atuação.  

 

Escola de Professores como um Centro de Cultura 

Como estratégia pedagógica, Pilotto procura, a partir do apoio de intelectuais e 

artistas como Raul Gomes, Guido Viaro, Adriano Robine e Osvaldo Lopes, tornar a Escola 

de Professores um centro de difusão cultural. Nesse caminho, Pilotto procurou organizar 

exposições, como a noticiada no jornal O Dia, de 20 de outubro de 1946, que indica a 



abertura de uma exposição de óleos e aquarelas de Guido Viaro, no Orfeon da Escola 

Normal, enfatizando uma das estratégias tomadas por Pilotto: a de colocar as normalistas 

em contato com a arte. Outra estratégia foi a criação de um centro de cultura para os alunos 

da Escola de Professores: o Centro de Cultura Dona Júlia Wanderley. O objetivo do centro 

seria complementar a fraca formação dos cursos ginasiais, especificamente no que chama 

de “formação geral”: 

 
[...] é reconhecidamente insuficiente para o mestre o que a cultura ginasial 
subministra, de vez que nenhuma informação dá, aguda e crítica, sobre arte, 
filosofia, etc., temos para nós que a formação do mestre deve compreender, 
igualmente, uma ampliação e solidificação de sua cultura geral [...] Desde logo 
deve indicar-se a existência de um Centro de alunos – em Curitiba, o Centro 
Dona Júlia Wanderley – preocupado dessa formação geral dos professorandos 
(PILOTTO, 1946, p. 121-122). 
 

A cultura geral na formação do professor é uma das tônicas do discurso de 

Pilotto, sendo enfatizada em diversas de suas ações e na sua obra Prática da Escola Serena 

(1946), referência da citação acima. Para ele, a formação do professor deveria enfatizar o 

trabalho com a cultura geral, esta trabalhada tanto no centro de alunos, atividade de grande 

valor educativo por si só, quanto no ensino das diversas disciplinas. O autor cita, para isso, 

a importância da história, filosofia, latim, música e desenho no plano de reforma italiana 

idealizado por Gentile, em 1923, na qual se suprimem as práticas na preparação dos 

professores, valorizando-se o desenvolvimento da vida espiritual, apoiado nas disciplinas 

citadas, além da música e do Desenho, “que elevam a alma e exprimem criações e 

manifestações inexprimíveis por outros meios, etc” (GENTILE apud PILOTTO, 1946, p. 

120). 

Para Pilotto, a orientação de Gentile tem como razão a tese de que, dentro da 

filosofia idealista, a pedagogia como toda ciência é uma contínua criação do espírito. 

 Seguindo essas premissas, todos os que possuem o “espírito de mestres” serão 

formados não pela prática, mas por uma cultura adequada que desperte “as forças criadoras 

do espírito, de modo que possam ser, permanentemente, criadoras de pedagogia” 

(PILOTTO, 1946, p. 120).  

A formação de professores, para Pilotto, na reforma italiana, visaria promover a 

liberação das forças espirituais que depois seriam postas em serviço na prática escolar, e a 

história e filosofia a partir do contato com os Princípios e com as Ideias Gerais levariam à 

liberdade espiritual criadora. Por sua vez, a música e o desenho seriam “fontes de extensão 

da personalidade, criação pessoal, liberdade espiritual, criação permanente” (PILOTTO, 

1946, p. 120). Nesse sentido, a arte seria um dos princípios de valorização do espírito e da 



liberdade, a cultura ocupando um papel de formadora, destacado por Pilotto não só na 

atuação do Centro de Cultura, mas também dentro da própria estrutura curricular. 

O educador enfatiza que disciplinas como música, desenho, modelagem, trabalhos 

manuais e sociologia poderiam ser um campo apropriado para o trabalho com informações 

relativas à cultura geral. Por fim, ele considera que, na verdade, todas as cadeiras podem 

fornecer informações sobre a cultura geral.  

Pilotto, apesar de adotar os princípios da pedagogia de Gentile, não discutiu as 

origens filosóficas e políticas de suas teses, ligadas ao movimento fascista. Gentile foi o 

filósofo do fascismo, responsável por parte do texto Doutrina do Fascismo, além de atuar 

como ministro da instrução publica do governo de Mussolini, quando promoveu ampla 

reforma no sistema italiano nos anos de 1922 e 1923. Pilotto atribuía à proposta 

pedagógica de Gentile a importância de livrar a educação da tirania da rotina.  

De acordo com Horta (2006 p.8), a maioria dos observadores estrangeiros deixava-

se seduzir pela metodologia e pela organização aplicada nas escolas italianas do período 

fascista. Entre eles aponta Ferrière, que em 1926 visita diversas escolas italianas. Assim 

como Ferrière, outros intelectuais e observadores estrangeiros descreveram com 

entusiasmo a reforma de Gentile. Apenas em 1935 Ferrière se daria conta das contradições 

existentes no sistema italiano e dos pontos negativos do fascismo. Apontamos o caso de 

Ferrière para tentar entender a relação de Pilotto com o a pedagogia de Gentile. Como seu 

contato com a obra do filósofo italiano se deu nos anos de 1927-1928, possivelmente tenha 

partilhado do mesmo entusiasmo de outros intelectuais. E, ainda como enfatiza Vieira, o 

espiritualismo presente na filosofia de Gentile não representou uma influência para Pilotto 

no sentido de uma determinação intelectual, mas se mostrou: 

 
[...] como fonte de interlocução capaz de promover um encontro de horizontes 
entre as ideias em curso na Europa — de crítica ao positivismo e de ceticismo 
em relação ao entusiasmo cientificista — com o itinerário de formação de um 
grupo de intelectuais que, ciosos de sua cultura, da peculiaridade de sua cidade e 
Estado, reclamavam, a partir de valores muitas vezes elitistas, a identidade do 
Paraná no âmbito da cultura nacional. (VIEIRA, 2001b, p. 5). 

 
Nesse sentido, mesmo após perceber as contradições da reforma italiana, Pilotto 

manteve os pontos por ele considerados essenciais. Por esse motivo, no livro Pratica da 

Escola Serena (1946), pede que esqueçamos as origens fascistas da pedagogia de Gentile, 

especialmente pela obra ter sido publicada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, 

conflito no qual a Itália esteve ao lado da Alemanha nazista. Dessa forma, a preocupação 



de Pilotto recaía na associação de seu discurso ao fascismo, solicitando aos leitores que 

considerem apenas as concepções pedagógicas de Gentile. 

Ainda sobre a apropriação das ideias de Gentile por Pilotto, temos o comentário de 

Miguel, que afirma que a reforma idealizada por Gentile enfatizava a formação do espírito 

do educador como parte de uma estratégia do estado de preparação da elite dirigente, na 

qual os estudos mais aprofundados destinavam-se a uma minoria e a escola seria um órgão 

seletivo por excelência. Para a autora, essa orientação levou a Escola de Professores de 

Curitiba à formação de dois níveis de professores: os líderes, aqueles que iriam promover 

mudanças sociais, e os “demais, aqueles que iriam desenvolver a sua prática pedagógica de 

modo mais comum e rotineiro” (MIGUEL, 1997, p. 89). Pilotto, ao discutir as concepções 

de Gentile, constatou que a maioria dos alunos não teria capacidade para receber uma 

formação nos princípios de liberdade de criação espiritual:  

 
A maior parte dos que afluem à Escola [...] não tem nem desenvolvimento nem 
base de cultura para um trabalho em tal feitio e devem por conseqüência, ser 
educados num regime de atividade mais terra a terra com os fatos pedagógicos 
de todos os dias [...] é necessário conduzir essa grande maioria a uma meia 
rotina, cujos malefícios se há de procurar compensar, depois, por uma 
permanente assistência, de várias procedências (PILOTTO, 1946, p. 121). 
 

 Para compensar a deficiência na formação do professor, poder-se-ia, para Pilotto, 

lançar mão de estratégias de instituições como o Centro de Cultura Dona Júlia Wanderley, 

destinado à ampliação e solidificação de uma cultura geral. Já a formação dos alunos mais 

capacitados deveria vir do Centro Superior de Pedagogia. Esse Centro foi instituído por 

Pilotto e pelo grupo de professores próximos a ele no intuito de aprofundar os estudos 

sobre pedagogia, e tinha um caráter extracurricular como o Centro de Cultura Dona Julia 

Wanderley. 

Nos apontamentos para uma palestra, datada de dezembro de 1973ii, Pilotto divide a 

formação dos professores em três etapas: formação geral, formação técnica ou profissional 

e formação da personalidade de educador, criticando as escolas de professores por darem 

mais ênfase à segunda, esquecendo das demais. No que se refere à formação geral, 

aconselha as alunas dizendo: “eduquem-se em arte”, e lembra Montessori, em um trecho 

não referenciado, que ressalta a importância das “mestras” cultivarem as belas artes:  

 
Ora, a arte, provou-se nesse método ser um meio de vida, e a beleza em todas as 
suas formas que auxilia o homem interior a se desenvolver [...] A mestra deveria 
cultivar a música, o desenho, a dicção, ser sensível à harmonia das cousas, 
delicada de gosto na disposição e manutenção do ambiente que emana de um 
coração sensível, aberto a todas as manifestações da alma infantil 
(MONTESSORI apud PILOTTO, 1982, p. 39). 



 
Da mesma forma que proposto por Montessori, o Centro Cultural Dona Júlia 

Wanderley oportunizava o contato com outras manifestações artísticas, no qual, como 

afirma Pilotto, cultura geral e recreio se harmonizarão nas atividades do Centro 

(PILOTTO, 1982, p. 39). 

A metodologia empregada no Centro visava não apenas à apreciação das obras, mas 

também a leitura consciente de seus elementos. Como se percebe nos relatos-memórias 

escritos pelas ex-alunas de Pilotto, Sabóia e Justen: 

 
Numa primeira reunião foram apresentadas músicas de Scarlati, Vivaldi e 
Tartini; na segunda – Mozart, Chopin, Lizt (sic) e Paderewski. Essas 
apresentações musicais, executadas por alunos da Escola que faziam o curso de 
Música, eram acompanhadas de um programa impresso distribuído aos presentes 
com explicações, em linguagem simples, dos caracteres da música do período 
apresentado. Na mesma sessão ou na seguinte um programa literário fazia um 
trabalho semelhante em relação à História da Literatura, procurando a 
sincronização entre os períodos musicais e literários. Não raro os alunos 
assistiam a concertos de artistas que se apresentavam em nossa Capital. Nessa 
iniciativa devemos lembrar a pessoa do ilustre e saudoso professor Fernando 
Correa, fundador e presidente da Sociedade de Cultura Artística Brasílio Itiberê – 
SCABI (hoje extinta), que fez muitas vezes repetir na manhã seguinte a dos 
espetáculos para o público, uma apresentação dos mesmos aos alunos da escola. 
(SABÓIA, 195-). 
 

Sobre a metodologia de trabalho, Justen (JUSTEN, 2000) comenta que nos 

encontros eram estudados artistas de um mesmo período: poetas, pintores, músicos. Nesses 

estudos buscavam-se semelhanças entre os estilos para se construir uma síntese do período 

histórico estudado. 

Percebem-se nos depoimentos pontos comuns na ênfase dada ao estudo da arte, seja 

da música, das artes plásticas, teatro e literatura.  

Outro ponto a ser destacado era a ligação do Centro Cultural e da Escola de 

Professores com a SCABI. Um artigo intitulado Uma grande iniciativa artística, escrito 

pelo professor Raul Gomes, um dos fundadores da SCABI ao lado de Pilotto, descreve as 

atividades da sociedade e seu público-alvo. Nele, Gomes afirma que a SCABI realizava um 

“profundo programa de educação artística”, visando ao público adulto e juvenil e à 

formação docente, delineando três aspectos de atuação: 

 
[...] seus numerosos concertos, dentro do severo critério seletivo, procuravam a 
exuberância, seus elevados propósitos. [A SCABI] executou sob num plano 
inédito em Curitiba, audições de extraordinários efeitos educativos destinado à 
juventude. Esta enchia os salões do Centro Cultural Inter-Americano. E ali 
recebia ensinamentos precisos, orientado-a para a interpretação das peças 
apresentadas (GOMES, 8 jun., 1946).  
 



Como se observa no artigo, um dos objetivos fundamentais da SCABI era permitir 

o acesso ao público, especialmente a juventude, à música e especialmente à música erudita. 

Dessa maneira, a SCABI, através dos concertos e cursos, mantinha ligação com a Escola 

de Professores, visando à formação em música, que contribuiria para o aprimoramento 

cultural dos professores e dos alunos do curso normal. Nesse sentido, sua forma de atuação 

estava em consonância com o Centro Cultural Dona Júlia Wanderley: ambas eram 

instituições de caráter extraescolar que visavam à complementação da formação escolar e à 

própria ampliação da educação para além do espaço escolar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 “Eduquem-se em arte”, pois, como afirmou Erasmo Pilotto, é através da arte que se 

pode atrair a juventude no sentido da grandeza do mundo (1982, p. 39). O ideal trazido de 

sua formação familiar e escolar, na qual a cultura ocupou o papel central na formação 

humana, foi a ênfase dada pelo educador a sua proposta pedagógica, que tinha a formação 

cultural e a autoeducação como nortes de suas concepções, que afirmavam que a “mais 

potente força educadora do mundo já foi a arte e deve retornar a ser” (PILOTTO, 1987, p. 

10). 

Como assistente técnico, trouxe à Escola de Professores práticas de ensino que 

valorizavam a cultura geral e a arte na formação do professor, inspiradas nas teorias de 

Montessori, Pestalozzi, Tolstoi e Gentile, se contrapondo à reforma instituída por 

Lysimaco Ferreira da Costa. Sua proposta baseava-se no desenvolvimento de uma cultura 

artística que deveria permear o currículo, ao mesmo tempo em que enfatizava as práticas 

extracurriculares como espaço privilegiado para esse conhecimento. Mantendo uma 

relação dialética com o espaço escolar, onde a escola seria uma forma historicamente 

determinada pelo processo educacional, variável no tempo e no espaço, nesse contexto a 

cultura assumiria o papel de formadora do espírito humano, sendo sua dimensão maior do 

que o espaço escolar. 

Nessa proposta cria o Centro de Cultura Dona Júlia Wanderley e a SCABI, que se 

constituíram como espaços paralelos à Escola de Professores, mas integrados a ela no 

objetivo de educar pela arte. Sua metodologia não se centrava apenas na ação docente, mas 

os alunos eram incentivados a desenvolverem a análise e a leitura dos objetos artísticos. 

Inspirado pela Filosofia Idealista de Gentile, enfatiza para o professor a formação de seu 

espírito de mestre, apoiado em uma ampla cultura geral e não em uma formação baseada 

apenas na prática. 



Suas experiências educacionais transformaram a Escola de Professores em um polo 

de animação cultural, para a cidade, tornando seu espaço palco de diversos acontecimentos 

artísticos, como concertos, peças de teatro e exposições, em uma estratégia que garantiu à 

instituição e a Erasmo Pilotto grande prestígio no campo artístico e intelectual da Curitiba 

dos anos 1940, Prestigio convertido pelo intelectual em autonomia dentro do campo 

intelectual, sua ação nas esferas educacional, cultural e política levaram Pilotto em 1949 ao 

cargo de secretário da educação e cultura, loca no qual, pode vivenciar não isento de 

contradição sua teorias pedagógicas. 
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