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RESUMO 

 

RIGO, S.S. Escola e museu, interfaces positivas. 2010. (mestrado). Faculdade de Educação, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

Esta pesquisa aborda aspectos sobre programas educativos implementados pela Secretaria 

Estadual de Educação para promover a visita de alunos a instituições culturais. Na primeira 

parte faremos uma análise de um período da história do ensino de arte que consideramos 

determinante na difusão de conhecimentos que focaram a leitura de imagens e que, 

consequentemente, demandou a visitação de alunos a mostras e exposições. Na segunda parte 

analisaremos os mais significativos programas implantados pela Secretaria Estadual de 

Educação nos últimos anos, assim como materiais pedagógicos enviados às escolas, 

produzidos por instituições culturais em diferentes períodos. Na terceira parte analisaremos 

registros sobre a visita de alunos realizada em três instituições culturais. Na quarta e última 

parte faremos uma análise final localizando as fragilidades e os avanços que fundamentaram 

nossas considerações propositivas.   

 

Palavra-Chave: 1. Arte-educação; 2. Leitura de imagens; 3. Projetos educativos.  
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ABSTRACT 

 

RIGO, S.S. School and museum, positive interfaces. 2010. (master). Faculty of Education, 

University of São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

This research covers aspects related to educational programs implemented by the State 

Secretary of Education to promote student visits to cultural institutions. In the first part we 

will analyze a period in the history of art education that we consider essential in the 

promotion of knowledge which focused on image reading and, therefore, required student 

visits to exhibits and expositions. In the second part we will analyze the most significant 

programs implemented by the State Secretary of Education in the past few years, just like 

pedagogical materials sent to schools produced by cultural institutions in different periods. In 

the third part we will analyze records of student visits to three cultural institutions. In the 

fourth and last part we will make a final analysis focusing on the fragilities and advances that 

grounded our propositional considerations.   

 

Key words: 1. Art-education; 2. Image reading; 3. Educational projects.  
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INTRODUÇÃO 

 

Diante da facilidade atual de nós, professores de arte, obtermos reproduções de obras 

de arte em livros e na internet, alguns poderão perguntar, é realmente necessário levar 

alunos a instituições culturais para visitarem exposições de obras de arte?  

   A esta pergunta, respondemos que é sim, é necessário levar alunos para verem 

exposições de obras de arte em instituições culturais, assim como o professor de ciências 

leva seus alunos a exposições científicas, pois os conhecimentos oferecidos a eles pela 

escola devem dialogar com o conhecimento produzido pela humanidade, neste caso, obras 

de arte originais expostas pelas instituições culturais
1
. A propósito, acreditamos que para 

uma educação realmente transformadora e voltada para o exercício pleno da cidadania, o 

diálogo precisa ocorrer não só com o museu de arte, mas também com o cinema, com o 

mercado, com a estação de trem, com a universidade, com a igreja local, entre tantos outros 

equipamentos oferecidos por cada cidade, por vezes invisíveis ao olhar dos transeuntes.  

 De acordo com Suano (1986), as idéias do uso educacional do museu atingiram o 

Brasil ainda nos anos 30, através  de estudiosos da geração do educador Anísio Teixeira e que 

como ele trabalhavam dentro do conceito da “Escola Nova”. No trabalho de Sussekind e 

Mendonça vemos sugestões apontando, por exemplo, para a necessidade de o museu se 

incorporar à educação regular, sobretudo infantil, de forma precisa e coordenada e não como 

local de simples visitas anuais, por mais animadas que fossem.  Mas  no Brasil essas idéias 

não foram incorporadas, diferentemente do aconteceu, principalmente, nos EUA e Europa . 

   A visita a um museu possibilita aprendizagens a começar pelo simples deslocamento 

da escola até o local da exposição que explorar a geografia local e  conhecer as vias 

públicas, arquitetura predominante, observar a presença ou ausência de vegetação, etc. 

Assim como a experiência de estar em um lugar diferente exige do visitante outras atitudes 

que podem ser positivas, como bem comenta Favaretto (2007:33) sobre a experiência de ir 

ao cinema.  

 

(...) Pois a experiência de sair de casa, viajar, morando próximo ou 

morando muito distante, mas de deslocar-se para um outro lugar de 

sociabilidade, expondo-se à situação, o que é mais do que simplesmente ir 

                                            
1
 Quando nos referirmos a instituições culturais, estamos tratando tanto de museus de arte, que possuem um 

acervo próprio, quanto de galerias de arte, que,  assim como os museus, apresentam exposições temporárias, 
mas que não possuem acervo 



23 

 

ao cinema, é a experiência de viver em uma situação ambiental que é 

educativa, transformadora porque descondicionante. No mínimo, 

descondicionamento do sofá, da imobilidade passiva. Do estar sentado 

vendo televisão, por exemplo. Ou estar sentado trabalhando no 

computador, por exemplo, ou estar simplesmente vendo as imagens 

publicitárias de toda sorte na rua, ou seja, sem atenção, apenas como 

passagem. 

 

   Vale lembrar que esta concepção de educação é uma tendência e vêm se destacando 

no cenário educacional brasileiro. Seus defensores acreditam que a educação pode e deve se 

realizar para além dos muros da escola, como bem complementa Moll (2004: 42).    

 

[..] a compreensão da cidade como uma grande rede ou malha de espaços 

pedagógicos formais (escolas, creches, faculdades, universidades, institutos) e 

informais (teatros, praças, museus bibliotecas, meios de comunicação, 

repartições públicas, igrejas, além do trânsito, do ônibus, da rua) que, pela 

intencionalidade das ações desenvolvidas, pode converter a cidade em 

território educativo, pode fazer da cidade uma pedagogia. 

 

   E ao tratarmos especificamente de instituições culturais, acreditamos que promover 

a visita de alunos a exposições de obras de arte pode potencializar a aquisição de 

conhecimentos ensinados não só nas aulas de arte ou não só escolares. Para isso, é possível 

contar com as instituições culturais que organizam e aperfeiçoam os departamentos 

educativos para atender a uma demanda cada vez maior de alunos da rede estadual, 

inclusive, para que a oportunidade, por vezes única, seja rica em atividades de leitura de 

imagens, e algumas até com atividades em ateliê.  

   No livro Ensino de Arte, Arslan e Iavelberg (2006) dedicaram um capítulo ao 

assunto, e expandem os horizontes de visitas artísticas e culturais para os barracões de 

escola de samba, feiras de arte, ateliês de artistas, oficinas de designers, igrejas, prédios 

públicos, casas, pontes, cemitérios, cinemas, lambe-lambe, grafites, stickers, pôsteres, 

vitrines etc. Arslan e Iavelberg (2006:41). 

 

[...] A dificuldade de interagir com produções artísticas visuais pode ter 

origem, entre outros fatores, na ausência de museus, galerias, oficinas e 

casas de culturas em algumas regiões. O interesse em estudar ou apreciar 

arte surge também pelo relacionamento com a linguagem artística. Sem o 

acesso a equipamentos culturais a população pode não desenvolver hábitos, 

valores atitudes na relação com a cultura, nem é capaz de construir o olhar 

crítico sobre as produções visuais e outras, como outdoors, cinema, 

propagandas, revistas em quadrinhos, grafite, televisão etc. Identificar e 

discutir arte fora da sala de aula é fundamental para a compreensão de que a 

arte pode estar relacionada com a vida. 
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      Martins  no livro: Mediação Cultural para professores andarilhos na Cultura fala 

de sua experiência pessoal para explicar os motivos pelo qual defende a presença de 

alunos em exposições de arte, onde a materialidade supera qualquer reprodução (2008: 

9). 

 

(...) Em minha experiência como viajante cultural, o que mais me tem 

chamado a atenção, além da sensação de estar ali frente a algo já visto em 

muitos livros, é a minha relação com a dimensão, nitidez e qualidade das 

cores e formas. Uma reprodução, por mais que acompanhada de 

informações sobre as dimensões (mesmo com aqueles esquemas que 

indicam o tamanho de uma figura humana em comparação com a obra), 

não supera a sensação de estar realmente frente a ela. (...) 

  

   E a despeito da oportunidade de acessar imagens por meio das novas tecnologias de 

informação e comunicação, no mesmo livro, Celeste reforça a superioridade das sensações 

obtidas diante de uma obra de arte original (2008: 33). 

 

 “[...] A frequentação em museus, galerias, exposições não pode ser 

substituída por imagens, CD-ROM ou qualquer outra tecnologia. Nada 

pode substituir as relações estabelecidas pelo olhar capaz de ver 

proporções, texturas etc. Sempre nos encantaremos com as formas e cores 

construídas nas penumbras e que são roubadas nas reproduções, ou no ato 

de girar em torno da obra para captar toda sua tridimensionalidade” 

 

  Nos últimos anos muitos professores de arte, principalmente, organizam visitas de 

seus alunos a museus e galerias de arte onde poderão realizar a leitura de imagens mediada 

por educadores
2
, participando de Programas elaborados por departamentos educativos 

desses locais ou participam individualmente, apenas motivados pela possibilidade de 

enriquecimento de suas aulas. Mas, que papel desempenham educadores e professores nesta 

ação educativa e de que maneira isso contribuiu para a ampliação do repertório cultural dos 

alunos? 

   Enquanto política educacional, em São Paulo, a visitação de alunos a exposições de 

obras de arte recebeu atenção especial nos últimos anos. Na rede estadual paulista foram 

criados dois grandes Programas, o Caminho das Artes, no ano de 2005, e Cultura é 

Currículo, em 2008. Em comum nos dois Programas encontramos o objetivo mais aparente, 

que é o de promover a visita de alunos a instituições culturais, garantindo à escola o 

pagamento do transporte e a logística de agendamento das visitas.  

                                            
2
 Optamos por nos referir aos profissionais que trabalham em instituições culturais na área educativa como 

educadores, que verificamos ser mais  usual, e, assim, distingui-los de professores, que atuam nas escolas.  
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   O objetivo de levar um número grande de alunos para visitar exposições artísticas 

tem sido alcançado e tem aumentado a cada ano. Considerando este contexto em nosso 

trabalho, discutem-se as condições necessárias para garantir a efetiva aquisição de 

conhecimento por parte dos alunos; o papel do professor de arte nessas visitas e as 

possibilidades de diálogo com os conteúdos da atual Proposta Curricular de arte da SEE. 

Perguntamo-nos, por exemplo, que autonomia é garantida à escola para que os professores 

possam direcionar a visita no sentido de atingir os seus objetivos específicos, afeitos ao seu 

contexto educacional?    

    Considerando as características do nosso objeto de pesquisa, decidimos pela 

metodologia que melhor respaldasse os procedimentos de investigação e que representasse 

para nós maiores possibilidades de obter informações seguras sobre a forma de participação 

de alunos e professores da rede pública estadual nos projetos implantados pela Secretaria 

Estadual de Educação junto a instituições culturais. Desse modo, optamos pelo Estudo de 

Caso e, com base nas características de uma pesquisa por Estudos de Casos,  foram 

percorridas as seguintes etapas: 

 Fase Exploratória: iniciamos com um plano de trabalho em que procuramos conhecer 

os vários projetos educativos realizados em museus de arte. Analisamos os materiais 

pedagógicos produzidos pelas instituições, enviados às escolas, e documentos de 

referência pedagógica para o ensino de arte, principalmente os que foram produzidos 

pela CENP.  

 Delimitação do Estudo: Decidimos pesquisar o Programa realizado em três 

instituições culturais. A pesquisa, portanto, foi sendo delimitada na medida em que o 

estudo foi se desenvolvendo, balizado pelo referencial teórico oferecido nas 

disciplinas cursadas. Tendo identificado com mais clareza nosso “caso”, iniciamos a 

coleta de informações que suprisse as necessidades verificadas, considerando mais 

detidamente os vários aspectos sobre o Programa Cultura é Currículo que está em 

vigência.  

 Análise Sistemática e Elaboração de Relatório: organizamos as informações 

coletadas, entrevistas semi-estruturadas, e questionários, registro de imagens e de 

áudio, e formulamos novas questões que foram dirigidas aos educadores culturais e 

professores.  
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A metodologia qualitativa do Estudo de Caso nos deu condições para analisarmos e 

avaliarmos os dados coletados durante nosso trabalho de pesquisa, que consistiu em fazer 

registro de observações das visitas às exposições (áudio e vídeo) e realizar entrevistas semi-

estruturadas com os diferentes protagonistas do Programa.  

Considerando as características de um Estudo de Caso e a possibilidade de poder 

interrogar a situação e confrontar com outras já conhecidas, esperamos gerar novas questões 

sobre a realização de projetos educativos em instituições culturais, principalmente sobre a 

articulação entre as expectativas em relação ao Programa e o que é realizado. Dessa forma, 

ficamos atentos às novas descobertas no desenvolvimento do trabalho, interpretando em 

contexto e relacionando as ações das pessoas envolvidas com o momento que compõe a 

história do ensino de arte, procurando compartilhar a multiplicidade de fatos que envolvem e 

determinam a ação.  

Como é comum em uma pesquisa com metodologia qualitativa do estudo de caso, 

utilizamos e ampliamos a variedade de dados coletados em diferentes visitas às instituições 

culturais e considerando suas características na realização deste trabalho. Todos os esforços 

foram empreendidos para participarmos do processo, interferindo o mínimo possível para 

evidenciar a experiência singular do caso e dos personagens dos Programas Caminho das 

Artes e Cultura é Currículo.  

A pesquisa contida neste trabalho teve início no final do ano de 2007, quando 

terminava a vigência do Programa Caminho das Artes, e foi realizada voluntariamente antes 

do início do curso de pós-graduação. Nos anos de 2008 e 2009, tendo já o esboço do trabalho 

que queríamos desenvolver, realizamos a pesquisa em três instituições culturais.  

Dentre as quatro pesquisas, concordamos que a três últimas revelaram informações 

mais precisas sobre a relação estabelecida entre instituição cultura e escola, e dessas três 

pesquisas a que teve o registro de áudio gravado e transcrito nos ofereceu detalhes preciosos, 

em especial os que se referem à participação dos alunos e professores nas visitas a uma 

exposição de obras de arte.  
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1  

 O Ensino de Arte nos Anos Oitenta 

 

Para entendermos como se deu o início do interesse cada vez maior dos professores de 

arte por levar seus alunos às instituições culturais, vamos recapitular na história do ensino de 

arte o pensamento anterior, analisando eventos e documentos  produzidos, simultaneamente, 

nos anos oitenta. Tal escolha foi motivada pelo fato de consideramos esses eventos e 

documentos basilares aos projetos que nos propomos a pesquisar. Assim, apresentaremos 

acontecimentos que ilustram um período fecundo de idéias e trabalhos que refletiram no 

pensamento e na prática educativa nas décadas seguintes.  

Os anos oitenta se caracterizaram pelo início da redemocratização do país, depois de 

quase vinte anos de um regime de ditadura militar. O movimento de retorno à democracia no 

Brasil exigiu a revisão e elaboração de nova legislação educacional e é quando a importância 

do ensino de arte foi questionada, conforme relata Barbosa (1999: 23): 

 

O processo de democratização política do país acirrou o preconceito contra as 

artes na escola, não somente porque seu ensino é fraco, mas porque sua 

obrigatoriedade nasceu de uma exigência da lei educacional imposta pela 

ditadura militar. Esta é a causa recôndita da tentativa de exclusão das artes da 

escola na organização da educação brasileira. “A razão explícita dada pelos 

educadores é que a educação no Brasil tem que ser direcionada no sentido da 

recuperação de conteúdos e que arte não tem conteúdo. 

 

O momento histórico exigiu a urgente organização de arte-educadores para que o 

ensino de arte fosse mantido nas escolas, e a primeira associação estadual foi criada em São 

Paulo em março de 1982, a AESP – Associação de arte-educadores de São Paulo, uma das 

poucas que também se dedicaram ao desenvolvimento de pesquisas. Foram criadas ainda 

outras quatorze associações estaduais até 1988 e elas representaram grandes defensoras de 

melhores condições para o ensino de arte (Barbosa, 1991).  

Em agosto de 1988 as associações fundaram a FAEB – Federação de Arte-Educadores 

do Brasil, que promoveu encontros e congressos contando com a expressiva participação de 

professores e tendo como um dos principais objetivos a manutenção do ensino de arte na 

escola Barbosa (1991:13). 



31 

 

A Constituição da Nova República de 1988 menciona cinco vezes as artes 

ligadas com proteção de obras, liberdade de expressão e identidade nacional. 

Na seção sobre educação, artigo 206, parágrafo II, a Constituição determina: 

„O ensino tomará lugar sobre os seguintes princípios... II – liberdade para 

aprender, ensinar, pesquisar e disseminar pensamento, arte e conhecimento‟. 

Esta é uma conquista dos arte-educadores que pressionaram e persuadiram 

alguns deputados que tinham a responsabilidade de delinear as linhas mestras 

da nova Constituição. Os arte-educadores no Brasil são politicamente bastante 

ativos.  

O período também favoreceu o surgimento da Pedagogia Sociopolítica, FUSARI e 

FERRAZ (1992), em que ressalta o papel dos demais segmentos da sociedade na constituição 

do cidadão, além da escola, cabendo a esta oferecer aos alunos conhecimentos, acumulados e 

em produção pela humanidade, para que exerçam uma cidadania consciente, crítica e 

participante. 

O primeiro ano da reabertura política e de um governo civil para o Estado de São 

Paulo foi 1983, e o XIV Festival de Inverno de Campos de Jordão, organizado em cooperação 

pelas Secretarias do Estado da Cultura, da Educação e Prefeitura do Município de Campos de 

Jordão e coordenado por Cláudia Toni, Gláucia Amaral e Ana Mae Barbosa, aconteceu neste 

mesmo ano, de 3 a 17 de julho, representando o ideário de uma nova composição política.  

De caráter pluralista e aberto à diversidade de linguagens artísticas, o XIV Festival de 

Inverno de Campos de Jordão foi completamente diferente dos demais festivais. Neste 

participaram como bolsistas quatrocentos professores de arte da rede estadual paulista, além 

de cantores e grupos populares. No evento foram oferecidos aos professores sete cursos 

teóricos e vinte e três cursos práticos. Os cursos de apreciação artística foram realizados tendo 

como referência o meio ambiente estético da cidade e a leitura de imagens foi feita 

principalmente com as obras e esculturas do palácio de inverno do governador, fechado para o 

público até então.  

Participaram também desse Festival integrantes das equipes pedagógicas da 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), dos quais, representando arte, a 

professora Ivani Igualda, que gentilmente nos ofereceu, por e-mail, o depoimento abaixo, em 

que confirma a influência dos conceitos e procedimentos difundidos no evento nos 

documentos oficiais de orientação aos professores, que seriam elaborados posteriormente: 

 

“O festival representou uma oportunidade de aprendizagem e aprofundamento nas teorias sobre o 

ensino da arte, vivência nas práticas educativas, troca de experiências e contato com especialistas das 

várias linguagens artísticas. O que foi estudado e vivenciado nas aulas e oficinas de arte pouco ou 

nada tinha a ver com os livros didáticos de Educação Artística da época (muito utilizado em salas de 

aula pela grande maioria dos professores). Porém, com relação aos teóricos estudados durante a 
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formação dos professores (Herbert Read, Dewey, Piaget, Lowenfeld... etc. pelo menos eu os estudei 

quando fiz a faculdade... e acho que muitos colegas também), havia uma estreita relação no que foi 

desenvolvido no evento. 

Acredito que muitas ações (simpósios, encontros, oficinas, grupos de estudo etc.) que aconteceram no 

final daquele ano e nos anos seguintes foram desencadeadas também pelo Festival. Nessas 

oportunidades, as teorias foram estudadas, revistas, ampliadas, aprofundadas, divulgadas e, o que eu 

acho mais significativo, sempre com a participação de um maior número de professores de arte. 

Naquele ano teve início na Secretaria da Educação, através da CENP, a elaboração das Propostas 

Curriculares para o Ensino de Educação Artística - 1º Grau (hoje Fundamental) e posteriormente 

para o 2º Grau (Ensino Médio), assim como de todas as outras disciplinas de 1º e 2º graus. Para a 

elaboração desses materiais (1º e 2º Graus) foram realizados vários estudos com um grande número 

de professores de todo o estado, em vários momentos, e também com a participação de 

especialistas das Universidades. Daí a criação de várias versões preliminares das Propostas até a 

última versão para o 1º Grau e para o 2º Grau. Foi muito importante o envolvimento dos professores 

nos estudos, oficinas, discussões sobre o ensino de arte e também os estudos e práticas que esses 

professores realizavam nas suas regiões, significando um avanço para a prática do professor.” 

 

O nível de detalhamento do depoimento acima nos dá a dimensão da importância das 

atividades realizadas no Festival e a leitura das Propostas Curriculares e confirma nossas 

hipóteses de que ele teria indicado uma concepção sobre o ensino de arte que permeou a 

Proposta Curricular desta área, elaborada nos anos seguintes – versão preliminar em 1986, 1ª 

edição 1988, 2ª edição em 1.991 e 3ª edição em 1997, até porque a professora Ivani Igualda 

participou da elaboração deste documento como representante da CENP.  

 Foi também neste festival que um grupo formado por Maria Heloísa Ferraz, Maria 

Christina Rizzi e Idméa Semeghini Siqueira iniciou pesquisa piloto com os professores 

participantes, tendo sua continuidade no III Encontro de Arte-Educadores realizado em 

outubro de 1983, com a adesão de vários professores (FERRAZ, SIQUEIRA, 1987).  

A publicação dos resultados da pesquisa trouxe informações importantes sobre os 

professores que atuavam no ensino de arte naquele período, das quais destacamos a de que 

para 82,8% deles o livro didático se constituía como fonte de consulta.  

As hipóteses para este resultado são formuladas pelas autoras e levam em conta as 

condições de trabalho dos professores informantes. (1987:40).  

 

Tentando compreender, mas não justificar, o profissional que utiliza o Livro 

Didático, poderíamos partir da hipótese de que condições adversas de trabalho 

teriam um peso decisivo em suas estratégias de atuação. Assim, o número 

excessivo de aulas, a insegurança empregatícia e salas de aula inadequadas 

poderiam conduzir a este posicionamento. Realmente a grande maioria dos 

professores que adota o Livro Didático não possui vínculos empregatícios 

estáveis e trabalho em salas de aulas “normais”. Esses dois fatores, sem 

dúvida alguma, os restringem e podem pressioná-los a não tomar atitudes 

inovadoras e progressistas; ao contrário, podem levá-los a buscar instrumentos 

de acomodação. Por outro lado, com relação a número de aulas, este nosso 

professor que adota LD não é aquele que dá um número de aulas excessivo 
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(63,1% da Tabela 7 dizem que ministram menos de 30 aulas por semana). É 

interessante observar que este grupo se insere entre a minoria da população 

estudada.  

 

E sobre este assunto, consideramos oportuno relatar que, infelizmente, a preocupação 

com a utilização indiscriminada de Livros Didáticos por professores de arte não foi superada, 

tendo em vista que eles continuaram a ser publicados, embora muitos deles contenham erros 

conceituais e apresentem atividades relacionadas a concepções sobre o ensino de arte já há 

muito ultrapassadas, como a sugerida neste livro editado recentemente e enviado às Diretorias 

de Ensino, no ano de 2005. 

 

Imagem 1 – Página de livro didático de arte  Ensino Fundamental I  – 2004 

 

E ainda sobre a utilização do Livro Didático, em 1986 foi publicada a versão 

preliminar da Proposta Curricular para o ensino de Educação Artística no Ensino 

Fundamental da rede estadual paulista e no primeiro texto, que traz uma análise da situação 

do ensino da disciplina naquele período, e dentre outras práticas ditas equivocadas, o uso 

indiscriminado do livro didático é mencionado, deixando clara a postura adotada pelos 

idealizadores e organizadores desta publicação (1986: 12).
3
 

 

                                            
3
 Participaram da elaboração da Proposta Curricular – Educação Artística, Ensino Fundamental: Almerinda da Silva Lopes, 

Heloísa Kooru Hayashida Tolentino, Ivani Martins Gualda Di Benedetto, Luiz Carlos Tártari e Zenilda Eid Marciano, que tiveram 
a assessoria de: Conrado Silva, Mirian Celeste Ferreira Dias Martins e Regina Machado. 
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Mais grave ainda é o uso que o professor faz do livro didático para embasar o 

conteúdo a ser desenvolvido, transcrevendo para o seu plano de ensino as 

atividades e até os objetivos que aprecem nesses livros chamados de 

“Cadernos de ou Livros de Educação Artística”. Esses livros, que nada ou 

quase nada têm a ver com os propósitos que o título aponta, são, em geral, a 

única fonte de consulta do professor. Chegam até a ser adotados nas escolas, 

desprezando-se totalmente o repertório cultural dos alunos, o interesse de um 

determinado momento de sala de aula e os recursos existentes na comunidade 

(...) 

Além de criticar o uso do Livro Didático, esta Proposta Curricular colocou em 

evidência as aulas, que, embora incluíssem novos termos específicos para o ensino de arte, na 

prática continuava insistindo na reprodução de desenhos para serem coloridos, traçado de 

exercícios de desenho geométrico, estudo teórico e isolado das cores, na seleção de alunos 

para cantar e dançar nas “festinhas” e na reprodução de objetos artesanais rotulados de “artes 

plásticas” . 

Após a publicação das versões preliminares, a primeira em 1986, foram publicadas 

mais três edições da Proposta Curricular: a primeira em 1988, a segunda em 1991 e a terceira 

em 1997, o que significa que ela representou um documento de referência para os professores, 

não só do ensino funcional mas também do ensino médio, elaborado pela Secretaria Estadual 

de Educação, por duas décadas, até a publicação da atual Proposta Curricular no ano de 2008. 

Levando-se em conta o grande número de pesquisas acadêmicas sobre arte-educação 

realizadas neste período (Barbosa, 2002), os avanços tecnológicos, as transformações 

ocorridas nas formas de organização da sociedade, os avanços na área da comunicação e 

expressão, entre outras, consideramos que teria sido mais profícua a efetiva atualização das 

publicações neste período.  

A terceira e última edição da Proposta Curricular para o Ensino Fundamental, 

analisada por nós, aborda três linguagens artísticas, assim denominadas: Linguagem musical, 

visual e corporal e teatral, que inclui a dança. 

Para este trabalho, analisaremos na Proposta Curricular aspectos sobre Apreciação 

Estética que interessam especialmente aos propósitos de nossa pesquisa. Comecemos com a 

reflexão sobre a importância de os professores incluírem em suas aulas momentos de 

apreciação estética. Neste sentido, o documento aponta para a necessidade de o professor ir 

além da dimensão da história do produto artístico que está sendo apresentado aos alunos e a 

apreciação estética é abordada na perspectiva das demais linguagens artísticas, além das artes 

visuais, embora esta seja mais citada no texto. Não há a indicação clara de procedimentos ou 

informações teóricas sobre a leitura de imagens e o termo utilizado para a atividade é 
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“apreciação”, como já sugere o título do texto. Entendemos que esta opção se deva à 

possibilidade de abarcamento do termo “apreciação” às demais linguagens artísticas, além da 

linguagem artística visual, como é claramente sugerido pelo termo “leitura de imagens” 

(1997: 33):  

 

O aluno deve perceber a capacidade que tem o artista para transformar um ato 

de percepção, aparentemente simples, numa experiência artística, que é a obra. 

A arte mostra a relação do homem com o seu espaço, como projeção gráfica, 

musical ou cênica de sua atitude perante o mundo.  

 

Ilustram o texto quatro imagens, em branco e preto, produzidas no século XX sendo 

três reproduções de artes visuais: Tríptico, de Miró, La belle jardinière, de Paul Klee, Quatro 

latas de sopa Campbell, de Andy Warhol e uma imagem do Teatro de bonecos Giramundo: A 

Flauta Mágica de Mozart. A arte contemporânea é mencionada, embora saibamos que neste 

período as escolas não dispunham de reproduções de arte contemporânea e que produções 

artísticas com as características apresentadas no texto que só poderiam ser vistas pelos alunos 

e professores caso visitassem alguma instituição cultural em que estivessem expostas obras de 

arte com esta característica, e a grande maioria desses espaços estava localizada na cidade de 

São Paulo. (1997:35) 

[...] A arte da atualidade incorpora a todo o momento novos elementos que, 

por suas características, muitas vezes lhe dão o caráter efêmero, fugaz, 

precário, apocalíptico e, ao mesmo tempo, incorpora as conquistas mais 

avançadas da tecnologia moderna. Assim, nem sempre se podem categorizar 

as vertentes da arte atual em gêneros estanques: há uma interpenetração de 

categorias e o emprego simultâneo de linguagens expressivas. 

 

Paralelamente à publicação da Proposta Curricular – Ensino Fundamental é 

ministrado, por Robert Ott no Museu de arte Contemporânea da USP -  MAC - no ano de 

1988 o curso: Ensinando Arte Através da Crítica de Arte, que tratava do ensino da arte em 

museus, sobre o qual Rizzi (2000), uma das alunas, relata alguns desdobramentos.  

A partir deste curso, passei a interessar-me efetivamente pelos processos de 

leitura de obra de arte, tendo inclusive ido estudar com ele na própria Penn 

State, em 1993. 

No MAC, o Prof. Ott nos ensinou, na teoria e na prática, o sistema de crítica 

artística Image Watching por ele elaborado. Esse sistema já está amplamente 

difundido entre nós através de cursos, de palestras, de aplicações na prática, 

como no Projeto Image Watching & Nardin realizado pelo SESC - São Paulo 

em parceria com o MAC-USP, na exposição Além da Beleza sobre plumária 
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indígena brasileira, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, e da 

publicação do artigo “Ensinando Crítica nos Museus”, no livro de Arte-

Educação: leitura no subsolo, organizado por Ana Mae Barbosa. O Museu 

Lasar Segall realizou, em 1992, a exposição Três Exercícios de Leitura, 

concebida e musealizada articulando, na própria sintaxe expositiva, as etapas 

de leitura propostas por Robert Ott.
4
 

 

E foi no final da década de oitenta que se aprofundou a discussão sobre arte não 

apenas como expressão, mas como cognição, e Ana Mae Barbosa, então diretora do Museu de 

arte Contemporânea (MAC) da Universidade de São Paulo, apresenta a sistematização de uma 

abordagem do ensino de arte que ficou conhecida como Proposta Triangular de Ensino de 

arte, difundida em agosto de 1989 no III Simpósio Internacional de Ensino da arte e sua 

História, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.  

A Proposta Triangular teve como influência o DBAE (Discipline-Based Art 

Education), ou Educação Artística como Disciplina, cujos princípios teóricos foram 

desenvolvidos por Manuel Barkan e Elliot Eisner, na década de 60, nos EUA e Inglaterra, 

respectivamente, e baseia o seu conteúdo em quatro disciplinas inter-relacionadas: História da 

Arte, Crítica de Arte, Estética e Produção Artística. Na adaptação feita para o caso brasileiro 

da Proposta Triangular, Crítica de Arte e Estética transformaram-se em Leitura da Imagem. 

Dessa forma, consideramos que o movimento iniciado nos anos oitenta para implantar 

novas concepções de ensino de arte nas escolas e levar ao conhecimento do professor teorias 

sobre a compreensão estética impulsionou a realização de ações que favoreceram projetos 

educativos em museus de arte, que passaram também a aprimorar seu atendimento à demanda 

que surgiria, conforme pesquisa de GRINSPUM (35: 2000).  

 

Os anos 80, e mais acentuadamente os 90, marcaram uma grande 

transformação tanto na Escola como no Museu. Hoje, há uma maior 

interação entre suas práticas educativas. O público dos museus de arte 

tem sido o sujeito das pesquisas de epistemologia do olhar e do 

desenvolvimento da compreensão estética.  

 

Os acontecimentos relacionados ao ensino de arte nos anos oitenta trouxeram para o 

ensino de arte nos anos noventa contribuições significativas e também para as instituições 

culturais, que passaram a atender um número cada vez maior de alunos. Um bom exemplo 

deste movimento é a proposta de ação educativa sistêmica na XXIV Bienal de Arte de São 

Paulo, em 1998, considerada na época a mais importante mostra de arte do país, que atendeu 

indiretamente cerca de três milhões de alunos do estado de São Paulo e cuja importância foi 

                                            
4
 Trecho de artigo publicado no boletim Arte na Escola número 22, de março de 2000. 
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comentada recentemente por Paulo Herkenhoff, em entrevista concedida à Maria Helena 

Carvalhaes
5
: 

 

Penso numa discussão em 99, com Paulo Sérgio Duarte, na qual eu dizia que 

a Bienal de 98 não lidou com a fetichização do mercado, nem com um Brasil 

de estereótipo, folclórico, mas sim com questões conceituais, entre elas a 

educação (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5
 Dez anos depois: um debate com Paulo Herkenhoff – disponível no site 

http://pphp.uol.com.br/tropico/html/textos/2972,1.shl  

http://pphp.uol.com.br/tropico/html/textos/2972,1.shl
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2.  

A XXIV Bienal de São Paulo  e a Educação  

 

 

 Tendo como tema a Antropofagia, a XXIV Bienal, trouxe aos professores da rede 

pública uma novidade em comparação às Bienais anteriores, o projeto A Educação Pública e 

a XXIV Bienal desenvolvido pela Diretoria de Educação da Bienal, sob coordenação de 

Evelyn Ioschpe e Iveta Maria Borges Ávila Fernandes. O projeto aconteceu de agosto a 

novembro de 1998 e representou uma proposta de ação educativa para atender três milhões de 

alunos do estado de São Paulo e dois mil educadores da rede pública estadual e municipal.   

No entanto, mais do que o aspecto quantitativo, a importância do projeto educativo reside nas 

ações desenvolvidas paralelamente à realização da Bienal, como comenta Evelyn Berg 

Ioschpe (2001-2002:111) 

 

Começamos a articular o trabalho com quase um ano de antecedência, o que 

permitiu que buscássemos a experiência acumulada através de reuniões com 

os responsáveis pelo setor educacional de edições anteriores e de outros 

museus paulistas. O diagnóstico que foi possível elaborar dessas rodadas de 

interlocução evidenciou a unicidade da experiência educacional da Bienal, 

que concorre favoravelmente com o trabalho educativo das demais 

instituições culturais da cidade. O diferencial se colocava de um lado na 

questão quantitativa, expressa na dificuldade de estabelecer uma logística 

capaz de acolher as massas que acorrem ao evento e, de outro, a dificuldade 

qualitativa de lidar com a arte contemporânea. 

Para fazer frente a essas dificuldades constituímos um núcleo de reflexão 

integrado por arte-educadores com experiência em mediação em espaços 

culturais, pedagogia, experiência em Programas com as secretarias de 

Educação, expertise em público infantil e know-how específico de mediação 

de arte contemporânea. Chamamos para a equipe, igualmente, profissionais 

com conhecimentos em arte-educação à distância. O Núcleo Educação, 

assim constituído, envolveu-se a fundo com o projeto que só veio obter 

patrocínio e consequentemente viabilização a três meses do início do evento. 

 

 

O Projeto dividia-se em três ações básicas, sendo uma realizada na própria exposição 

da XXIV Bienal, outra na sala de aula e uma terceira, por meio da reunião de imagens de 20 

obras de artistas presentes na exposição, selecionadas entre os quatro segmentos presentes na 

mostra: Núcleo Histórico, Roteiros, Arte Contemporânea Brasileira e Representações 

Nacionais. Foram distribuídos 15 mil exemplares a instituições públicas de ensino de São 

Paulo. Após a formação o professor assumia o papel de multiplicador da informação.  
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Os materiais de apoio pedagógico redigidos pelo Núcleo Educação da Bienal e pela 

rede Arte na Escola eram constituídos por vinte materiais de apoio e texto introdutório.  

Os 15.000 kits foram distribuídos às Secretarias Municipal e Estadual de Educação de 

São Paulo, e também na Sala Educação, que funcionou junto ao evento para apoiar o 

professor visitante.  

 

 

Imagem 2 – Material de apoio pedagógico – XXIV Bienal  

 

Os professores foram também capacitados presencialmente e esta ação teve início com 

sensibilização realizada através de teleconferência em colaboração com a TV Cultura, 

transmitida via antena parabólica com possibilidades de interação, atingindo, assim, os 

seguintes públicos:  

 

1) oficinas pedagógicas das 144 Diretorias de Ensino do Estado, totalizando 405 participantes; 

  

2) professores de arte, representantes da equipe pedagógica da escola e profissionais que 

atuam na Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries e professores de arte 

que atuavam no CEFAM e HEM, totalizando 413 participantes.  
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Na Sala Educação, criada para orientar os professores que fariam a visita e que não 

estavam participando do Projeto, houve 3.394 atendimentos. 

A falta de materiais para que o professor realizasse a leitura de imagens que 

representassem a arte contemporânea, assunto que trataremos mais adiante, foi amenizada 

com o envio do kit, que teve impacto positivo nas aulas de professores, como relata Fabro 

(2007: 65) 

Minhas experiências na sala de aula passaram por várias transformações nas 

práticas pedagógicas e muitas dúvidas rondavam minha cabeça. Para saná-

las, percebi que só estudando, porém encontrar material era difícil e caro. As 

sugestões de trabalhar arte com a própria arte vinham de encontro aos meus 

anseios, mas o problema era conseguir imagens. Em 1998, com a XXIV 

Bienal Internacional de Arte de São Paulo, recebi o “Material Educativo”, 

uma pasta com várias reproduções de obras de artistas da bienal e sugestões 

de trabalho fantásticas, vindo de encontro ao que necessitava naquele 

momento. As experiências vividas com meus alunos naquele ano foram 

inesquecíveis e profundas. Assim, me instigaram a procurar sempre mais e 

mais. 

  

Em nossas pesquisas investigativas sobre os materiais elaborados e distribuídos pelo 

setor educativo durante a XXIV Bienal, encontramos na CENP duas pastas com dados sobre a 

avaliação que os profissionais fizeram dos projetos e dos diferentes cursos intitulados: Projeto 

A1: Lideranças da Educação Pública, a Arte e a XXIV Bienal; Projeto A2: Interagindo com a 

Arte Contemporânea e a XXIV Bienal; Curso B1: O professor de Arte da Escola Pública e a 

XXIV Bienal; Curso B2: A Bienal, a Arte Contemporânea e o Projeto Pedagógico da Escola 

Pública; curso B3 – A Criança da Escola Pública, a Arte Contemporânea e a Bienal. 

O material com dados avaliativos, aparentemente preparado pelo setor educativo da 

Bienal, cuidadosamente guardado na CENP em um dos armários com outros materiais de 

instituições culturais, além de demonstrar a boa articulação que houve entre os organizadores 

das ações educativas, demonstra também que a participação dos profissionais da rede estadual 

representou a maioria, pois participaram dos projetos A1 e A2 84% do total, que avaliaram 

positivamente todas as questões como: coordenação, textos recebidos, dinâmica, docentes, 

mídias utilizadas.  

Os cursos foram igualmente bem avaliados pelos participantes, o que demonstra boa 

receptividade dos professores para iniciativas de instituições culturais que demonstram 

interesse em ampliar seus conhecimentos sobre arte. 

 Algumas das pessoas que participaram dos cursos e projetos recordaram a experiência 

e deram depoimentos por e-mail. Perguntei a essas pessoas o que foi mais marcante na XXIV 

Bienal em relação ao projeto educativo do qual participaram.   
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Susana, 

De marcante foi a dinâmica entre o Movimento Antropofágico e as artes visuais,com as palestras em 

conjunto com as obras.O acervo das obras, exposto na Bienal, fez uma ponte do que se sabia do 

movimento para algo mais esclarecedor, do ponto de vista imagético na Arte Contemporânea. 

Ter participado do projeto foi importantíssimo para todos nós, professores, pois nos permitiu trazer, 

no meu caso,110 professores para a Exposição da XXIV Bienal de S. Paulo. O Material Didático 

distribuído nos que permitiu introduzir em sala de aula, juntamente com os vídeos, o que se viu das 

obras e o que se assistiu nas palestras. 

Acho que o projeto foi multiplicado entre os professores e junto aos alunos também, pois o “boom” de 

TARSILA DO AMARAL,VAN GOGH e outros que se sucederam nas escolas, após esta Bienal,através 

de murais, “releituras” e outros que tais...  foi impressionante. 

Se você quiser mais, é só me telefonar.  Beijos, e bom trabalho. Terezinha – São João da Boa Vista  

 

O contato com a arte contemporânea. Participar do projeto nos instrumentalizou para que 

pudéssemos fruir das obras com mais propriedade. Acredito que nas escolas em que trabalhavam os 

professores que participaram das ações presenciais algumas atividades foram desenvolvidas, mas 

com a devida limitação decorrente da longa distância entre a região dessas escolas e o local onde 

ocorreu a bienal. Penso que os trabalhos se limitaram às possibilidades mediante o uso dos materiais 

contidos no Kit oferecido aos professores e às escolas de toda a DE.  

Kátia – Presidente Prudente 

 

O material enviado de excelente qualidade deu muito suporte e esclarecimentos para PCOPs e, 

consequentemente, aos professores, que por sua vez multiplicaram nas escolas juntamente com seus 

alunos. 

Foram realizadas mostras de trabalhos nas escolas e até hoje podemos verificar a influência do 

trabalho realizado pelas produções dos alunos. 

O contato com as obras na prática educativa é muito rico e envolvente. 

Espero ter colaborado com você. Um grande abraço Nilza - DE- São Joaquim 

 

Nas três mensagens observamos a menção ao material educativo enviado às escolas, 

composto de textos e reproduções de obras de arte. Em 1998 os professores de arte tinham 

recebido na escola apenas o conjunto de reproduções de obras de arte da grande pasta 

vermelha e azul e terem recebido o material que passaria a fazer parte do seu acervo pessoal 

de materiais deve ter representado sim um estímulo ao trabalho de leitura de imagens, ou de 

simples releituras, como bem comentou a professora Terezinha de Santo Anastácio.  

Concluímos, assim, que a avaliação positiva do evento pôde ser confirmada pelos 

participantes autores das mensagens acima, que se recordam com facilidade de materiais e de 

ações que foram desdobradas. Certamente a participação no projeto educativo realizado nesta 

XXIV Bienal influenciou práticas e povoou o imaginário de muitos alunos que passaram a 

conhecer as obras de artistas, hoje já banalizadas, como as de Tarsila do Amaral e de Van 

Gogh, numa época em que o acesso à internet era um privilégio de bem poucos. Isso sem falar 

de tantos professores que viram pela primeira vez obras originais desses artistas e que 

puderam aprimorar seus conhecimentos sobre arte.    
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3. 

A Leitura de Obras de Arte contemporâneas nas  

Escolas Estaduais Paulistas 

 

Se o acesso à obra de arte, não só a produzida no passado, quanto o direito à fruição da 

arte produzida no presente, não deve constituir um privilégio de alguns, pois representa um 

patrimônio simbólico que nos pertence, estamos certos de que é responsabilidade da escola 

oferecer aos alunos situações favoráveis para adquirir conhecimentos sobre a arte, cabendo a 

ela abrir espaço para pensar o transitório, o efêmero, o tempo presente; promovendo a 

aquisição ao conhecimento ao estabelecer relação entre o sujeito e o objeto artístico.  

Assim, é necessário garantir o acesso a instituições culturais, normalmente 

desconhecidas pela maioria dos alunos da rede pública que reside nas periferias das grandes 

cidades do estado, onde não há também instituições culturais. 

Em artigo sobre o que determina a  localização de instituições culturais na cidade de 

São Paulo, o comentário de Rolnik é citado para mostrar a  relação existente entre a oferta de 

cultura e lazer e o nível sócio-econômico dos moradores: 

 

[...] A lógica do surgimento de equipamentos de cultura é a da concentração de 

renda. E como a gente tem uma renda extremamente, e historicamente, 

concentrada, os equipamentos de lazer e cultura se localizaram onde a classe 

média e a classe média alta da cidade habitam e se concentram.  

 

Neste sentido, ao promover visitas de alunos e professores da rede pública paulista a 

exposições de arte, a Secretaria Estadual de Educação (SEE) e as instituições culturais 

também favorecem o exercício da cidadania por meio do acesso a bens culturais públicos que,  

muito provavelmente,  não seriam visitados espontaneamente, além de  eventualmente 

despertar a consciência para a necessidade de prover todos os bairros com  espaços de cultura 

e lazer. 

   Porém, para justificar o tempo de deslocamento de alunos e professores, muitas vezes 

superior a duas horas, para ter o contato com a obra de arte contemporânea original, é 

imprescindível garantir o acesso ao conhecimento que elas oferecem e à escola e à instituição 

visitada cabe garantir o acesso aos códigos que a arte exposta possui. Assim, com o intuito de 

verificarmos como a arte contemporânea foi tratada na escola nos últimos anos, analisamos 
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documentos oficiais, anteriores à atual Proposta Curricular, com foco na Leitura de Imagens e 

descobrimos que na Proposta Curricular do Ensino Fundamental, que vigorou até o ano de 

2007, há cinco páginas dedicadas à Apreciação Estética. As linguagens artísticas: artes 

Plásticas/Desenho/Música, Teatro/Expressão Corporal/Dança são mencionadas, mas é clara a 

ênfase em artes Plásticas, assim como fica clara a rejeição a uma concepção de ensino da arte 

que considerava nocivo à criança o contato com imagens produzidas por adultos, ou seja, que 

rejeitava a leitura de imagens. (1997: 33)  

 

Não podemos mais aceitar os argumentos de que o contato com as obras de 

arte feitas por adultos interfere ou “desvirgina” a expressão infantil (tomando 

emprestado o termo usado por Ana Mae). Vivemos num mundo invadido por 

imagens criadas por adultos e veiculadas pela TV, por jornais e revistas, 

cartazes de rua. Assim, a criança quando vai para a escola já traz em seu 

repertório uma grande carga de imagens e a escola, frequentemente reforça 

aquelas mais estereotipadas (com o uso do mimeógrafo, do desenho na lousa, 

de cartazes, discos, livros didáticos). 

 

   Mas, embora fosse clara a orientação ao professor para que desenvolvesse atividades 

de leitura de imagens, contextualizadas e articuladas ao fazer arte, não havia à sua disposição 

reproduções de obras de arte, conforme relata a professora Fabro (2007:14) em sua 

dissertação de mestrado: 

No início da década de 90, conseguir imagens para utilizar na sala de aula era 

uma façanha. Podia-se fazer xerox coloridas de reproduções de obras de arte 

(mas o custo alto inviabilizava a xerox de muitas imagens) ou usar imagens de 

calendários ou jornais trazidos pelos alunos. Algumas imagens podiam ser 

encontradas em livros didáticos de artes, porém pequenas e de má qualidade 

gráfica. 

 

Acrescentamos a este relato a informação de que era possível, aqui na cidade de São 

Paulo, na década de oitenta e início da década de noventa, obter a baixo custo reproduções de 

obras de arte, adquirindo em sebos de livros, ou em bancas de jornal, fascículos da coleção 

“Gênios da Pintura”, que traziam reproduções, em quantidade e qualidade suficientes para 

desenvolver um plano de aulas mais condizente com a Proposta Curricular. Nos fascículos 

havia também informações sobre o contexto histórico e a vida do artista, mas como o material 

não havia sido desenvolvido exclusivamente para uso pedagógico, quase não havia 

informações que orientassem para a leitura de imagens. 

Quanto às reproduções de obras de arte contemporâneas, adquirir uma era realmente 

uma façanha para professores de arte, principalmente para os que moravam no interior do 

estado. Os museus e galerias de arte nesta época representavam uma das poucas alternativas 
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para se adquirir catálogos de exposições para levar à sala de aula reproduções de obras de arte 

que demorariam algum tempo para chegar às escolas pelas vias oficiais.    

No entanto, na versão preliminar da Proposta Curricular para o Ensino Médio é 

mencionada com bastante propriedade a necessidade de apresentar aos jovens a Arte 

Contemporânea (1991:19): 

Se queremos preparar cidadãos modernos não podemos considerar apenas os 

acontecimentos e os padrões estéticos pré-históricos, gregos, medievais, 

renascentistas, mas também a arte de nosso tempo. A arte produzida 

atualmente está aí para nos instigar, nos inquietar, nos deixar perplexos e, 

sobretudo, para nos alertar sobre os problemas contemporâneos.  

 

Havia, portanto, um descompasso entre as orientações contidas nas Propostas 

Curriculares e o investimento dos órgãos públicos em materiais adequados para os professores 

realizarem um trabalho coerente, isso sem falar do descompasso entre o ensino de arte da 

época da então fervilhante produção artística brasileira.  

Os primeiros materiais destinados à leitura de obra de arte enviados às escolas em 

meados da década de noventa pela Secretaria Estadual de Educação / CENP são pastas de 

grandes dimensões (aproximadamente 150 x 100 cm) com aproximadamente quinze 

reproduções impressas em material plástico, que permitiu a manipulação constante e garantiu 

sua durabilidade por mais de uma década em muitas das escolas que visitamos. As 

reproduções compreendem a arte do antigo Egito, passando pelo renascimento, 

impressionismo, cubismo e chegando ao surrealismo. Há clara predominância das obras 

figurativas e de artistas ocidentais. Neste material a arte contemporânea, nacional ou 

internacional, não é representada.  

Analisando a seleção das reproduções, fica clara a intenção de reforçar o conceito de 

obra-prima como aquela caracterizada por uma categoria muito específica: a beleza. E na 

ideia de beleza estão incluídas outras categorias como harmonia, perfeição e acabamento, 

categorias essas tão valorizadas no modelo de escola tradicional, entre 1930 e 1970, em que 

predominava a concepção neoclássica (Iavelberg, 2003: 111). 

 

Na prática das escolas, predominava a concepção neoclássica – com ênfase na 

linha, no contorno, no traçado e na configuração. A relação entre ensino de 

desenho e preparação para o trabalho continuou, no século XX, para as classes 

sociais mais baixas.  

 

 Junto às reproduções, há um texto referente a cada uma delas contendo informações 

sobre a vida do artista, principalmente, mas não há orientações sobre como o professor pode 
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propor aos alunos uma leitura das imagens. Este aspecto, comum em muitos materiais 

destinados à leitura de imagens, foi analisado por Buoro (2002: 65), que exemplifica: 

 

Outro exemplo modelar é o de Van Gogh, mais reconhecido pela biografia e 

pelos preços astronômicos que o mercado de arte atribui a suas obras, que a 

mídia apregoa frequentemente, do que pela linguagem gerada em seu processo 

de produção artística. Nesse sentido, Paul Klee – apesar da vida que termina 

.tragicamente – permanece proscrito dos conteúdos de arte da escola formal, 

talvez porque sua biografia seja tão desconhecida da maioria dos brasileiros 

quanto sua linguagem considerada inacessível.  

 

Nos PCNs de arte – Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte, publicados e 

distribuídos a todas as escolas brasileiras no final da década de noventa, os conteúdos estão 

articulados dentro do processo de ensino e aprendizagem e explicitados por intermédio de 

ações em três eixos norteadores: produzir, apreciar e contextualizar. Dentre os textos que 

tratam da apreciação, destacamos apenas um dos trechos que nos pareceu bem completo 

(1998: 49): 

 

Apreciar produtos de arte, em suas várias linguagens, desenvolvendo tanto a 

fruição quanto a análise estética, conhecendo, analisando, refletindo e 

compreendendo critérios culturalmente construídos e embasados em 

conhecimentos afins, de caráter filosófico, histórico, sociológico, 

antropológico, psicológico, semiótico, científico e tecnológico, dentre outros. 

 

A propósito, os PCNs trouxeram avanços para o ensino de arte em aspectos que 

consideramos importantes, a começar por legitimar a nomenclatura arte, sem o “s”, em 

substituição à Educação Artística, e qualificando-a oficialmente, embora o assunto já viesse 

sendo discutido nos anos anteriores, como mostra o trecho de texto da Proposta Curricular 

para o Ensino de Educação Artística – 2º grau, versão preliminar (1991, 53):  

 

No decorrer desta proposta, sempre nos referimos ao conteúdo de Educação 

Artística como o saber arte. Porém, observamos, com certa frequência, a 

utilização da palavra artes, no plural: aula de artes, professor de artes e ensino 

de artes.  

Seria, então, arte ou artes? 

Uma antiga expressão latina, citada por Galeffi (1977, p. 37), pode ajudar-nos 

a esclarecer melhor esta questão: „ars uma, species mille‟ (A arte é uma só, 

apesar de serem inúmeras as suas espécies). 

Em outras palavras, existe uma diversidade de manifestações artísticas; 

todavia, existe sempre uma unidade entre elas.  
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 Todavia, não nos parece que houve consenso sobre o uso da palavra artes ou arte, 

uma vez que é possível encontrar a utilização de artes em documentos oficiais, por exemplo. 

Mas de qualquer forma o fato gerou uma discussão, a nosso ver instigadora pelo menos.   

Considerando as reais circunstâncias em que o ensino de arte ocorria nas escolas 

estaduais paulistas, os PCNs inovaram, enquanto documento oficial de referência pedagógica, 

na medida em que orientam o ensino de arte para as séries iniciais, ao dedicar à dança igual 

importância que é dada às demais linguagens artísticas e também por substituir Artes Plásticas 

por Artes Visuais, mais abrangente, englobando artes gráficas, vídeo, cinema, fotografia e as 

novas tecnologias, como arte em computador. 

E é neste panorama que em 2003 é lançado, no prédio da Pinacoteca do Estado, com a 

presença de representantes das Diretorias de Ensino de São Paulo e da Grande São Paulo, o 

guia Expedições Culturais, um encarte contendo o guia com a descrição, imagens (fotos ou 

desenhos) e endereço de instituições culturais, e o texto “Vivência e experiências a partir do 

contato com a arte” da professora Rejane Coutinho.  

Neste evento também foi lançado na rede estadual o projeto arte br, desenvolvido pelo 

Instituto arte na Escola. A pasta que compõe o projeto, composta de trinta e seis imagens em 

tamanho A3 e A5 e doze cadernos de estudos para o professor e um que ilustra a linha do 

tempo em arte, foi enviada no ano de 2003 para todas as escolas de ensino médio da rede 

estadual paulista. Uma das inovações desse material em relação aos materiais enviados às 

escolas anteriormente diz respeito à inserção de texto e imagens sobre a linguagem 

fotográfica. Embora tenha havido no mesmo período duas iniciativas de instituições culturais 

que incluíram a linguagem fotográfica em seus projetos educativos, o material não foi 

encaminhado, pelo menos inicialmente, para todas as escolas de ensino médio, como ocorreu 

com a pasta do projeto arte br.  

Um desses dois materiais sobre a linguagem fotográfica enviados para algumas 

escolas da cidade de São Paulo foi produzido pelo Instituto Itaú Cultural, em parceria com a 

FUJI Filmes. A caixa de cultura – Fotografia, entregue aos professores que participaram de 

curso, contém vinte e três pranchas de reproduções de obras de importantes fotógrafos do 

século XIX aos dias de hoje, além do “caderno do professor”, que contém textos sobre vários 

aspectos da fotografia, dentre eles o que trata da Fotografia na Escola, com sugestões de 

atividades, inclusive. 

 O Centro Universitário Maria Antonia (CEUMA) também produziu um material que 

integra o projeto Lá Vai Maria e que contém um texto informativo e reprodução de fotografia 

do artista Gal Oppido. Este também foi enviado para as escolas do ensino médio, no entanto, 
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inicialmente só atendeu as Diretorias de Ensino da cidade de São Paulo e algumas Diretorias 

da Grande São Paulo.  

A pasta do projeto arte br foi recentemente analisada em dissertação de mestrado, por 

Fabro (2007), que transcreve o depoimento de um professor que se emociona ao saber que 

uma imagem estudada em sua aula, no caso a foto de Sebastião Salgado, foi tema de questão 

do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio/2004. 

 

[...] vibrei quando os alunos, eufóricos, vieram me contar que a fotografia “Sem título, ensaio A luta 

pela terra, 1983” de Sebastião Salgado havia sido mostrada numa questão do ENEM (2004) e, como 

tínhamos conversado (e muito!) a respeito dela, todos eles acertaram a referida questão. Romis 

Borges. 

 

A expressão de felicidade demonstrada por este professor ao saber que uma obra 

discutida em sala de aula constou de um exame de importância nacional representa também a 

conquista de uma antiga reivindicação de nós, professores, que é a de que os conteúdos de 

arte sejam tratados com a mesma importância que as demais disciplinas, sendo inclusive 

solicitados em avaliações externas. 

 

Imagem 3  

Imagem fotográfica que integra pasta do projeto arte br 

Sebastião Salgado, sem título, ensaio A luta pela terra, 1983 

                        

A valorização da linguagem fotográfica em documentos como os PCNs, compondo a 

linguagem de artes visuais, e apresentada em materiais para ser utilizada pelo professor nas 

aulas de arte pode ampliar significativamente suas possibilidades de atuação, considerando 

além do fácil acesso que atualmente alunos e professores têm às câmeras fotográficas digitais, 

acopladas em aparelhos de telefones celulares e webcam, o acesso à linguagem os predispõe a 
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ler criticamente a linguagem publicitária em que a fotografia é largamente utilizada como 

instrumento de persuasão para o consumo.   

Sobre o material arte br, é fácil constatar pelo encarte que exibe a Linha do Tempo 

que as imagens se situam entre o Impressionismo (1899), prestigiando o artista brasileiro 

Eliseu Visconti, e alcança o ano de 2001, com a reprodução de uma obra de Luiz Braga, 

exposta na mostra do Redescobrimento. Todos os artistas representados são brasileiros, o que 

oferece ao professor e ao aluno um excelente panorama da arte brasileira.               

Os textos que compõem o material da pasta arte br são altamente explicativos e os 

desenhos chegam a ser excessivos nas atividades de leitura de imagens. Mas, sem dúvida 

nenhuma, o material inova em muitos aspectos e vale destacar que a leitura de imagens é bem 

orientada, tendo como foco: Ver – Perceber – Descobrir – Estabelecer Relações; ainda que 

traga um quadro com perguntas e respostas bastante óbvias para professores e alunos do 

ensino médio.  

Há uma proposta de comparação entre obras de arte, o que nos remete ao método 

comparativo de análise de obras de arte proposto por Monique Briére (Barbosa, 1991: 63), 

embora não seja possível comprovar tal inspiração, uma vez que dentre os livros indicados na 

bibliografia do material não há nenhum sobre o ensino de arte propriamente dito, mas há a 

excelente indicação de sites e vídeos que podem ampliar o conhecimento do professor sobre 

arte.  

E nesta mesma direção, que indica maiores investimentos para a realização de projetos 

de arte-educação, de 2003 a 2006 o projeto Lá Vai Maria, concebido pelo CEUMA, 

proporcionou para alunos e professores de diferentes regiões da cidade de São Paulo e de 

cidades da região do vale do Ribeira o contato com obras de arte originais. O objetivo do 

projeto era levar até as escolas pequenas esculturas, gravuras, desenhos e pinturas de artistas 

brasileiros com a clara intenção de instigar a interatividade e variadas sensações que seriam 

reduzidas se houvesse apenas a exposição de reproduções.  
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A mesma instituição levou a escolas da zona leste da capital o Projeto Arte Passageira 

Carne, da artista Carmela Gross, integrando o Programa Caminho das Artes. Tratava-se de 

um ônibus que ganhou intervenção da artista, tornando-o todo vermelho, lembrando um 

imenso pedaço de carne. Para isso, a artista utilizou tecidos e adesivos vermelhos para forrar 

Imagem 5 

Aluna de escola visitad apelo Projeto Lá Vai Maria 

Brancusas  - Laura Vinci 

Imagem 4 

Projeto Arte Passageira Carne   

Carmela Gross                
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as partes internas e externas do veículo. Essa experiência foi definida pela artista em 

entrevista concedida à professora Rosa Iavelberg
6
: 

 

Quando se pode aplicar a um acontecimento plástico-visual o título de “obra de arte”, 

ele certamente contém todas estas instâncias. Porque, antes de tudo, o artista é o seu 

“primeiro curador”, e isto implica um distanciamento crítico e uma experiência 

histórica. E depois, necessariamente, a obra de arte se desdobra em trocas múltiplas 

com o outro, que podem também ser compreendidas como educação, aprendizado, 

conhecimento, difusão, circulação, interação... Como projeto institucional, a proposta 

arte-ônibus-educação funciona como uma espécie de química reveladora do processo 

artístico. 

 

 

Nos anos seguintes, de 2004 a 2008, todas as escolas de ensino médio da rede estadual 

paulista receberam materiais produzidos pelas Instituições Culturais: CEUMA, Museu Lasar 

Segall e Pinacoteca do Estado. Algumas escolas também receberam material produzido pelo 

MAM-SP, MASP e Itaú Cultural.  

Um dos materiais que nos interessa particularmente, porque está relacionado a arte 

contemporânea, é o que foi elaborado pelo CEUMA-USP e que recebeu o título de Lá Vai 

Maria, também  articulado às ações citadas anteriormente de levar obras de arte originais à 

escola. O caderno traz textos com a biografia de cada artista, propostas de atividades práticas 

e reproduções em transparências que permitem ao professor projetar a imagem na sala de aula 

para realizar a proposta de leitura de imagem.  

                                            
6
 Disponível em http://mariantonia.locaweb.com.br/expo/2006/mar/entrevista_carmela.htm 
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Imagem 6 – Capa do livro de apoio ao Projeto Lá Vai Maria 

 

O texto de introdução faz menção ao Projeto Lá Vai Maria, em que as obras de arte 

originais são levadas à escola, mas como a grande maioria das escolas de ensino médio não 

participou do referido projeto e, no entanto, recebeu o caderno, é possível que os professores 

não tenham entendido completamente o texto dos elaboradores do material,  Vilela, Honma e 

Iavelberg (2004: 5):  

 

Este projeto visa à assimilação da arte contemporânea como conteúdo escolar 

e fazer chegar obras originais às escolas. A visita do Lá Vai Maria propicia o 

contato com obras de artistas vivos e isso é importante porque a maioria das 

aulas de artes visuais é realizada com reproduções de artistas do passado. 

 

No segundo texto, Por que trabalhar arte contemporânea, o leitor terá informações 

sobre alguns aspectos da arte contemporânea, inclusive sobre as obras que compõem o projeto 

Lá Vai Maria, e informações sobre os folhetins que compõem o material, como: biografia do 
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artista, vida e obra, sugestões de atividades para que o aluno crie “por meio de poéticas 

próprias” (p. 7) e de leitura de imagem. A sequência de perguntas não sugere imediatamente 

nenhuma referência teórica óbvia, mas podemos seguramente classificá-la como não 

comparativa, uma vez que a leitura é feita a partir de uma única obra de arte. Desse modo, 

podemos inferir que se trata de leitura de imagem que tem semelhanças com o método 

multipropósito elaborado por Robert Saunders, ou de Rosalind Ragans (Discipline-Based Art 

Education com ênfase na Crítica), (Barbosa, 1991: 50, 69). 

Ao pesquisarmos os materiais enviados às escolas, principalmente às de ensino médio, 

para serem utilizados pelos professores de arte, verificamos que houve um movimento 

ascendente que favoreceu a leitura de imagens, inclusive a contemporânea, indicando, além 

do início de uma parceria entre escolas e departamentos educativos dos museus, um maior 

interesse em difundir a produção artística contemporânea entre as escolas. 

Aliado a este movimento há o fato de que vivemos um período bastante favorável à 

aquisição de reproduções de obras de arte. A internet amplia o fácil acesso dos professores de 

arte a imagens que antes só podiam ser vistas em livros ou nas instituições culturais. 

Paul Valéry, citado por Walter Benjamin, anteviu este período (1989: 61).  

 

Tal como a água, o gás e a corrente elétrica vêm de longe para as 

nossas casas, atender às nossas necessidades por meio de um esforço 

quase nulo, assim seremos alimentados de imagens visuais e auditivas, 

passíveis de surgir e desaparecer ao menor gesto, quase que a um 

sinal. 

 

E é com este cenário que, em 2008, chegam às escolas da rede estadual paulista as 

novas Propostas Curriculares para todas as disciplinas, compondo o projeto São Paulo Faz 

Escola
7
. Documento de referência didática para os professores de arte, a nova Proposta 

Curricular de arte foi elaborada para substituir a anterior Proposta Curricular para o Ensino de 

Educação Artística do Ensino Fundamental e Médio.  

A nova Proposta Curricular foi elaborada de modo a contemplar as quatro linguagens 

artísticas: artes visuais, dança, música e teatro. A leitura de imagens é mencionada logo no 

primeiro capítulo do caderno para a primeira série do ensino médio. O texto tem como título 

“Patrimônio Cultural e a Cidade” e como subtítulo: Notas para processos educativos em 

arte: metodologia e estratégias (2008:13). 

                                            
7
 O Projeto São Paulo Faz Escola é definido como  processo de construção das propostas de Currículo, Avaliação e 

Expectativas de Aprendizagem na rede pública estadual, tendo como referência a Nova Agenda da Educação Pública do 

Estado de São Paulo que integra um conjunto de "10 ações para uma escola melhor" 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/contents/SIGS-CURSO/sigscFront/default.aspx?SITE_ID=25&SECAO_ID=569 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/acoes/educacao/metas/acoes.htm
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Praticar a análise comparativa na leitura de obras de arte, renunciando àquela 

prática pedagógica que mostra apenas um único artista ou obra para a 

abordagem do conteúdo. No Caderno do Professor, a proposição de sondagem 

traz sempre diferentes imagens de obras de arte relacionadas ao tema e às 

diferentes linguagens da arte e que podem ser sempre conectadas com outras.
8
 

 

A atual proposta explica detalhadamente todas as atividades. Após a proposta ter sido 

encaminhada para as escolas, um CD/DVD também foi enviado com imagens que podem ser 

impressas ou exibidas em um computador ou televisão. A proposta traz imagens em tamanho 

reduzido, mas se articula muito bem com os materiais existentes nas escolas. Além disso, abre 

espaço para que o professor utilize seu acervo pessoal de imagens e inicie pesquisa em outras 

fontes.  

No mesmo ano, 2008, em que a nova Proposta Curricular é publicada, o Programa 

Cultura é Currículo é implementado tendo como meta levar um milhão de alunos a 

instituições culturais. Considerando que os dois Programas foram divulgados no mesmo 

período, é de se esperar que haja correspondência entre as visitas dos alunos às instituições 

culturais e os conteúdos propostos na Proposta Curricular de Arte, pois se trata de ações 

inovadoras idealizadas sob gestão da mesma Secretaria de Estado de Educação e com a 

mesma assessoria de especialistas em alguns materiais. Além disso, a designação Cultura é 

Currículo já pressupõe a complementaridade.  

  

  No livro Arte e Grande Público, Maria Inês Hamann Peixoto cita Nestor Garcia 

Canclini para indicar um pensamento sobre a origem dos museus e o distanciamento do 

público (2003: 8): 

 

No período do Renascimento, a expansão do grande comércio para além-mar 

e a fundação das colônias, ao mesmo tempo em que caracterizam o início da 

acumulação do capital, ensejaram a apropriação colonialista de objetos 

desconhecidos para a cultura européia e geraram um acúmulo desses objetos 

nas metrópoles. Estes fatos, associados à grande riqueza resultante do 

desenvolvimento mercantil, propiciaram a criação de um mercado para eles. 

Paralelamente, surge a necessidade de se estabelecerem espaços apropriados 

para guardá-los, expô-los ou vendê-los: os museus e as galerias que, a par 

das grandes coleções particulares formadas em cidades como Florença e 

Veneza, demarcaram, para a obra de arte, um território próprio, distinto e 

distanciado do público em geral CANCLINI, 1984, PP. 97-99).  

 

                                            
8 Caderno do professor. Arte: ensino médio 1ª série/Mirian Celeste Martins – São Paulo, 2008 
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  Analisando a história do ensino de arte nas escolas não encontramos registros 

comprovando que antes da implantação dos Programas Caminho das Artes e Cultura é 

Currículo tenha havido tanto investimento para levar um número cada vez maior de alunos 

para visitarem exposições artísticas instituições culturais. Dentre os projetos que integram os 

dois Programas, a grande maioria está relacionada à visita de alunos a instituições culturais, e, 

mais precisamente, a espaços expositivos de artes visuais, o que nos leva a crer que vivemos 

um momento diferenciado e propício à ampliação de conhecimentos sobre a área para um 

número maior de pessoas.  

  Este fato foi comentado pelo jornalista Gilberto Dimenstein no jornal Folha de São 

Paulo em 09/07/2008, no artigo intitulado O Direito ao Deslumbramento, baseado no 

resultado da pesquisa Datafolha sobre o público que visita museus:  

 

De acordo com a pesquisa, 65% dos que foram a exposições neste ano são 

estudantes de escolas do ensino fundamental e médio; 47% pertencem às 

classes C, D e E. É claro que esse seria o recurso mais bem empregado se os 

professores soubessem (e poucos sabem) como usar aquela visita ao museu 

para tornar mais atrativo o que eles ensinam em sala de aula. Isso significa que 

as verbas de incentivo à cultura deveriam contemplar não só o acesso mais 

amplo aos bens culturais, mas também a capacitação de educadores.
9
 

  O resultado da pesquisa comentada por Dimenstein comprova o crescente número de 

alunos da rede pública que estão indo a exposições com os seus professores; supomos que as 

exposições e os professores sejam de arte. E mostra também como é visível o despreparo de 

alguns professores que acompanham os alunos, indicando a necessidade de reconsiderar a 

ausência desses professores em ações de formação.    

  O aumento do número de visitas de alunos a espaços expositivos deve-se a fatores 

relacionados à concepção vigente sobre educação em que o conceito de espaços para a 

aprendizagem é ampliado, e a tendência pedagógica sobre o ensino de arte, como vimos 

anteriormente. Além da inclusão do Brasil no circuito das grandes exposições, com grande 

cobertura da mídia e à atual concepção de museu, construída ao longo dos últimos anos, como 

mostra pesquisa realizada por Grinspum (2000: 17) em sua tese de doutorado: 

 

Desde que o museu se tornou público, no séc. XVIII, sua função social tem sido 

motivo para justificar sua existência. O aprofundamento de reflexões sobre o 

pensamento museológico evidenciou-se de maneira mais visível, como fenômeno 

mundial, a partir da publicação de documentos produzidos entre 1958 e 1992. Quatro 

deles são fundamentais, pois “são sínteses das expectativas e dos desafios enfrentados 

pelos profissionais de museus em seu cotidiano e convergem para uma grande 

                                            
9
 Portal Aprendiz Direito ao Deslumbramento - aprendiz.uol.com.br/content/tecobrotho.mmp 
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preocupação comum: qual o papel social dos museus?” (ARAUJO & BRUNO, 

1995:5). São deles: as conclusões do Seminário Regional da UNESCO sobre a função 

educativa dos Museus (Rio de Janeiro, 1958), que propunha uma reflexão sobre a 

função educativa dos museus na sociedade em cada uma das regiões do mundo; a 

Declaração da Mesa-Redonda de Santiago do Chile de 1972, que introduziu o conceito 

de museu integral, abrindo novas trilhas para as práticas museais; a Declaração de 

Quebec, de 1984, que sistematizou os princípios básicos da Nova Museologia, e a 

Declaração de Caracas de 1992, que poderia ser interpretada como uma avaliação 

crítica de todo esse percurso ao reafirmar o museu enquanto canal de comunicação.  
 

Diante do aspecto quantitativo da pesquisa do Datafolha sobre a visita de alunos a 

exposições, com boa dose de ingenuidade poderíamos até acreditar que o pensamento de 

Canclini estaria superado e que enfim o “público em geral” se aproximava da arte ao visitar os 

espaços expositivos. Mas, embora a quantidade de alunos e professores seja relativamente 

grande em relação aos tempos passados, não é ainda seguro afirmar que a desejável 

aproximação com a arte tenha acontecido e nem que os visitantes retornarão ao lugar por 

vontade própria, como público espontâneo.  
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PARTE II 

 

 PROGRAMAS DA SEE PARA PROMOVER A VISITA DE 

ALUNOS ÀS INSTITUIÇÕES CULTURAIS 
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4. 

Caminho das Artes 

 

 

 

Imagem 7 – Logomarca do Programa Caminho das Artes 

 

  Ao iniciarmos nossas pesquisas sobre os Programas implementados pela Secretaria de 

Educação para promover a visita de alunos a espaços culturais, optamos por analisar o texto 

dos materiais que compunham tais Programas no que diz respeito às orientações sobre 

participação do professor. Iniciamos com o Guia Educativo de Museus do Estado de São 

Paulo: Expedições Culturais, distribuído às escolas estaduais em 2003 pela Secretaria 

Estadual de Educação, por meio da FDE
10

.  

    O guia foi elaborado e entregue às escolas antes do início do Programa Caminho das 

Artes, 2005. Fazia parte do Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio e contém 

textos da Profa. Mirian Celeste Martins. Traz orientações e informações para o professor que 

planeja visitar alguma instituição cultural.  

   A idéia de promover visitas orientadas estava sendo gestada lentamente e observamos 

que ainda não estava clara a forma de participação de alunos e professores, pois há no guia  

informações contraditórias, ou ao menos confusas, no que diz respeito à organização da visita.  

                                            
10

 A FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação foi criada no ano de 1987 para atender às demandas e 

orientações da SEE - Secretaria de Estado da Educação,  principalmente nas áreas pedagógicas e de infraestrutura  das 

escolas. 
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   Nas primeiras páginas do material há a seguinte recomendação dos organizadores  

(2002, p. 8): “Quando for realizada a visita em grupo, a escola deverá indicar um professor 

responsável pelo grupo de alunos.” 

   Consideramos que a frase indica que é a escola que está organizando a visita e que só 

no momento em ela estiver prestes a ser realizada é que o professor deverá ser indicado, não 

importando, do ponto de vista pedagógico, qual professor acompanhará os alunos. Portanto, 

com esta orientação pressupõe-se que não houve ou não haverá na escola, junto aos alunos, o 

desenvolvimento de conteúdos anteriores à visita.  

   No entanto, na página 16, no texto Preparando a Viagem, dirigido aos professores, é 

destacada a importância de se preparar a visita (2003: 16): 

 

Cuidar atentamente da qualidade dos encontros tem sido meta, cada vez mais, 

das instituições culturais, artísticas, científicas, educacionais... Encontros com 

diferentes realidades que podem a princípio parecer distantes, externas e 

estranhas. Encontros que exigem atitudes pedagógicas que podem reforçar e 

instigar a construção de significações (...) Tudo isso nos leva a refletir sobre a 

necessidade de preparar nossos alunos para a viagem. O ponto inicial, 

entretanto, está nas razões de nossa escola de uma determinada visita
11

 

 

   Podemos então concluir que com o envio do guia Expedições Culturais, houve, por 

parte dos idealizadores, o propósito de motivar os educadores a conhecerem espaços culturais. 

No entanto, não parece haver convicção de que o papel do professor seja fundamental na 

organização da visita, mas o texto de Martins é claro sobre esta importância e vai além 

quando compara a visita a uma viagem que exige planejamento antecipado. 

    Além do texto, o guia traz imagens e informações sobre as principais instituições 

culturais da capital e do interior de São Paulo e as últimas páginas são dedicadas às anotações 

do professor sobre a visita, pressupondo que haverá reflexão do professor sobre ela, o que nos 

remete novamente à ideia de que somente um professor minimamente envolvido com a visita, 

com expectativas em relação a ela, estaria interessado em fazer anotações. De qualquer 

maneira, é considerado o convite à reflexão, importante para ao menos impulsionar o 

pensamento sobre a qualidade da ação em que o professor participa.   

  Em continuidade à iniciativa de divulgar instituições culturais, enviando a todas as 

escolas da rede o Guia Expedições Culturais, nos anos seguintes a SEE intensificou ações 

para promover o acesso de alunos e professores a museus e galerias de arte, teatros, cinemas, 

e salas de concertos. No ano de 2005 os projetos que já haviam iniciado em 2003 sob a 

                                            
11

 Mirian Celeste Martins - Expedições Culturais 
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coordenação da FDE e da CENP foram organizados no Programa Caminho das Artes com o 

objetivo de padronizar procedimentos e procurar organizar as informações sobre os 

participantes, de modo que a oportunidade de visitar espaços culturais não fosse oferecida 

sempre às mesmas Diretorias e escolas. No Projeto A Escola vai ao Museu, só participavam 

escolas localizadas na cidade de São Paulo e escolas da grande São Paulo.    

 

 

Imagem 8  – Capa do caderno Expedições Culturais 

   

 

   Neste período houve um aumento significativo do número de visitas de alunos da rede 

estadual às instituições culturais, além do grande número de professores de arte, 

principalmente, que participaram de ações de formação e retornaram à instituição com seus 

alunos.  
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Tabela  4.1.  Projetos do Programa Caminho das Artes 

Instituição 
2003 2004 2005 2006 2007 

profs. alunos profs. alunos profs. alunos profs. alunos profs. alunos 

Museu Lasar Segall 

Traços e Passos 
    392 7.800 218 4.320 72 4.200 

Pinacoteca do Estado 

Bem-vindo professor! 
306 9.000 837 15.576 1.260 31.680  1.168 29.040  349 22.383 

Museu de arte Moderna de 

São Paulo - MAM 

Encontros com a arte 

200 12.000 246 5.412 391 7.840 31 1.395 9 2.000 

Instituto Itaú Cultural 

 

Encontros com Professores 

 

    82 9.600 470 11.160 22 3.200 

Centro Universitário Maria 

Antonia - CEUMA- USP 

Lá Vai Maria 

62 2.560 162 2.600 81 1.600 179 3.120 134 4.532 

TOTAL 
568 23.560 1.245 23.588 2.206 58.520 2.066 49.035 586 36.315 

 

Embora o projeto de cada instituição fizesse parte do Programa Caminho das Artes, 

cada uma tinha a liberdade para criar um nome para ele, o que já anunciava o enfoque que 

seria dado nos encontros, com carga horária sempre igual ou superior a 8 horas.  

E embora na maioria dos projetos o ponto alto de cada fosse a realização da visita dos 

alunos à exposição, em dois dos cinco projetos foi incluída a palavra “professor” no seu 

nome, como o da Pinacoteca: Bem-vindo professor!; e do Itaú Cultural: Encontro com 

professores. 

No Projeto Traços e Passos realizado pelo Museu Lasar Segall, embora não constasse 

a palavra professor no título, foram desenvolvidas atividades voltadas à participação ativa 

deste profissional na realização de projetos em sala de aula,  relacionadas ao material didático 

e à visita dos alunos às exposições. Os professores eram motivados a inscrever seus projetos 

para serem analisados e eventualmente selecionados para uma apresentação em seminário, 

realizada no final do ano letivo, com a presença de especialistas em arte-educação e dos 
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professores que participaram dos cursos ao longo do ano. Essa iniciativa rendeu excelentes 

projetos e possibilitou aos professores uma experiência rica de expor todas as etapas 

percorridas para alcançar determinado objetivo.   

Outro diferencial do  Programa Caminho das Artes em relação ao Programa atual 

refere-se à produção de material de apoio ao professor. Cada instituição produziu um material 

relacionado ao projeto que desenvolveria. Tratava-se de uma condição para que a parceria 

com a SEE se concretizasse e nesse período foram criados materiais de excelente qualidade, 

entregues principalmente aos professores que participavam das ações de formação. Alguns 

materiais eram compostos de textos teóricos e de reproduções de obras de arte.  

As imagens abaixo são da capa dos materiais entregues a professores durante o 

Programa Caminho das Artes. 

 

Imagem 9 – Material Didático do Museu Lasar Segall  

 

Este material foi reeditado em 2005 especialmente para o Programa Caminho das 

Artes  e enviado a todas as escolas da rede estadual paulista. Continha textos com propostas 

didáticas e reproduções de fotografias e de obras do artista.  
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Imagem 10 – Material didático da Pinacoteca do Estado  

 

Nesse projeto participavam professores de arte e de outras disciplinas, além dos 

PCOPs de arte e de outras disciplinas. O material continha principalmente textos teóricos 

sobre estética e história da arte. 

 Além deste material entregue nos encontros presenciais, a Pinacoteca enviou a todas 

as escolas da rede estadual, durante quatro anos pelo menos, reproduções de obras de arte de 

artistas brasileiros em tamanho A3. No verso de cada reprodução havia propostas didáticas 

para o professor.  
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Imagem 11 – Material didático do Itaú Cultural  

 

Dentro de uma pasta plástica, o material do projeto Encontro com Professores, do Itaú 

Cultural, incluía textos sobre arte contemporânea, catálogos da exposição em cartaz, além da 

revista Continuum. 
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Imagem 12 – Materiais didáticos do MAM-SP 

O material produzido para o projeto Encontros com a Arte, realizado pelo MAM, 

continha textos sobre história da arte e foram produzidos dois  cadernos que  seriam utilizados 

para o professor fazer o seu diário de trabalho.  

 

 

Imagem 13 – Material didático do CEUMA 

 

Um dos materiais produzidos pelo CEUMA para o Programa Caminho das Artes 

continha, além de textos sobre a abordagem da arte contemporânea na escola, reproduções de 

obras de arte de artistas brasileiros e contemporâneos. 
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  E durante este período, no ano de 2004, nesta mesma direção de valorização do ensino 

de arte, a SEE, por meio da FDE,  lançou o Idéias 31, que compõe a série Ideias, em que a 

cada número reúne artigos de educadores e de pesquisadores sobre um tema relacionado à 

educação. 

 Nesse número, observamos que os textos relacionados a artes visuais estavam sintonizados 

com a tendência de enfatizar a leitura de imagens e  o patrimônio histórico, como os seguintes 

textos: 

  Leitura de obras de arte: compartilhando alguns conceitos e reflexões, de Maria 

Christina de Souza Lima Rizzi; 

  Educação patrimonial como forma de arte e cidadania, de Denise Grinspum; 

  A estética no “espaço social” da escola, de Mirian Celeste Martins; 

  Visões refletidas: interpretando imagens da vida contemporânea na sala de aula, de 

Luciana Mourão Arslan. 

 

   Este material foi amplamente distribuído aos professores de arte que realizavam curso 

nas instituições e aos PCOPs que participavam de encontros com a equipe técnica pedagógica 

da CENP. No entanto, desconhecemos qualquer experiência que tenha envolvido um estudo 

reflexivo  dos textos.  

   Então, diante de tantos projetos e pouca reflexão, decidimos na CENP no início do ano 

de 2007 que havia a necessidade de avaliar, junto aos professores, os projetos realizados pelas 

instituições que participavam do Programa Caminho das Artes para saber como os professores 

articulavam os conteúdos escolares com os conteúdos trabalhos durante a visita à instituição 

cultural.  

Assim, no final do ano letivo de 2007, elaboramos um questionário e o enviamos por 

e-mail a todas as Diretorias de Ensino cujas escolas tivessem participado de um ou mais 

projetos do Programa Caminho das Artes. As Diretorias de Ensino deveriam encaminhar o 

questionário às escolas e os diretores das escolas, entregá-lo ao professor. Dos trezentos e 

oitenta professores participantes dos projetos realizados nas instituições selecionadas para a 

pesquisa, cento e quatorze professores responderam ao questionário voluntariamente e, 

embora as respostas não tenham satisfeito completamente nossas indagações, serviram para 

respaldar nossos argumentos nas reuniões com o departamento educativo das instituições em 

que viríamos a participar no ano seguinte, além de evidenciar a necessidade de um estudo 



67 

 

mais consistente sobre o impacto que os projetos realizados em instituições culturais 

provocam nas escolas. 

 

Constaram do questionário as questões: 

1. Como você avalia as visitas orientadas dos alunos à instituição cultural que realizou o 

projeto? 

2. O projeto contribuiu para o ensino e aprendizagem de algum conteúdo? Qual? 

3. Houve continuidade do projeto na escola? De que maneira? 

4. Os alunos visitaram outras instituições culturais neste ano? 

5. Como você avalia o material impresso entregue pela instituição? 

6. Avaliação do projeto pelos alunos. Cite comentários considerados representativos, 

positivos ou negativos. 

  Para este trabalho analisamos respostas de professores participantes de projeto realizado 

em quatro instituições culturais, que optamos por identificar pelas letras A, B, C e D. Em 

seguida, verificamos a ocorrência de um maior número de respostas semelhantes.  

 

  Em relação a cada uma das perguntas, observamos nas respostas que:  

1. Os professores avaliam positivamente as ações de formação das quatro instituições, mas 

não parecem ter clareza do seu propósito, como o desdobramento dos assuntos em suas aulas.  

 

“Um projeto bem estruturado. Possibilita a compreensão e a contextualização da Arte 

Contemporânea através do contato com a obra.” 

 

2. As visitas orientadas são consideradas importantes pela maioria, mas muitos professores 

mencionaram o pouco tempo destinado a elas. A meu ver, esses relatos e minhas observações 

de visitas demonstram que os alunos também valorizam as visitas aos museus.  

 

“Regular, pois o tempo foi curto e não aproveitaram todo o espaço. Ficaram com 

curiosidade sobre o que não tiveram oportunidade de visitar.” 

 

3. A compreensão sobre os conteúdos específicos de arte não é demonstrada nas respostas, 

mas há muitas que demonstram que o projeto realizado na instituição colaborou para que os 

alunos pensassem em arte como assunto interdisciplinar. 
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“Sim, com a visita os alunos puderam perceber que na arte existe história, arte, literatura, e 

relacionar com as disciplinas.” 

 

4. A grande maioria dos professores respondeu que o assunto teve continuidade na escola, 

com exceção dos que visitaram a exposição no final do ano letivo, o que nos leva a pensar 

sobre a importância do planejamento da visita coerente com o calendário escolar. 

 

“Sim, nos conteúdos já trabalhados nas aulas e no Programa normalmente, pois foram 

organizados de modo a completar o conteúdo e a proposta de apreciação artística.” 

“Não, porque o convite foi dado no término do ano e não adquirimos tempo para 

desenvolver um projeto com os educandos.” 

 

5. A metade das respostas dos professores informa que os alunos visitaram outras instituições 

culturais, dentre elas instituições que nem sempre são reconhecidas ou valorizadas como tal, e 

localizadas nos bairros da periferia da cidade de São Paulo.  

 

“Sim, foram ao CEU assistir a peças teatrais e musicais.” 

 

6. Sobre os materiais entregues pelas quatro instituições, as respostas foram bem variadas e 

somente nesta questão foi possível perceber algumas diferenças entre os quatro projetos. Os 

professores que participaram do projeto realizado na mesma instituição avaliaram 

positivamente ou sugeriram acréscimo de materiais, e outros responderam que não receberam 

o material. Assim, sabendo que todos os projetos incluíam materiais, é possível concluir que 

os materiais enviados às escolas podem não chegar até o professor. 

 

“Ainda não tive acesso a este material.” 

 

8. Nesta questão as respostas são mais completas e ressaltam a satisfação dos alunos em 

participarem dos projetos. Em muitas respostas os professores citam a gratuidade do 

transporte como fator positivo, parecendo desconhecer que houve sim um pagamento por 

parte da Secretaria de Educação, portanto, investimento do dinheiro público. As respostas 

também dão indícios de que as visitas teriam características de excursão. 
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“Todos os alunos amaram a exposição, elogiaram muito as educadoras, o espaço físico 

(limpeza e organização), o ônibus (gratuito e confortável) e gostariam de repetir o passeio. 

Esses foram os alunos dos 1
os

 anos que participaram, porém os demais alunos da escola de 2º 

e 3º ano reclamaram por não terem participado.” 

 

 E com esta avaliação encerramos o Programa Caminho das Artes para iniciar no ano 

seguinte, 2008, o Programa Cultura é Currículo. 
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5. 

Cultura é Currículo 

 

 

Imagem 14 – logomarca do programa Cultura é Currículo 

 

 Em 2008, período de transição administrativa na SEE (foi também quando novas 

políticas educacionais foram propostas pela nova gestão na SEE), o Programa Cultura é 

Currículo foi idealizado pela FDE para ser implantado na rede de ensino estadual paulista, 

tendo como um dos objetivos aumentar ainda mais o acesso de alunos aos equipamentos 

culturais existentes na cidade de São Paulo.  

Uma característica importante que difere os dois Programas é a alocação de recursos 

financeiros. No Programa atual, Cultura é Currículo, monitores foram pagos no primeiro ano 

para acompanharem a visita dos alunos nas instituições. O transporte dos alunos também é 

pago. No Programa Caminho das Artes, havia o pagamento de projetos concebidos por 

algumas das instituições culturais, além do pagamento de ajuda de custo para todos 

professores que participavam dos cursos de formação, e do transporte dos alunos. Atualmente 

o Programa Cultura é Currículo não remunera os monitores, ficando a cargo da instituição 

esta função.  

No atual Programa o professor não participa de atividades de formação relacionadas à 

visita, talvez um reflexo da preocupação dos organizadores com a repercussão negativa sobre 

a ausência do professor em sala de aula. Considerando que, normalmente, uma única turma da 

escola faz a visita às exposições e o professor participante do projeto pode ministrar aulas em 

várias turmas no mesmo dia, sua saída para participar de atividades de formação poderia 
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desgastar ainda mais a imagem da SEE, tendo em vista as matérias publicadas em 2007 na 

mídia impressa:  

Nos colégios estaduais, 19 dispositivos legais permitem ausência sem 

descontar salário. 

Falta diária é de 12,8% dos 230 mil professores; nas maiores escolas 

particulares de São Paulo, o índice de faltas é inferior a 1% ao dia; 

quase 30 mil dos 230 mil professores da rede estadual de ensino 

paulista faltam às aulas diariamente, segundo dados oficiais de 2006
12

. 

 

Embora a ausência dos professores nas escolas, quando estes realizam cursos que 

podem aprimorar suas aulas, se caracterize como atividade de formação continuada, nem 

sempre há uma compreensão sobre a importância das atividades realizadas nos cursos e sua 

transposição didática, tendo sido difícil justificar a continuidade das atividades de formação 

diante dos resultados alcançados pelos alunos nos principais instrumentos de avaliação 

externa como SARESP
13

 e ENEM a que foram submetidos nos anos posteriores.  

            Um dos aspectos que primeiro nos chamou a atenção sobre o Programa Cultura é 

Currículo foi a sua ampla divulgação, pois embora todas as escolas indicadas para 

participarem do Programa pelas Diretorias de Ensino tenham recebido o conjunto de materiais 

impressos e os três DVDs, no site da SEE há um link para o Programa Cultura é Currículo, 

em que o acesso é livre e é possível visualizar e imprimir o conteúdo no mesmo formato 

visual do material impresso na gráfica. Os curtas-metragens sobre as instituições culturais, 

que também foram enviados em DVDs às escolas participantes, não estão disponíveis no site, 

no entanto, são veiculados frequentemente na TV Cultura, assim como o vídeo Culturas 

Visuais, apresentado por Mirian Celeste Martins. Entendemos que a apresentação dos curtas-

metragens sobre as instituições e do Culturas Visuais em um canal aberto de televisão pode 

representar um importante agente motivador de futuras visitas ou de valorização das que já 

foram realizadas.  

Para conhecermos com mais profundidade um dos materiais, optamos por analisar a 

publicação Horizontes Culturais – Lugares de Aprender, que contém 104 páginas com locais 

que podem ser visitados, embora a maioria tenha efetivamente participado do Programa 

Cultura é Currículo em 2008, o que significa que se a escola optasse por visitar uma dessas 

instituições não receberia o pagamento pelo transporte dos alunos, um dos grandes 

empecilhos para a realização de visitas.  

                                            
12

 Folha online – 11/11/2007 
13

 Informações sobre o desempenho  das escolas nos últimos anos podem ser obtidas  no site 

http://idesp.edunet.sp.gov.br/boletim_escola.asp?ano=2008 
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Na primeira página do caderno há uma lista de “Dicas e Orientações” ao professor. A 

primeira é (2008: 11):  

 

Nas visitas à instituição, é importante que você pesquise e/ou conheça cada 

uma delas antes de levar seus alunos e também os informe a respeito do local. 

Alem disso: verifique na escola os materiais relacionados ao Programa 

Cultura é Currículo enviados pela Secretaria Estadual de Educação do Estado 

de São Paulo – SEE e pela Fundação para o desenvolvimento da Educação – 

FDE. 

Está claro, portanto, que é importante que o professor obtenha informações sobre a 

instituição antes da visita. No entanto, é muito provável que se o professor estiver lendo essas 

orientações, isso significa que o material do Programa lhe foi entregue, a menos que esteja 

lendo via internet, o que seria uma prova de grande interesse.  

Em seguida há a orientação para que o professor discuta e reflita com os alunos sobre 

a importância da visita e também “explicite a relação com os conteúdos estudados”. Desta 

forma, entendemos que o professor deverá estar muito envolvido com o projeto para que saiba 

que conteúdos serão tratados na instituição.  

A publicação traz informações sobre sessenta instituições, mas somente vinte e seis 

participaram da parceria em 2008 com a SEE. Um fato curioso é que embora as instituições 

citadas não sejam todas ligadas a ações culturais, os três artigos foram elaborados por 

profissionais com atuação profissional reconhecida no campo da arte-educação, o que 

significa que existe já em arte-educação um conhecimento apurado sobre o assunto.  
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Imagem 15 – Capa do caderno Horizontes Culturais 

 

                                                             

O primeiro texto é de Miran Celeste Martins, e no capítulo sobre ações mediadoras, 

dirige-se ao professor para problematizar o conceito de mediação. É clara a importância dada 

à atuação do professor para o sucesso do Programa e a autora reforça a orientação de que o 

projeto de visitas deve coexistir com o currículo escolar, diferentemente da ideia de passeio, 

ou excursão, o que descaracterizaria o Programa e minaria sua potência em direção à 

democratização da cultura (2008:. 26).  

 

Tempo e espaço. Talvez seja isso que o Programa Cultura é Currículo deseje 

oportunizar. Isso depende, entretanto, de cada um de nós, envolvidos e 

implicados no projeto, percebendo o espaço e o tempo não como uma 

brecha, como uma atividade extraclasse isolada das ações em sala de aula, 

mas como uma proposição capaz de mover a nós, professores, e a cada um 

de nossos aprendizes num modo revigorado de olhar o mundo, condensado 

nas instituições culturais participantes. É um esforço ousado para a 

democratização do acesso conectado com as questões da escola (...) 
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No texto intitulado “Expedições Instigantes e as Equipes Viajantes” Martins faz 

referência ao “Expedições Culturais – Guia Educativo de Museus do Estado de São Paulo”, 

que foi distribuído às escolas no ano de 2003. Este guia guarda semelhanças com a atual 

publicação nas ilustrações, fotos e apresentação visual, além de conter texto da mesma autora 

(2008: 27).    

 

 “Expedições instigantes”, que compõe Expedições culturais: guia educativo 

de museus do Estado de São Paulo (MARTINS, 2003, p. 9-29), convidava 

os leitores para viagens em territórios desconhecidos e perguntava: O que é 

imprescindível levar? O que você traria? Essas perguntas continuam valendo 

para pensarmos sobre as oportunidades que o Programa Cultura é Currículo 

nos proporciona. Mas vamos aqui percorrer outras trilhas, iniciando pelo 

conceito de expedição. 

 

 

Consideramos o Guia “Expedições Instigantes e as Equipes Viajantes” uma iniciativa 

precursora dos Programas Caminho das Artes e Cultura é Currículo, e a sua descoberta na 

escola pelos professores possibilitará relembrar ou descobrir que já houve uma aposta 

pedagógica no assunto e que agora ela está sendo ampliada não só em número e tamanho de 

páginas, mas também em número de instituições a serem visitadas, o que, consequentemente, 

envolverá um número bem maior de alunos. 

Ao mencionar um material que as escolas supostamente possuem, pois o Guia foi 

enviado a todas elas, as da Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São 

Paulo (COGSP),pelo menos, o professor poderá se sentir motivado a descobrir a escola como 

espaço potente de pesquisa, caso ela conserve um acervo dos materiais que lhes são enviados. 

O texto do caderno Lugares de Aprender traz perguntas ao professor, possivelmente 

com a intenção de aproximá-lo do Programa. As  perguntas possuem certa complexidade  e  

seria muito interessante conhecer as respostas dadas pelos professores (2008: 32). De 

qualquer forma, ler as perguntas abaixo já é um convite à reflexão.  

 

Como a visita/expedição se relaciona com os conteúdos do currículo? 

. Ela pode gerar novos modos de perceber e interpretar os conceitos e suas 

relações, a serem trabalhados posteriormente? 

. O interesse já foi despertado pela mídia ou os alunos pouco ou nada sabem 

sobre a instituição cultural e seu acervo? 

. Como ampliar a potencialidade da visita valorizando o patrimônio cultural? 

. A partir da visita, poderemos trabalhar aspectos que não seriam tocados 

sem a observação mais sensível? 
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Da mesma forma, será importante saber sobre a existência de registros feitos pelos 

alunos e professores que participaram do projeto, pois a autora dedicou o último capítulo do 

texto ao assunto, conceituando o portfólio como poderosa ferramenta para o processo de 

ensino e de aprendizagem. Assim, sua leitura poderá comprovar o alcance dos objetivos 

expressos no Programa (2008: 34).  

 

Como professores, nosso registro pessoal de todo o processo vivido com 

nossos alunos é igualmente importante. Muitas ideias nascem no momento em 

que anotamos o que foi vivenciado com os alunos, como as questões que eles 

nos trazem, o que observamos e escutamos, as situações de aprendizagem que 

proporcionamos ou que poderíamos propor. Como um diário de bordo, nossas 

anotações nos põem em estado reflexivo e inventivo, dando-nos subsídios para 

uma avaliação constante que nos provoca a encontrar caminhos cada vez mais 

instigantes para o aprender e o ensinar. 

 

O segundo texto, de Rejane Coutinho, expõe aspectos da Cultura numa perspectiva 

histórica, destacando particularmente os alunos da rede pública estadual, que enfrentam 

barreiras concretas para visitar as instituições culturais, como o valor do transporte para o 

deslocamento, já que a maior parte das instituições culturais se localiza em regiões da cidade 

mais distantes das periferias. Por outro lado, questionamos se a imponência e sofisticação dos 

prédios das instituições culturais, que normalmente contrastam com a precariedade 

arquitetônica do prédio da escola em que os alunos estudam, geram distanciamento nos 

escolares visitantes, como afirma a autora. (2008: 40) 

 

É preciso desconstruir essas barreiras. Algumas delas são invisíveis, mas 

outras se evidenciam na arquitetura dos prédios, nos portais de entrada que 

intimidam o público leigo, na maneira de expor os objetos, criando auras que 

os ressignificam. É preciso compreender os mecanismos de distanciamento e 

de reprodução desse sistema fechado se realmente quisermos democratizar o 

acesso de todos ao patrimônio. 

De outra forma, estaremos trabalhando apenas em prol do distanciamento, 

levando nossos alunos ao museu, por exemplo, para reafirmar o sentido de 

não pertencimento àquele mundo. Isso em parte explica o desinteresse de 

grande parcela do público em voltar a visitar museus depois de uma 

experiência desse tipo. 

 

Continuando a problematizar o conceito de cultura, a autora alerta o professor para que 

adote uma postura reflexiva e crítica diante do Programa Cultura é Currículo, esperando dele 

autonomia intelectual para se posicionar considerando (2008: 43) o contexto histórico e social 

em que se insere:  
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Em resumo, como podemos apreender por essas considerações iniciais, tratar 

a questão da cultura na educação exige reflexões e posicionamentos, pois 

não há consensos. Porém, duas ideias são fundamentais para nos situar e 

para reconhecermos esse campo de estudos: a certeza de que cultura é uma 

construção histórica e social e de que essa construção mantém proximidade 

com as relações de poder. Não há como refletir sobre cultura, principalmente 

em se tratando de projetos educacionais, sem encarar essas desigualdades. O 

desafio é procurar entendê-las e situá-las para não cair em suas armadilhas 

reprodutoras. 

 

A pichação é abordada pela autora, um assunto importante que não poderia ser 

ignorado, afinal está presente em grande parte das escolas envolvidas no projeto, tanto nos 

muros, paredes e portas, quanto nas conversas de professores e de alunos, geralmente 

assumindo lados opostos. No texto a pichação é tratada como equivalente ao grafite e 

comparada aos produtos da cultura de massa (2008: 47), o que pode render excelentes 

discussões entre alunos e professores sobre o que é arte. 

 

Como educadora da cultura visual, por exemplo, entendo que a escola se 

encontra hoje diante do desafio de enfrentar as produções massificadas da 

indústria cultural na qual estamos imersos, que nos induzem ao consumo e 

conformam nossos valores e comportamentos. Aliadas a esse fato e em estreita 

relação, temos as reações dos jovens que vêm sistematicamente ocupando 

muros e paredes da cidade (e das escolas também) com pichações e grafites. 

As medidas institucionais de censura e prevenção a essas intervenções urbanas 

juvenis têm-se mostrado tão ineficazes quanto a resistência da escola em 

encarar os produtos da cultura de massa como objetos de estudo e reflexão. 

Coloco os dois fenômenos em relação porque são frutos e consequência da 

complexidade visual de nossa sociedade contemporânea. 

 

O terceiro e último texto é de Stela Barbieri. Nele a autora trata do tema “experiência” 

enfatizando a importância de total imersão nas atividades culturais em que nos predispomos a 

vivenciar, em oposição ao que seria a tendência de um comportamento contemporâneo, ou 

seja, o de consumir o que for possível da programação cultural da cidade sem ser inteiramente 

afetado por ela.  

Entendemos que o argumento também é válido no caso de escassez de programação 

cultural, como acontece na vida de muitos alunos e professores, moradores de regiões carentes 

de espaços de convivência e lazer, também de instituições dedicadas a expor obras de arte, 

além de outras manifestações artísticas. E, considerando as poucas oportunidades que terão 

para realizar visitas a uma instituição cultural, é, sem dúvida, um momento a ser valorizado 

para que realmente seja significativo para os participantes (2008: 55).  
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A agenda cultural que se apresenta é imensa. Em função disso, vemos 

frequentemente pessoas dizendo: Você já foi à Bienal? Você foi ao Museu da 

Língua? Você assistiu a tal filme? Você fez o curso tal? Você leu tal livro? A 

agenda é enorme, e há pessoas que procuram cumpri-la integralmente, 

eliminando todas as possibilidades da lista sem fim, sempre com a sensação de 

que não estão atualizadas. 

Qual é a qualidade da experiência que nós temos em cada uma dessas 

situações? O quanto nos permitimos entrar em contato com o que nos 

propusemos a conhecer? A informação está dada, pode ser localizada em 

livros, na internet, em espaços culturais. A informação, porém, sem a 

experiência é pobre. É só mais um dado. Corremos o risco de consumir tudo 

excessivamente e, desse modo, cair no vazio. Precisamos refletir ao fazermos 

nossas escolhas, pois dentro do que se apresenta na agenda cultural da cidade 

também há muita superficialidade. A escritora Lya LUFT (2004) nos fala que 

a reflexão é a arma que temos para fugir da mediocridade. 

 

A importância de o professor tornar-se protagonista de sua formação profissional é 

destacada pela autora, ao que concordamos, considerando que ele é quem melhor conhece 

suas necessidades de formação diante de situações que emergem na experiência docente, e 

reconhecemos a necessidade de formar profissionais capazes de ensinar em situações 

singulares, como uma visita a uma instituição cultural (2008: 58)  

 

Em nossa vida profissional, precisamos ficar cada vez mais preparados e 

competentes, mas não podemos negar a pessoa que somos. Precisamos estar 

atentos. Corremos o risco de delegar o tempo todo a nossa formação e a nossa 

experiência a outros: à diretora da escola, à secretaria, ao governo, ao mundo, 

ao planeta. No entanto, dessa forma existe o perigo de nos eximirmos das 

escolhas que fazemos e das decisões que podemos e devemos tomar. 

Acabamos por não nos responsabilizarmos por nossa formação e por nossa 

biografia. 

 

Barbieri exemplifica o que seria a transmissão de informação sem a experiência 

valendo-se de uma situação pedagógica muito conhecida pelos professores, seja como alunos 

ou mesmo como professores (2008: 62). 

 

Informação sem experiência não cria sentido e tem pouca utilidade em nossas 

vidas. Quantos de nós tivemos na nossa formação professores que 

permaneciam escrevendo na lousa? E isso ainda existe. Nós ficávamos 

copiando. E quantos de nós, na peneira da memória, trazemos esses conteúdos 

com significação? Certamente, algo que fazia pouco sentido ao professor que 

nos deu uma aula faz pouco sentido para nós atualmente. Porque não se deu 

um encontro entre o professor e o aluno, criando um entrave no aprendizado. 

 

Em suma, consideramos que os três textos falam diretamente ao professor, trazendo à 

tona assuntos relacionados à docência de qualquer disciplina. Trazem perguntas ao professor, 

e poderiam ser considerados temas de profícuos diálogos, não fosse a falta de um canal de 

comunicação bem definido capaz de acolher as respostas que surgirão.  
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5.1. Percepção do Programa pelos organizadores na FDE 

 

Como o Programa Cultura é Currículo está em fase de implementação de mudanças, 

decidimos entrevistar uma das pessoas envolvidas em sua elaboração e execução, tendo em 

vista confrontar pontos de vistas de diferentes personagens de um mesmo Programa e nos 

situarmos em relação ao que será realizado no ano de 2009.  

Assim, enviamos à FDE perguntas, por e-mail, que foram respondidas por uma das 

integrantes da equipe de Gerência de Educação e Cultura. 

A nós, interessava saber principalmente quais eram as perspectivas para o ano de 2009 

em relação à participação do professor, e as respostas, bastante objetivas, vieram ao encontro 

de nossas expectativas.  

A resposta dada à pergunta: Que expectativas vocês, que elaboraram o Programa, têm 

em relação à atuação do professor que acompanha os alunos nas visitas? enfatiza que o 

professor articule os projetos ao currículo escolar e contribua para a formação de público.  

 

  Que o professor: 

 Dinamize o trabalho em sala de aula, com a realização de projetos didáticos 

correlacionados ao currículo escolar e às experiências desenvolvidas nas instituições 

e espaços culturais; 

 Amplie e aprofunde a aprendizagem dos alunos pela apropriação de conteúdos de 

disciplinas das áreas científicas, de arte e de comunicação linguística, 

proporcionados nas visitas às instituições culturais; 

 Contribua para a formação de público de visitação a instituições e espaços culturais, 

decorrente do desenvolvimento do interesse de alunos pela apropriação de bens 

culturais. 

 

Em relação à participação do professor, a resposta foi clara, afirmando que não 

compõem o Programa ações de formação para os professores, mas que os materiais enviados 

às escolas oferecem apóio, e que enquanto organizador e monitor durante a visita, sua 

participação foi avaliada pelas instituições como satisfatória. Neste aspecto, a nosso ver, 

reside a maior fragilidade do Programa, pois ao não enxergar o professor como o principal 

articulador do Programa, em potencial, perde-se a chance de amplificar suas qualidades, 

colocando unicamente nas mãos das instituições culturais a incumbência de explorar as 



79 

 

possibilidades da visita, parecendo assim ignorar o tempo extenso e precioso  que os alunos 

permanecem com o professor, antes e depois da visita.  

 Entendemos também que ao unificar um material de apoio, perdeu-se a variedade e a 

qualidade que as instituições culturais vinham conquistando na elaboração de exemplares de 

acabamento, plástico e conceitual, cuidadosos produzidos nos anos anteriores. 

 

É importante frisar que este projeto é direcionado às visitas dos alunos às Instituições Culturais e 

não a um Programa de capacitação para os professores.  
Porém, para que os professores desenvolvam seu projeto didático em sala de aula, são oferecidos:  

- materiais de apoio pedagógico (Subsídios para o Desenvolvimento de Projetos Didáticos e 

Horizontes Culturais: Lugares de Aprender e ainda os vídeos Lugares de Aprender 1, 2 e 3 

encaminhados pela FDE) produzidos para apoiar os professores no planejamento e execução do projeto 

didático e no acompanhamento dos alunos nas Instituições e a Espaços Culturais;  

- orientações técnicas através dos PCOPs e PCs, através das Videoconferências e do canal de 

comunicação - site do Programa Cultura é Currículo – http://culturaecurriculo.fde.gov.br/ 

 

Em 2008 foi feito um acompanhamento pela equipe técnica da FDE de parte das visitas; uma 

avaliação por parte das Instituições e uma avaliação dos professores e PCs em relação às visitas às 

Instituições Culturais. 

Quanto à atuação dos professores na visita, tanto por parte da equipe técnica da FDE, como das 

Instituições, pode-se afirmar que eles acompanharam atentamente os alunos e ajudaram a organizá-

los/monitorá-los durante a visita. No geral, houve uma participação ativa dos professores nas visitas.  

 

 

A resposta para a última pergunta menciona que haveria uma série de ações que 

objetivam melhorar o envolvimento do professor no Programa. A inclusão de 

videoconferências a partir de 2009 nos pareceu importante para disseminar entre os 

participantes os objetivos do Programa, no entanto, elas não foram bem avaliadas pelos 

organizadores do Programa, conforme relatado por um dos organizadores em reunião com 

Supervisores de Ensino e PCOPs - Professores Coordenadores das Oficinas Pedagógicas. 

Segundo ele, a tentativa de mostrar aos participantes os lugares que os alunos visitariam não 

despertou o interesse esperado e não serão mais realizadas a partir de 2010. 

O termo de adesão que a escola participante precisa assinar antes da visita parece-nos 

ser uma tentativa de assegurar o compromisso de diretores e professores em cumprir as  

orientações sobre os procedimentos necessários para participarem do Programa. Mas,  

considerando os resultados verificados durante o ano de 2009, ele parece representar para as 

escolas apenas mais uma dentre tantas outras exigências burocráticas dos órgãos centrais.    

 

O diferencial para 2009: 

- as Orientações Técnicas através dos PCOPs, Supervisores e PCs; 

- videoconferências com a participação também da Secretaria da Cultura e das Instituições 

Culturais parceiras;  

http://culturaecurriculo.fde.gov.br/
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- o acesso dos professores às videoconferências através do streaming no site 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/ -  

- o termo de adesão e compromisso que todas as escolas que aderirem ao projeto deverão 

assinar, comprometendo-se a cumprir algumas ações, entre elas, referentes à formação dos 

professores, como: disponibilizar aos professores todos os materiais do projeto; divulgar e 

colocar o material em discussão nas Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo para estudá-lo 

e planejar seu uso em sala de aula, de modo a articular as visitas aos conteúdos curriculares; 

elaborar um calendário de todas as visitas escolhidas ao longo do ano para que os 

professores saibam com antecedência qual será a instituição a ser visitada; e avaliar junto 

deles o desenvolvimento do projeto e o aproveitamento das visitas. 

 

 

Sobre o canal de comunicação via internet, para que o professor possa sanar suas 

dúvidas e/ou enviar suas contribuições ao Programa, foi-nos respondido que existe e que é 

avaliado como positivo. Neste caso, diante das evidências encontradas de que o professores 

que participaram das visitas à primeira instituição  não estariam envolvidos o suficiente com a 

atividade, supomos que o uso da ferramenta possa ser aprimorado.  

 

SIM e bastante procurado pelos professores:  

Site: http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br no “FALE CONOSCO” e no “REGISTRE SUA 

EXPERIÊNCIA” 

 

 Uma informação que foi acrescentada voluntariamente pela informante nos deu a 

noção do quanto o aspecto quantitativo é valorizado no Programa. 

 

Importante ressaltar que para 2009 o Projeto Lugares de Aprender: a escola sai da escola está sendo 

ampliado para as DEs/Escolas da Grande São Paulo e Interior do Estado. O Número de Instituições 

também foi ampliado de 27 para aproximadamente 90. Dizemos aproximadamente porque estamos no 

momento fechando as parcerias. 

 

 A respeito desta informação, constatamos que realmente em 2009 outras instituições 

culturais, do interior do estado de São Paulo, foram incluídas no Programa Cultura é 

Currículo, embora muitas outras instituições não tenham conseguido fazer parte do Programa 

por não disporem, principalmente, de profissionais que atuassem como educadores durante as 

visitas dos alunos às exposições. Este fato foi discutido com os Professores Coordenadores 

das Diretorias de Ensino, que se manifestaram sobre o assunto, indignados com o fato de não 

poderem participar do Programa.  
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Olá técnicos da CENP, não esqueçam de nós que moramos bem no interior de São Paulo, estamos 

esquecidos, por favor precisamos nos abastecer para fortalecer nossos professores. Por aqui, não 

temos muitas opções de cultura, ou melhor, quase nada... 

Maria José - DE de Santo Anastácio  
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6. 

Análise Comparativa: Caminho das Artes e  

Cultura é Currículo 

 

Os quadros abaixo permitem visualizar as principais características de cada um dos 

Programas.    

No quadro referente a projetos que fazem parte de cada Programa, observamos que no 

Caminho das Artes a Linguagem Musical é contemplada com o Projeto A Escola vai à 

Orquestra, que consistia em promover a visita dos alunos à Sala São Paulo para a audição de 

concertos ou ensaios abertos. Cabe-nos, no entanto, informar que este projeto continua sendo 

realizado em parceria com a OSESP sem ser incluído no Programa Cultura é Currículo.  

 

 

 

 

Tabela  6.1   Programas e Projetos 

Itens 

Programas 

 

Caminho das Artes Cultura é Currículo 

Período 2005 a 2007 2008 até o momento atual 

Projetos 

 A Escola vai ao Teatro 

 A Escola vai ao Museu 

 A Escola vai ao Cinema 

 A Escola vai ao Espetáculo de 

Dança 

 A Escola vai à Orquestra 

 Lugares de Aprender: A 

Escola sai da Escola 

 O cinema vai à Escola 

 Escola em Cena  
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Tabela 6.2  Programas e Projetos de visitação à exposições artísticas 

Programas / Projetos 

 

Itens  

Caminho das Artes / A Escola vai 

ao Museu 

 

Cultura é Currículo / Lugares de 

Aprender: A Escola sai da Escola  

 

Material 

Pedagógico 

 Material gráfico produzido 

pelas instituições culturais. 

Contém textos sobre a arte e 

reproduções de obras de arte.  

 

 Material gráfico e audiovisual 

produzido pela FDE. 

 Textos sobre a experiência de 

visitar espaços culturais. 

Vídeos enviados para as 

escolas participantes e 

veiculados na TV Cultura.  

Participação 

dos 

Professores 

 Professores eram convocados 

a participar de Orientação 

Técnica, no espaço cultural, 

antes da visita dos alunos.  

 Professores recebem material 

elaborado pela instituição. 

 No projeto Lugares de 

Aprender os Professores são 

indicados pela direção da 

escola para participarem. 

 Assistem as videoconferências 

sobre a instituição, por 

streaming, na escola. 

 Recebem o material do 

Programa Cultura é Currículo. 

 Desenvolvem as atividades 

propostas, junto aos alunos, no 

material. 

 Acompanham os alunos na 

visita à instituição. 

Desenvolvem, junto aos alunos, as 

atividades propostas no material.. 

 

Nesse quadro observamos as principais diferenças entre os dois Programas, ou seja o 

material e a forma de participação dos professores. No Programa Caminho das Artes, a 
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produção do material era de responsabilidade da instituição Cultural, enquanto que no 

Programa Cultura é Currículo foi a FDE quem se incumbiu de produzir o material que seria 

adequado às visitas a um espaço expositivo, entre outros espaços. A formação dos professores 

era realizada na própria instituição cultural, durante a vigência do Programa Caminho das 

Artes, enquanto que no Programa Cultura é Currículo não há um investimento para a 

formação do professor antes da visita. 

Em relação ao número de instituições e de alunos e professores participantes em cada 

Programa, está muito claro que no Programa Cultura é Currículo o número de instituições 

participante, de alunos e de professores é muito maior que o do Caminho das Artes.  

A expansão do Programa Cultura é Currículo para o interior e litoral foi uma conquista 

dos professores de arte dessas regiões, que reivindicavam essa oportunidade há muito tempo.  

Quanto ao número de professores participantes no Caminho das Artes, este refere-se 

aos que recebiam uma formação mínima de oito horas na Instituição Cultural, enquanto que 

no Cultura é Currículo essa participação se dá apenas no dia da visita à exposição com os 

alunos.  

Tabela 6.3 Programas, instituições parceiras e quantidade de participantes  

itens 
Programas 

Caminho das Artes Cultura é Currículo 
14

 

Instituições 

 Museu de Arte Moderna de 

São Paulo 

 Pinacoteca do Estado  

 Itaú Cultural 

  Lasar Segall  

 Centro Universitário Maria 

Antonia (Lá vai Maria) 

 90 instituições, sendo que 34, 

pelo menos, expõem   obras 

de arte.  

Cidades 
 São Paulo 39 cidades localizadas na grande São 

Paulo, litoral e interior.  

Quantidade  

de 

Participantes 

36.315 alunos e 586 professores 495.640 alunos e  

25.782  professores  

 

 

 

                                            
14

 Até o ano de 2.009. Informação obtida em texto entregue pela FDE à pesquisadora.  
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PARTE III 

  PESQUISA EM  INSTITUIÇÕES CULTURAIS      
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7. 

Instituições Pesquisadas 

 

 Optamos por realizar nossa pesquisa em três instituições culturais que expõem arte 

moderna e contemporânea e que tivessem participado dos dois Programas pesquisados, 

Caminho das Artes e Cultura é Currículo, pois esta pesquisa já havia se iniciado, ainda que 

sem muito aprofundamento, desde o Programa Caminho das Artes. Assim, a grande 

quantidade de registros que tínhamos complementaria nossa pesquisa mais recente. As três 

instituições têm em comum o excelente trabalho realizado pelo departamento educativo, em 

que consideramos: 

 

 Preparo contínuo dos educadores que acompanham as visitas de alunos com conteúdos 

que abordam, além de leitura de imagens, arte-educação, história da arte; 

 

 Oferecimento de cursos livres de formação para professores de arte; 

 

 

 O departamento educativo faz contato com a escola antes de os alunos visitarem a  

exposição.  

 

 Os setores educativos citados mantêm uma equipe fixa de educadores que orienta a 

visita de alunos de escolas públicas e particulares do ensino básico e têm também experiência 

em oferecer formação prévia aos professores que acompanham os alunos nas visitas às 

exposições.  

 A primeira instituição pesquisada, em 2008, recebeu a visita de alunos do ensino 

médio cujo tema do projeto no Programa Cultura é Currículo era Séculos, Contextos e 

Transformações.  As outras duas instituições receberam  visita de alunos de 5ª e 6ª ; 7ª
  e  

8ª 

séries, respectivamente, para as quais foram oferecidos os projetos Espaços Tempos e Obras 

(5ª e 6ª) e Patrimônios, Expressões e Produções (7ª  e 8ª).   
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Imagem 16 - Cadernos que integram o kit de materiais do Programa Cultura é Currículo, 

relacionados à visita de alunos a Instituições Culturais.  

 

As três instituições localizam-se na cidade de São Paulo em lugares de fácil acesso, 

próximas a estações de metrô, o que facilita o retorno de alunos para verem outras exposições, 

independente de serem organizadas visitas pelas escolas. Além da facilidade de acesso, as três 

instituições não cobram pelo ingresso e o projeto arquitetônico, embora com características 

distintas, impressiona o visitante tanto pelo valor estético, ou histórico, quanto pelos espaços 

cuidadosamente criados para a exposição das obras de arte.  
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7.1. Instituição 1 

 

Embora não desejemos nos apoiar unicamente em questionários, por conhecermos 

suas limitações, consideramos válida a análise das respostas dadas pelos professores ao 

questionário entregue no dia da visita à primeira instituição pesquisada, durante os meses de 

agosto, setembro e novembro. 

 As perguntas foram elaboradas pelo departamento educativo da instituição e foram 

entregues aos professores nas visitas realizadas entre os meses de agosto e novembro de 2008. 

Neste período foram realizadas cento e duas visitas à instituição. A orientação dada aos 

professores era a de que deveriam responder ao questionário enquanto a visita acontecia. 

Talvez este fato explique a existência de respostas tão sucintas e nem sempre relacionadas ao 

que foi perguntado. Este também talvez seja o motivo pelo qual outros professores tenham 

feito a opção por não responder ao questionário, comprometendo-se a enviar à instituição 

posteriormente, o que nunca aconteceu, conforme nos informou, em entrevista, a responsável 

pelo departamento educativo da instituição. 

 A leitura dos questionários nos permitiu saber que de todos os que foram respondidos, 

vinte e um são de professores de arte e, dentre estes, quatro não estavam acompanhados por 

outro professor de outra disciplina. Acompanharam o professor de arte, ou eram 

acompanhados por ele, os professores das seguintes disciplinas, e respectiva quantidade: 

História (5), Matemática (4), Inglês (3), Português (2), Biologia (1), Educação Física (1) e 

Filosofia (1). Profissionais da equipe gestora também acompanharam visitas, sendo uma 

diretora de escola e uma professora coordenadora.  

A presença de professores de outras disciplinas indica a possível disposição para a 

realização de um trabalho interdisciplinar, uma vez que o material específico para o ensino 

médio trata das transformações observadas ao longo do tempo nos espaços urbanos e 

chamando a atenção para a linguagem arquitetônica dos prédios históricos em comparação 

com os modernos.  

Ainda sobre o questionário, outro aspecto facilitador que nos foi revelado é que dos 

trinta e sete professores que fizeram a visita, vinte e sete deles informaram o endereço de e-

mail, o que pode representar: 

 

 Que os professores têm acesso a ferramentas de internet, possibilitando a comunicação 

à distância para acompanhamento e orientação do trabalho pedagógico;  



91 

 

 Que a instituição tem credibilidade para a maioria dos professores e, portanto, 

consentiram em, ocasionalmente, receber dela alguma mensagem. 

 

Verificamos nos questionários que duas escolas visitaram a instituição por duas vezes 

(escola A e D), tendo o mesmo professor, de arte, como responsável pelos alunos. Na 

percepção do responsável pelo departamento educativo da instituição, as escolas que retornam 

à instituição têm um aproveitamento maior do que as que fazem a visita pela primeira vez, 

pois o professor mostra-se mais à vontade e não tem mais o mesmo comportamento que os 

alunos porque já conhece as obras e agora tem a chance de ver outros aspectos. 

Na primeira página do questionário são solicitadas ao professor informações quanto à 

data da visita, horário, nome da escola, quantidade de alunos, nome dos professores, 

disciplina e e-mail. Tais informações foram sintetizadas no quadro abaixo, na ordem 

cronológica da data da visita.  

Para preservar a identidade dos informantes, identificaremos neste trabalho com letras 

e números as escolas e os educadores da instituição, respectivamente.  

 

Tabela 7.1 Informações contidas nos questionários respondidos por professores 

Escola 
Data em foi 

realizada a visita 

Quantida

de de 

alunos 

Quantida

de de 

profs. 

Disciplina 
Informaram 

o e-mail 

R 05 /08/08 14h 24 2 Arte e história 2 

D1 06 /08/08 14h40 35 1 Arte 0 

F 07 /08/08 14h 20 1 Arte 0 

G 08 /08/08 14h 16 2 Arte e português 2 

Q 12 /08/08Q 14h 32 2 Arte e 

física/matemática 

1 

A1 14/08/08 14h 24 2 Arte e história 2 

C 19 /08/08 9h15 25 2 Arte e inglês 2 

B 20 /08/08 10h 19 2 Arte e inglês 1 

S 21 /08/08 14h 25 2 Arte e inglês 2 

T 21/08/08T – 

13h30 

Não 

respondeu 

3 Arte e matemática 0 

continua 
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continuação 

Escola 
Data em foi 

realizada a visita 

Quantida

de de 

alunos 

Quantida

de de 

profs. 

Disciplina 
Informaram 

o e-mail 

D2 22/08/08 14h 26 2 Arte e português 0 

H 01/10/08 10h30 35 2 Arte e matemática 2 

J 08 /10/08 14h30 22 1 Arte 1 

K 08 /10/08 10h30 39 2 arte e direção da 

escola 

2 

U 09 10/08U – 11h 29 2 Arte, história e 

coordenação 

pedagógica 

1 

O1 09 /10/08 14h 31 2 Arte e matemática 0 

P 23 /10/08 10h35 37 2 Arte e filosofia 2 

I 30 /10/08 10h30 34 2 Arte e história 2 

N 13 /11/08 10h30 34 2 Arte e educação 

física 

2 

A2 14 /11/08 14h 40 2 Arte e biologia 2 

M 14 /11/08 11h 34 1 Arte 1 

 

 Um dado importante que a tabela nos mostra é que em todas as visitas houve a 

participação do professor de arte, embora o Programa estivesse no seu primeiro ano e seria 

compreensível não haver esse entendimento por parte da direção da escola e dos professores. 

É possível que este dado signifique que já estava claro para a direção e os professores, por 

terem participado do Programa anterior, que se os alunos visitariam uma exposição de arte, o 

professor mais indicado também deveria ser dessa área.  

 

 

7.1.1. – A Percepção dos Professores sobre o Programa  

 

No caderno: Séculos, contextos e transformações: Subsídios para desenvolvimento de 

projetos didáticos - Ensino Médio, um dos materiais enviados às escolas participantes do 

Programa Cultura é Currículo, procuramos em princípio identificar as expectativas de cada 

uma das seis atividades propostas e encontrar nas respostas dos professores ao questionário 
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entregue na instituição em questão alguma evidência de que as atividades tivessem sido 

realizadas, mas como não há relação direta entre as perguntas do questionário e as atividades 

propostas no material, não foi possível encontrar nenhuma resposta que satisfizesse a pesquisa 

a ponto de concluir seguramente que as atividades tenham ou não sido realizadas.  

Dos vinte e um questionários respondidos por professores de arte, obtivemos a 

autorização de onze para reproduzir as respostas em nosso trabalho. A solicitação foi feita por 

e-mail e nos dias seguintes onze professores nos enviaram mensagens mostrando-se 

interessados no assunto. Desse modo, todas as frases transcritas aqui foram autorizadas por 

seus autores.  

As escolas: R, D1, F, G, Q, A1, C, B, S, T e D2 visitaram a exposição das obras dos 

artistas Leonilson, Edith Derkyk, Alexis Iglesias, Sofia Borges e Fernando Lindote.  

As exposições dos artistas Luiz Zerbini, Jack Leirner, Laerte Ramos, Guto Araújo e 

Elisabete Savioli foram visitadas pelas as escolas H, J, K, U, O1, P, I, N, A2 e M. 

Possivelmente, por se tratar de duas exposições de obras de artistas nacionais 

contemporâneos, não verificamos nas respostas dos grupos ocorrências significativas que 

representassem alguma relação com determinada exposição, podendo significar que os 

professores não se sentem seguros para comentar a arte contemporânea ou relacioná-las com o 

trabalho em sala de aula.  

Na segunda página do questionário há duas perguntas, sendo que a primeira já contém 

duas questões. Embora o questionário seja dirigido ao professor, a frase é construída na 3ª 

pessoa, o que pode ter gerado algum mal entendido: 

 

INSTITUIÇÃO: O professor considera que o mediador conseguiu promover um diálogo 

satisfatório com os alunos? Os conteúdos referentes aos artistas e à contextualização 

histórica foram trabalhados de forma adequada? 

 

Na maioria das respostas para esta pergunta houve destaque de aspectos positivos da 

atuação do mediador e da maneira como conseguiu envolver os alunos na visita.  

 

PROFESSOR: Sim. Mediador muito integrado ao espaço, história e fazendo correlações 

bastante interessantes. Muito tranquilo ao discutir e transmitir as informações ao grupo. 

Conseguiu envolver os alunos, prendeu a atenção com sua forma de explanar (escola H). 
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PROFESSOR: Sim, bastante satisfatório, detalhista, atendendo todas as dúvidas e 

solicitações dos alunos, abordando os conteúdos da arte contemporânea a partir de diversas 

pontes de compreensão, facilitando e aproximando os alunos de tais conteúdos.” (escola B) 

 

A segunda pergunta: Em que medida os assuntos abordados pelos educadores 

relacionam-se com os conteúdos escolares? é mais específica e suscitou respostas diretamente 

relacionadas aos conteúdos curriculares. 

 

PROFESSOR: Primeiramente a relação entre história/arte/cultura. Fez total relação entre 

momentos históricos com os conteúdos trabalhados em aula, bem como as questões de 

“intervenção”, “instalação”, “arte abstrata x arte figurativa (escola H).  

 

PROFESSOR: Foi uma visita proveitosa, uma vez que, segundo o nosso planejamento, 

estamos trabalhando com intervenções em arte e principalmente arte contemporânea (escola 

I). 

 

Algumas respostas revelaram a suposta decepção dos alunos diante do que 

encontraram na instituição, distante da expectativa que tinham.  Consideramos possível que a 

reação seja reflexo do trabalho realizado pelo professor em sala de aula, focado 

exclusivamente na exposição artística, diferente do que é sugerido no material de apoio   e do 

que focado pelos educadores da instituição em boa parte da visita, ou seja, a linguagem 

arquitetônica e o valor histórico do prédio  (2008: 9). 

 

Neste projeto os alunos do Ensino Médio serão desafiados a criar uma relação entre as 

duas instituições, por meio do registro e da divulgação sobre o que aprenderão a 

respeito de determinada instituição cultural. Assim, neste projeto, por meio de uma 

sequência de atividades, os alunos estudarão uma instituição ao mesmo tempo em que 

conhecerão esse lugar, visitando-o para refletir sobre o que ele e a própria escola 

comunicam. Se refletirmos sobre isso, podemos concluir que qualquer lugar comunica 

algo. Que antes mesmo de adentrá-lo, olhando para o que sua fachada nos apresenta, 

podemos interpretá-lo atribuindo-lhe significados. O que comunicam as fachadas das 

casas? De um museu ou de uma escola? 

 

PROFESSOR: As obras apresentadas (visita) ficaram distante daquilo que os alunos 

esperavam (escola D2). 

 

Mas muitos professores haviam trabalhado conteúdos relacionados à história do prédio 

e à arte contemporânea e até relacionaram os conteúdos com temas menos convencionais, 
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embora não haja evidências de que as orientações do material do Programa tenham sido 

seguidas (2008: 15). 

 

Pesquisar informações sobre a instituição cultural a ser visitada (ou que foi 

visitada), como: nome, acervo permanente ou temporário, profissionais que lá 

trabalham, arquitetura, origem do prédio, idade e como é mantida, visando 

organizar as informações que serão utilizadas para a publicação a ser 

produzida. 

 

Em história, o auge da ditadura, motivos e consequências. 

 

Bem, conversamos pouco sobre arte contemporânea visual, nosso foco desde o início do ano 

foi música. Mas tudo se relaciona. Vou trabalhar com esta experiência (escola K). 

 

Em arte, a abordagem sobre os artistas na época dos conflitos vem de encontro com o teatro 

e com os festivais de música. 

 

A relação entre as obras e a escola – comunidade: disciplina – observação, interação, 

projeto (relacionar o conceito com a ação, o fazer), socialização em diversos ambientes, 

informação, autonomia (escola M). 

 

Na pergunta 3, é pedido ao professor que destaque os principais conteúdos trabalhados 

pelo mediador durante a visita, e as respostas expressam a compreensão dos aspectos 

históricos da instituição e remetem à ideia central do texto de apresentação do caderno (2008: 

7): “Os saberes relativos às transformações históricas da função do espaço de prédios que hoje 

são instituições culturais enriquecem o conceito de patrimônio histórico, porque o associam à 

memória.”  

 

PROFESSOR: Observação de fachada. Questões da ditadura e relação estabelecida com as 

obras intervenção x instalação: definição, abordagem, exemplos. A relação que se estabelece 

entre a história da arte (escola H).  

 

Interessam-nos particularmente as respostas dadas à pergunta 4: Como pretende dar 

continuidade na escola?, pois elas indicam o quanto a visita do(a) professor(a) com os seus 

alunos o(a) motivou a planejar atividades para serem desenvolvidas na escola, orientação dada 
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na apresentação do caderno: Subsídios para Desenvolvimento de Projetos Didáticos (2008: 

5). 

 

As idas às instituições culturais e ambientais, planejadas a partir deste 

material, permitirão que alunos e professores experimentem outro ambiente de 

aprendizagem, mas que, ao mesmo tempo, possam relacionar essa experiência 

às atividades e conteúdos de sala de aula.  

 

Porém, as respostas são vagas e não informam de que maneira a visita e os temas 

abordados teriam desdobramentos na escola. Um aspecto que nos chamou a atenção foi a 

ausência de respostas com propostas claras relacionadas ao fazer artístico ou à proposta do 

caderno Séculos, Contextos e Transformações (2008: 21):  

 

Na aula seguinte, após a visita, proponha que em pequenos grupos os alunos 

organizem em um texto as informações obtidas (...) 

(...) Organize os desenhos feitos no museu, para que todos os alunos possam 

apreciá-los. 

 

PROFESSOR: Falar mais sobre a ditadura e seu período histórico, incentivar os alunos a 

voltarem para a arte e o conhecimento histórico (escola P). 

 

PROFESSOR: Aplicando trabalhos e pesquisas, refazendo a exposição da obra “as horas” 

(escola J). 

 

PROFESSOR: Resgatar memória. História + história da arte (escola H).  

 

PROFESSOR: Trabalhos e vídeos (escola D). 

 

PROFESSOR: Sensibilizar através das obras dos artistas, para que possam ter atitudes mais 

reflexivas e autônomas. Contribuindo para um desenvolvimento multicultural, disciplinar e 

social (escola M). 

 

Ao realizar esta análise, tivemos a impressão de que muitos aspectos ainda poderiam 

ser explorados, mas levando em conta que as respostas não foram dadas em condições muito 

favoráveis e nem foram específicas para esta pesquisa, ficamos satisfeitos com o que foi 

possível interpretar. No entanto, concordamos que as respostas quase que instantâneas 

relevam opiniões mais sinceras, pois sendo pouco tempo para a elaboração há menos chances 
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de serem dadas respostas que escondem a verdadeira impressão dos professores sobre o 

assunto.  

Concluímos também que faltou nesta etapa da pesquisa coletar produções artísticas 

dos alunos, antes e depois de visitarem a exposição, procurando verificar se houve algum tipo 

de influência.  

Havia pouquíssimos registros textuais feitos por alunos entre os registros de 

professores, talvez porque não tenham sido solicitados, pois não havia identificação da escola. 

Dos seis registros que encontramos, todos demonstram estar satisfeitos com a visita.  

 

ALUNO: Foi ótima a nossa visita.  

ALUNO: As exposições são legais, pois além de serem obras de arte, fazem com que 

pensemos no que acontece em nossas vidas. 

ALUNOS: Aprendemos sobre a ditadura militar, o quanto o povo brasileiro sofreu para ter 

liberdade de expressão.  

ALUNO: Os estudantes, pensando em nossos futuros, fizeram um Brasil melhor, para que 

nós, estudantes de hoje, tenhamos um estudo livre. 

Obrigada por nos mostrar tudo isso. 

 

ALUNO: Eu achei muito interessante a partir das obras porque parece que mostra como se 

fosse a nossa vida no dia a dia das pessoas. Gostei muito de tudo.  

 

7.1.2  - Atuação  dos educadores  

 

Tivemos acesso e analisamos 12 questionários respondidos por Educadores, 

contratados exclusivamente para o Programa Cultura é Currículo, eles foram selecionados 

pela instituição que deu preferência a alunos de artes
15

.  

Comparando os questionários respondidos pelos professores e os registros feitos pelos 

educadores, constatamos que o objetivo expresso no material Séculos, Contextos e 

Transformações foi considerado e alcançado pela instituição, que  acentuou, no planejamento, 

a abordagem relacionada à valorização do patrimônio histórico no início da visita dos alunos. 

 

Iniciar a visita fazendo uma apresentação do prédio e sua importância histórica. Depois ver as obras 

comentando um pouco sobre elas e abrindo para perguntas e comentários dos alunos. 

                                            
15

 Informação obtida em entrevista com a responsável pelo departamento educativo da instituição.  
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Começar a visita com uma apresentação de slides sobre a história do prédio e da instituição. 

Prosseguir a visita vendo as obras, os alunos fazem anotações e/ou desenhos. Término da visita com 

uma conversa com os alunos, na qual dúvidas são levantadas e podem ser sanadas. Pode haver 

também comentários. 

 

Talvez por este motivo a leitura de imagens não seja tão enfatizada, aparecendo em  

expressões como: Observação das obras; prosseguir a visita vendo as obras; primeiro vemos as 

obras depois eu dou informações biográficas e sobre as obras; visita ao espaço expositivo; estimular 

os visitantes a interpretar as obras; depois ver as obras comentando um pouco sobre; continuar a 

visita indo a cada sala e abrindo para perguntas e comentários; monitoria nas salas de exposição 

com uma conversa no final. 

 

 

 

Em um dos planejamentos, consta o interesse em propor aos alunos uma oficina, 

atividade esta que não era sempre realizada, mas que foi incluída pelos educadores da 

instituição, pois consideraram oportuna, tendo em vista que a exposição que os alunos 

visitariam era de trabalhos do artista brasileiro Alfredo Volpi e poderiam experimentar  a 

têmpera, utilizada pelo artista em suas obras e preparada por ele mesmo. Porém, no relatório  

não há nenhuma informação sobre a oficina.  

No relatório, realizado depois da visita, os educadores quase não mencionaram os 

professores que acompanharam as visitas, mas um deles registrou que quando alunos e 

professores estavam interessados, o tempo total da visita era dedicado só à leitura de imagens: 

 

O grupo era interessado, a professora de filosofia também se mostrou interessada em trabalhar com 

os alunos tanto na parte histórica, quanto nas salas de exposição. E pela primeira vez não propus 

nenhuma atividade (com o papel e a prancheta), trabalhei apenas com a monitoria. 

  

 

7.1.3. Atividade de Ateliê 

 Nas atividades realizadas no ateliê da instituição, estivemos presentes, como 

pesquisadoras em uma delas, e observamos que mesmo os alunos que não estavam muito 

interessados na leitura de imagens acolheram com entusiasmo a proposta feita pelo educador 

da instituição de experimentar materiais e desenvolver um trabalho utilizando na composição 

palavras e imagens. No final da oficina, quando pedimos que nos emprestassem os trabalhos 
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para fotografarmos, quase todos vieram nos entregar e fizeram questão de assinar o nome, 

demonstrando estarem satisfeitos com o resultado. 

  

 

 

 

Imagem 17 – Trabalho realizado por aluna na atividade realizada no ateliê da instituição 1 

 



100 

 

 

Imagem 18 – Trabalho realizado por aluna na atividade realizada no ateliê da instituição 1  

 

 

Imagem 19 - Trabalho realizado por aluna na atividade de ateliê da instituição 1 
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O primeiro trabalho foi visivelmente influenciado pela exposição de arte concreta. A 

aluna dedicou desde o início da oficina o seu tempo à mesma composição. Ao contrário da 

maioria dos alunos, não ficou indecisa na hora de escolher os materiais. Durante a visita 

observamos que ela esteve bastante atenta às obras, independente da mediação que fazia o 

educador. 

O segundo trabalho foi feito por um aluno que durante toda a exposição perguntava ao 

educador se o que estava vendo era arte. Quando o educador dizia que sim, o aluno respondia: 

Pensei que fosse só rabisco.  

O terceiro trabalho foi feito por um aluno que ficou fascinado com a descoberta das 

possibilidades de obter formas vazadas com a utilização do estilete. Antes deste trabalho ele 

fez outros dois, mas não havia ficado satisfeito. 

 Nos trabalhos abaixo as alunas pareceram interessadas em mostrar o que era possível 

fazer com as linhas desenhadas com caneta e régua, o que nos remeteu a uma atividade que 

era muito comum nas aulas de educação artística da década de 70, que consistia em ligar a 

pregos fixos em uma madeira linhas que formavam figuras como a dos trabalhos abaixo. Essa 

atividade também era encontrada em livros didáticos de Educação Artística até recentemente.  

Como não estavam próximas, podemos supor que tiveram a ideia de fazer este trabalho 

porque aprenderam com alguém antes de participarem da oficina.  

 

 

Imagem 20 – Trabalho realizado por aluna na atividade de ateliê da instituição 1 
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Imagem 21 – Trabalho realizado por aluna na atividade de ateliê da instituição 1 

 

 

Assim como Derdyk (1994:118), acreditamos que “O ato de desenhar envolve „um 

raciocínio que liga aquilo que se acaba de aprender com o conhecimento já adquirido, de tal 

modo que, dessa forma, aprendemos o que antes era desconhecido”, e a experiência de 

observar uma proposta de atividade prática para os alunos, após a visita à exposição, nos 

convenceu ainda mais sobre a importância de aumentar o tempo de permanência dos alunos 

nas instituições, para  que possam participar de atividades que envolvam o fazer artístico.  

Recentemente, uma pesquisa realizada pelo Dana Foundation
16

  instituição filantrópica 

americana dedicada a pesquisas sobre o cérebro, no projeto “Learning, Arts and the Brain” 

(aprendizado, arte e o cérebro), reuniu neurocientistas de universidades como Harvard e 

Stanford com o objetivo de descobrir porque o trabalho com arte tem sido associado a um 

melhor desempenho acadêmico. De acordo com os resultados preliminares, crianças 

motivadas para as artes desenvolvem habilidades de atenção e estratégias de memorização 

que auxiliam no seu desempenho em outras áreas do conhecimento.  

                                            
16

 Disponível  no site www.dana.org/grants/ 

http://www.dana.org/grants/
http://www.dana.org/grants/%29,%20institui%C3%A7%C3%A3o


103 

 

  Consideramos importante também prever um tempo para analisar, expor e comentar os 

trabalhos. Nesta instituição não houve tempo para a exposição dos trabalhos feitos pelos 

alunos e aqueles que não nos foram entregue. Os alunos simplesmente dobraram as folhas de 

tamanho A2 e levaram embora ou deixaram-nas  sobre as mesas.  

Para nós, professores de arte, os trabalhos realizados imediatamente após a visita a 

uma exposição constituem um rico material para avaliarmos o nível de interesse dos alunos 

pelas obras de arte e também para sabermos o que os alunos apreendem em nossas aulas. 

 

7.1.4.  Percepção do Programa pelo Departamento Educativo da instituição  1 

 

A entrevista realizada na instituição 1 teve a duração de 1 hora e 21 minutos. A 

primeira pergunta feita à pessoa responsável pelas ações educativas em relação à participação 

dos professores no projeto obteve uma resposta longa, e nela o que nos chamou muito a 

atenção foi sua percepção de que muitos professores que acompanharam os alunos durante as 

visitas não eram professores daquela turma, o que explica as vagas respostas sobre como o 

trabalho relacionado à visita teria continuidade na escola.  

 

E acontecia uma outra história, que era professores que não eram professores daquela turma, ele não 

tem nem como responder, quando vc tem um questionário que não é respondido, é que as primeiras 

perguntas elas são bem genéricas, em geral é isso. Porque ele não sabe, ele nem, ele né? ... às vezes 

não é o professor daquela turma e aí ele fala ele fala: vou fazer o encaminhamento com os 

professores dos alunos mas não sei te dizer.  

 

Dessa forma, acreditamos também que o material de apoio não representaria muito 

para esses professores, mas de qualquer forma teria sido melhor se tivessem acesso a ele, o 

que parece não ter acontecido na maioria das visitas e também explica as respostas 

inconclusivas. 

 

Pouquíssimos, pouquíssimo, a gente conta nos dedos aqueles que falam que tinham acesso, tinham 

lido ou que tinham conhecimento dos materiais. 

 

Sobre a reação dos alunos diante da arte contemporânea, a entrevistada nos relatou que 

uma professora, de arte, questionou a educadora sobre o valor artístico da obra de arte 

exposta. Acreditamos que se tivesse havido um momento de formação anterior à visita, essa 
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questão tão pertinente poderia ter sido esclarecida para que os alunos não presenciassem esta 

situação, que deve tê-los deixados no mínimo confusos.   

  

Ela, ela foi a pessoa que teve mais dificuldades com essa exposição e ela teve um comentário com o 

grupo de que aquilo não era arte. 

 

No entanto, a reação dos alunos nos foi comentada como muito positiva no que se 

refere à apropriação da poética contemporânea, o que não nos surpreendeu após 

acompanharmos visitas em várias exposições de arte contemporânea em que os alunos 

demonstraram muita curiosidade e interesse em interagir quando era permitido. Raramente 

observamos alunos apáticos, mesmo quando não têm informação sobre os artistas, sobre obras 

contemporâneas ou nunca tenham participado de uma leitura de imagens.  

 

Então eram situações muito distintas vc tinha vc tem depoimentos muito interessantes de alunos com o 

trabalho, ele falava assim é lógico que ela ta discutindo, o produto, as questões estéticas, eles não 

falava exatamente com essas palavras, mas ela ta falando do comércio de arte, do produto, do 

capitalismo, se arte é comprada, se arte é vendida, quem é que consome arte, eles falam, eles 

comentam essas coisas, são assuntos relacionados com a produção da Jack, né, então é, aí assim isso 

uma coisa que acho que a gente não tem como levantar, mas pode ser realmente resultado de um 

trabalho do professor de arte, um trabalho que os professores desenvolvam na escola né?, porque eu 

tinha grupos de alunos que realmente pessoas que nunca tinham vindo a exposição de arte, não 

tinham referência, vc pedia citações de artistas de coisas que conheciam, que viam, tal, eles não 

sabiam dizer, e tinham muita dificuldade com tudo, a ponto de não querer tocar em nada, não mexer 

em nada, outros que achavam que podiam tocar em tudo inclusive, mas ao mesmo tempo vc tem assim 

grupos de alunos que mesmo que não tenham visitado instituições, exposições eles faziam essa série 

de reflexões, interessantíssimo, então, né, em algum momento eu não sei, precisa ser trabalhado. 

  

 Entendemos que nesta observação os alunos superaram as expectativas dos 

educadores, dando respostas bem elaboradas, com as palavras que conheciam o sentido. 

Supomos que as perguntas eram inteligentes e as respostas foram ouvidas com atenção, o que 

motiva na formulação de perguntas e de outras respostas, como num verdadeiro diálogo.  

Observamos que no trabalho realizado por esta instituição, os educadores foram sensíveis para 

a faixa etária dos alunos, não subestimaram a maturidade intelectual e acolheram sem 

preconceito o vocabulário que dispunham.  
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7.2. Instituição 2 

 

A instituição 2 está localizada na cidade de São Paulo e expõe com regularidade obras 

de arte contemporâneas. Mantém um serviço educativo com educadores fixos que recebem 

continuamente formação sobre o conteúdo das exposições, aliado aos conteúdos sobre arte-

educação, em especial sobre leitura de imagens.    

A escola que realizou a visita à exposição de fotografias no dia 13 de novembro de 

2009 está localizada a 20 km da instituição, em uma cidade da grande São Paulo. O tempo 

médio necessário para percorrer essa distância, no horário em que foi realizada a visita,  é de 

30 minutos. A escola oferece aulas desde o ensino fundamental I (3º ano) até o ensino médio, 

regular e EJA (Ensino de Jovens e Adultos).  

O áudio da visita, de 73 minutos, foi  registrado  com  um gravador digital preso a uma 

prancheta para que não fosse percebido e não interferisse no comportamento dos  

participantes.   

Iniciamos a gravação quando todos os alunos já estavam reunidos no espaço reservado 

à apresentação das regras de comportamento e dos educadores da instituição que ficariam 

responsáveis pelos grupos. A gravação foi transcrita integralmente, o que nos possibilitou 

uma interpretação prévia de aspectos relacionados à interação dos participantes. Para realizar 

a transcrição, utilizamos uma versão simplificada das “Normas para Transcrição”, definidas 

pelo Projeto de Estudos da Norma Linguística Urbana Culta – NURC (Preti 2003:13-14), 

apresentadas na tabela. 

 

Tabela 7.2  Normas para transcrição 

OCORRÊNCIAS SINAIS EXEMPLIFICAÇÃO 

Incompreensão de palavras ou 

segmentos 

(   ) Ah não...(   ) 

 

Hipótese do que se ouviu (hipótese) Vocês têm álbum de (família)? 

 

Truncamento / O nome da exposição/ alguém já falou 

pra vocês. 

Entonação enfática Maiúscula Alguém aqui já cortou o PRÓPRIO 

cabelo?  

 

 
Continua 
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continuação 

OCORRÊNCIAS SINAIS EXEMPLIFICAÇÃO 

Prolongamento de vogal e 

consoante (como s,r) 

::: podendo aumentar 

para ::::::                                 

Ou mais 

 

Maias:::, incas, astecas 

Interrogação ? Acabou? 

Qualquer pausa ... Aí sim ... 

 

Comentários descritivos do 

transcritor 

[minúscula] Vocês sabem o que é identidade? [Risos 

baixinhos] 

Superposição //   Mas quem é o Michael Jackson // 

Mas o que é a imagem do Michael 

Jackson // ele é o que, uma pessoa 

famosa? 

 

Indicação de que a fala foi 

interrompida 

(...) Qualquer coisa(...) não, não, não 

 

  

7.2.1.  Primeiro contato – reconhecimento do espaço 

Os trinta e seis alunos que participaram da visita chegaram um pouco antes das 10 

horas da manhã à sala destinada a uma conversa inicial com a educadora que coordenava a 

atividade. Tinham em média doze anos, cursavam a 6ª série. O grupo era composto por alunos 

de duas classes, 6ª A e 6ª B, dezesseis meninas e vinte meninos. As professoras que 

acompanhavam os alunos eram de Inglês e de Língua Portuguesa.  

A educadora da instituição iniciou a conversa com o grupo apresentando-se, sem dizer 

seu nome, entretanto, os alunos perguntaram demonstrando interesse e comunicação.  

As regras de comportamento foram expostas depois de uns dois minutos, quando o 

grupo ficou em silêncio. Foi pedido que não se encostassem nas paredes, não tocassem nas 

obras e que não corressem pelo espaço. No grupo em que acompanhamos a visita, 

observamos que apenas a regra de não tocar nas obras não foi respeitada e nestes casos os 

alunos foram duramente repreendidos pela professora.  

Quando a educadora perguntou se alguém queria ir ao banheiro, muitos levantaram a 

mão. Ela então pediu que se organizassem em grupos de cinco meninos e cinco meninas e 
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para que fosse um grupo de cada vez. Não houve nenhum tipo de tumulto e os professores 

nem precisaram ajudar na organização. Considerando que a viagem tenha durado 30 minutos 

no máximo, o fato de quase todos os alunos terem se manifestado para ir ao banheiro pode 

representar na verdade uma vontade de reconhecer o espaço que visitam pela primeira vez.  

 Quando todos já tinham voltado, a educadora apresentou os outros dois educadores 

que fariam a mediação e referiu-se a eles como monitores. O educador em seguida 

apresentou-se pelo nome, mas disse que podiam chamá-lo de educador. Os alunos acharam a 

palavra engraçada, pois ficou parecendo que „educador‟ era um apelido e cantarolaram 

“educadorrr”, mas de uma forma bastante respeitosa.   

Tal acontecimento nos fez refletir sobre a mudança de valor profissional atribuído aos 

educadores das instituições culturais, que hoje reivindicam uma denominação condizente com 

suas funções, mais relacionadas ao ensino do que ao monitoramento de visitas.   

Antes do início da visita, percebendo uma das professoras ao lado dos alunos, 

decidimos nos apresentar e perguntar se podíamos acompanhar a visita. Ela concordou sem 

nenhuma indagação, e perguntamos então se ela era a professora de arte. Ela respondeu que 

não, que era professora de inglês e que a outra professora era de língua portuguesa. 

Percebendo nossa decepção, a professora completou que inglês e língua portuguesa eram da 

mesma área que arte. Deduzimos que a professora estivesse se referindo à área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, da qual faz parte a disciplina de arte, além da 

disciplina de língua estrangeira moderna, educação física e informática, organização proposta 

nas Diretrizes Curriculares do Ensino Médio.  

 

PESQUISADORA:      E você é a professora de arte?  

PROFESSORA:          Não sou professora de inglês, que é da mesma área de conhecimento.   

PESQUISADORA:      E só veio você?  

PROFESSORA:       Não, veio também a professora de língua portuguesa. [olhando em 

direção à outra professora] 

PESQUISADORA:      Ta::: 

 

Enquanto ainda havia alunos indo ao banheiro, aproveitamos para conversar com duas 

alunas que estavam próximas. Perguntamos inicialmente se já conheciam aquele lugar. Elas 

nos disseram que não, entretanto, uma delas afirmou que conhecia aquela rua. Perguntamos se 

sabiam o que veriam na visita. Disseram-nos que não sabiam. Nesse momento outra aluna da 

fileira da frente que ouvia a conversa virou-se e disse que veriam uma exposição de quadros 
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antigos. Demonstramos surpresa, como se não soubéssemos do que se tratava, e a aluna, 

percebendo que sua resposta não estava completa, disse: foi ela quem falou, apontado para a 

professora de inglês. A aluna virou-se pensativa e depois de 34 segundos voltou-se e 

completou timidamente: É quadro com fotografia. Perguntamos a ela se na escola a 

professora de arte havia falado sobre a exposição e ela nos disse que a professora de inglês 

havia comentado.  

Tal informação não nos surpreendeu, pois sabendo que o grupo era formado por duas 

classes, 6ª A e 6ª B, seria mesmo muito difícil para o professor de arte preparar os alunos para 

uma exposição que nem todos visitariam, nem mesmo ele. Este episódio nos fez pensar que o 

professor de arte não se envolveu com o projeto, embora os conteúdos da exposição 

estivessem muito mais relacionados à sua disciplina do que de inglês ou língua portuguesa. A 

tentativa da aluna, que quis demonstrar seu saber quando nem estava sendo questionada e que 

se esforçou para encontrar a melhor resposta à nossa pergunta, foi uma demonstração de que a 

visita despertou um interesse pelo assunto e uma disposição, tanto de ensinar quanto de 

aprender.   

A expressão coisa antiga, foi utilizada por três alunas durante a conversa inicial, o que 

pode estar relacionado à representação de museu que têm os alunos e professores, embora a 

exposição fosse de arte contemporânea. Este episódio nos remeteu a um dos aspectos 

relacionados à concepção de museu apresentada por Suano (1986, p. 10) e que povoa o 

imaginário de muitas pessoas.  

 

No caso do objeto, sua aparição como “peça de museu” lhe confere, quase 

sempre, uma aura de importância e um estatuto de valor cultural que ele antes 

não possuía. Em alguns casos, isso gera um mecanismo que fomenta e 

alimenta o mercado privado de antiguidades, contribuindo para que peças 

sejam retiradas do seu contexto original e trazidas para as vitrinas dos 

antiquários. 

 

Os procedimentos anteriores à visita à exposição duraram cerca de 10 minutos e no 

grupo que acompanhamos estava presente a professora de inglês, atenta ao que a educadora 

comentava e principalmente a qualquer sinal de indisciplina dos alunos.   

 

7.2.2.  Leitura de imagens 

A visita à exposição foi totalmente guiada, e a forma de condução demonstra que as 

obras já tinham sido anteriormente selecionadas. A leitura de sete obras de arte teve a duração 

total de 35 minutos. 
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Observamos que a educadora iniciou a leitura de imagens de cada obra perguntando o 

que os alunos viam, mas de forma indireta, de maneira que puderam relacionar o que viam 

com o que já sabiam ou com aspectos da vida de cada um.  

  

Tabela 7.3  Questões formuladas pela educadora para iniciar a leitura de imagens 

Obra de Arte Pergunta feita pela educadora aos alunos para iniciar a leitura de imagem 

A O que lembra pra vocês este nome? [referindo-se ao nome da série de fotografias] 

B É, vocês estavam olhando aqui...  Vocês querem comentar esta foto? 

C Pessoal, pra que vocês usam a fotografia? 

D O que é esse trabalho aqui, o que é?   

E Alguém falou de Michael Jackson, não parece? 

F Alguém aqui já cortou o próprio cabelo?  

G Pessoal esse trabalho... Que espaço é esse? 

 

 Este tipo de abordagem garantiu um crescente interesse dos alunos pelas obras de arte, 

constatado pelas respostas cada vez mais coerentes e por um número cada vez menor de 

piadas e risos. As respostas dadas pelos alunos eram sempre acolhidas pela educadora, mesmo 

quando havia ironia, e a partir delas eram formuladas outras perguntas.  

 

Obra de arte A 

EDUCADORA: O que lembra pra vocês este nome? 

ALUNOS: Lembra air bag [muitos risos]   

EDUCADORA: Mais alguma coisa...? Outra ideia?   

 

Obra de arte B 

EDUCADORA: Um lugar todo sujo, e o que mais? 

 

A leitura de imagens prosseguiu com muitas perguntas sobre cada uma das obras, 

instigando nos alunos um olhar cada vez mais atento. No entanto, supomos que por não 

alcançarem o nível de interpretação desejado pela educadora, no tempo adequado, ela conclui 

as leituras com a sua interpretação.  

 

Obra de arte A: 

EDUCADORA: O artista criou uma nova visão, né?... 
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Obra de arte B: 

EDUCADORA: É aqui tem a janela dele, ele inclui os amigos. E este azul, parece o céu. 

 

Obra de arte C:  

EDUCADORA: A gente houve uma história, a gente pode desenhar, a gente pode pintar e por 

que a gente não pode fotografar? Por que a gente não pode transformar uma história em 

fotografia? 

 

Obra de arte D: 

EDUCADORA: Aqui a artista usou padres, músicos, diferentes religiões para compor uma 

cena que todo mundo tem certeza de como é, né? O personagem... E aqui tem um jeito 

diferente. Ela fez uma mistureba. 

 

Obra de arte E: 

EDUCADORA: A gente não faz tanta coisa assim, a gente não faz plástica, mas a gente passa 

maquiagem... A gente quer parecer alguém. 

 

Obra de arte F: 

EDUCADORA: Esse cabelo dá uma identidade pra ela(... )Ce  perde uma identidade.  

 

Obra de arte G: 

EDUCADORA: A gente está acostumado a ver histórias de vídeo com começo, meio e fim. O 

que vocês estudam em português, que é a narrativa, aqui vocês não têm necessariamente um 

começo, meio e fim e cada um vai interpretar de uma maneira diferente. 

Na leitura de apenas duas das sete obras de arte a educadora citou aspectos 

relacionados às referências pessoais dos artistas.    

 

Obra de arte B  

EDUCADORA: Tem um textinho, aqui conta que o artista viveu num país que teve guerra e 

por isso se refugiou no porão... Depois, se vocês quiserem ler...  
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Obra de arte D  

EDUCADORA: Aqui ele mostra quando ele era pequeninho. Ele viveu na 2ª guerra mundial,  

porque talvez aqui tenha sido uma forma de guardar na memória dele, né? 

 

Considerando a classificação elaborada por Abigail Housen e Michael Parsons, dentre 

os cinco possíveis estágios da compreensão estética: a descritiva, a construtiva, a 

classificativa, a interpretativa e a re-criativa, podemos, através das perguntas elaboradas pela 

educadora da instituição 2 e as respostas dadas pelos alunos,  supor que estejam entre o 

primeiro e segundo tipo, ou seja, deram ênfase à visualidade de cores, formas e demais 

elementos que a obra apresenta.  

 

Obra de arte A 

EDUCADORA: E se eu disser pra vocês que não é planta? 

ALUNO: Então é o quê? 

EDUCADORA: Alguém quer olhar aquela primeira bem de perto e dizer se é mesmo planta. 

ALUNO: Eu to vendo um mosquito. 

EDUCADORA: Olha, acharam um mosquito aqui.  

ALUNO: Olha o mosquito ali na primeira. 

 

Em alguns momentos tentam relacionar as partes com o todo da imagem, buscando um 

significado que inclui a técnica e o conhecimento prévio de quem apreende, a partir de suas 

experiências, situando-se, portanto, no segundo estágio.  

 

Obra de arte B 

EDUCADORA: Se vocês tivessem numa situação... Como seria essa janela, o mundo de fora, 

pra vocês...  

ALUNO: o céu.  

EDUCADORA: É aqui tem a janela dele, ele inclui os amigos. E este azul, parece o céu. 

ALUNO: Parece um outro mundo. Nublado. 

 

Observamos que no decorrer da visita os alunos elaboraram respostas mais 

relacionadas à classificação do segundo estágio, como na leitura da obra de arte C, e 

observaram atentamente a técnica utilizada pelos artistas que fazem associações com o que 

sabem, mas sempre numa perspectiva  apenas descritiva. 
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Obra de arte C 

 

EDUCADORA: Bom, pessoal, vocês acham que é o momento alguém parou e fotografou? 

ALUNO: Não 

EDUCADORA: Não? Por quê? 

ALUNO: Alguém passou, viu e tirou a foto.  

 ALUNO: Parece desenho. 

EDUCADORA: Por quê? 

ALUNO: Gente não parece. 

ALUNOS: risos 

ALUNO: Perna de pau. Por causa da canela. A árvore, ela não ia aguentar. 

 

 A abordagem formalista, descrita por Regina Machado (1996: 136), em que os alunos 

são levados a observar formas, linhas, cores e texturas, foi observada na leitura de apenas uma 

das obras, quando uma aluna observa que o fundo é embaçado e que a figura que está no 

primeiro plano aparece mais nítida.  

 

EDUCADORA: Olha, pessoal, a amiga de vocês ta falando que ta embaçado, isso aqui é o 

foco, vocês já viram? Isso é enquadramento. É que as câmeras hoje em dia são automáticas, 

mas se vocês fecharem um olhinho, vão ver que, perceber, o que está na frente está nítido e o 

que está no fundo está embaçado. Se vocês tentarem fazer... 

Isto é foco. 

 

Contudo, também não observamos momentos em que as qualidades estéticas das obras 

fossem analisadas com profundidade. O interesse maior pela interpretação pode estar 

associado ao conceito de arte vinculado à passagem do modernismo para o pós-modernismo, 

quando questões como as que foram destacadas pela educadora, como: meio ambiente, 

relações de poder, religião e auto-imagem ganharam mais importância em relação aos 

aspectos formais.    

 

 

 

 



113 

 

7.2.3. Interação entre os Participantes 

 

Tabela  7.4   Quantidade de frases  emitidas pelos participantes durante a visita 

OBRA DE 

ARTE  

TEMPO DE 

DURAÇÃO DA 

LEITURA 

FALAS DO 

EDUCADOR 

FALAS DO 

PROFESSOR 

FALAS DOS 

ALUNOS 

A 4 minutos 20 3 6 

B 5 minutos e 31 segundos 25 4 6 

C 5 minutos 26 3 13 

D 3 minutos 6 0 3 

E 11 minutos 40 4 25 

F 2 minutos 9 1 0 

G 4 minutos e meio  9 2 4 

Total – 7 35 minutos 134 17 57 

 

  

A transcrição da gravação do áudio da visita nos permitiu observar que a educadora da 

instituição fez uso da palavra por mais tempo que os alunos e ainda mais que a professora. Os 

alunos responderam quase todas as perguntas feitas por ela, embora com frases curtas como: 

“Alguém passou, viu e tirou a foto”  “Parece desenho”  “Sim”. 

 Com exceção das respostas dadas às perguntas feitas pela educadora, os alunos não se 

dirigiram a ela em nenhum momento para fazer alguma pergunta ou para expressar-se 

voluntariamente.  

 A professora dos alunos fez a leitura de uma das obras, mas o fez sem dialogar com os 

alunos ou com a educadora, embora tenha dirigido o olhar para ambos, como se estivesse 

procurando aprovação.  

 Em uma das leituras, a professora auxiliou os alunos quando não souberam responder 

a pergunta da educadora, relacionada a conteúdo escolar. 

 

PROFESSORA: Maias, Incas, Astecas, vocês não lembram da aula de história? 

ALUNOS: A:::::::   [com expressão de que se lembraram do assunto] 

PROFESSORA: Aí sim... [demonstrando estar orgulhosa de seus alunos] 
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 A professora demonstrou autoritarismo em alguns episódios e todas as vezes que se 

dirigiu a um grupo de meninos foi para repreendê-los ou para humilhá-los.  

 

PROFESSORA: Não PODE pôr a mão. 

PROFESSORA: Vocês nunca viram um air bag antes, parecem crianças [sem olhar para eles] 

PROFESSORA: TIRE a mão. 

PROFESSORA: Tire as mãos, eu já falei três vezes pra vocês. 

PROFESSORA: Da próxima vocês tão fora, eu tiro vocês daqui, não vou falar mais.  

 

 O interesse demonstrado pela professora, desde o início da visita à exposição, foi 

confirmado quando ao término dela perguntou à educadora da instituição se poderia continuar 

vendo as outras obras e demonstrou profunda decepção ao receber uma resposta negativa.  

 

PROFESSORA: A gente pode dar um volta, a gente pode continuar?  

EDUCADORA: É que a visita acaba aqui e o ônibus já esta chegando. 

PROFESSORA: Tá bom, é uma pena.  

 

Este último diálogo entre a educadora da instituição e a professora foi acompanhado 

por um grupo de alunos, aparentemente interessados em continuar a visita. O argumento 

utilizado pela educadora para negar à professora o pedido de continuar com os alunos vendo a 

exposição foi frágil, pois a visita estava terminando antes do horário previsto, portanto, como 

ela saberia que o ônibus estava chegando? Constatamos também que a previsão não estava 

correta, pois mais de vinte minutos após deixarmos a instituição, a professora e os seus alunos 

ainda estavam na porta aguardando a chegada do ônibus.  
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7.3. Instituição 3 

 

O questionário que analisamos foi elaborado pelo departamento educativo da 

instituição cultural e o objetivo foi o de obter informações sobre os alunos e professores que 

fariam a visita, e suas expectativas. Além disso, o contato inicial permitiu aos educadores 

informar  à escola sobre as condições mais favoráveis para a visita.  

 A primeira página do questionário foi preenchida pela instituição com informações 

dadas pelo responsável pela visita na escola, via telefone. As informações diziam respeito ao 

número de alunos que participaria da visita, se já tinham visitado outra exposição, e se na 

escola faziam leitura de imagens. Houve também espaço para informarem qual exposição 

queriam que os alunos visitassem e a atividade de ateliê que participariam. 

Na segunda página constavam informações escritas pelo educador da instituição após 

a realização da visita.   

Na terceira e última página constavam questões para o professor que acompanhou a 

visita. Alguns questionários foram assinados por mais de um professor. Foram solicitadas 

respostas para: nome da disciplina, se houve preparo anterior, número de alunos, avaliação da 

visita enquanto: dinâmica, atuação dos educadores, articulação dos conteúdos, envolvimento 

do grupo, atividades práticas no espaço da exposição e atividades práticas no ateliê. Os 

professores avaliaram os itens assinalando em uma tabela um dos conceitos: ótimo, bom, 

regular e ruim. Houve também um espaço, na mesma página, para registrarem algum 

comentário sobre a visita. 

Como estratégia de análise, registramos nas linhas de uma planilha as informações 

fornecidas referentes a cada escola e nas colunas foram registradas as respostas dadas pelos 

interlocutores (escola, educador da instituição e professor que acompanhou a visita). 

Iniciamos a análise no sentido vertical da planilha. Desta forma, pudemos verificar com que 

frequência se repetiram as respostas para inferirmos sobre o tipo de relação que se estabeleceu 

entre instituição cultural e escola. 

 

7.3.1.  A escola é entrevistada 

 

Na primeira coluna da planilha registramos o nome de cada escola e pudemos 

constatar que nenhuma delas teve a oportunidade de visitar a instituição novamente, pelo 



116 

 

menos no espaço de tempo em que foi realizada a pesquisa. Desta forma, entendemos que 

apenas uma turma ou grupo de alunos da escola pôde realizar a visita no ano de 2009.  

Na coluna: responsável pelas respostas, verificamos que quem concedia a entrevista 

era na maioria das vezes um integrante da equipe gestora (professor coordenador, vice-diretor 

ou diretor), fato este que pode ter contribuído para o sucesso da visita, pois a instituição teve, 

na ocasião da entrevista, a oportunidade de orientar um profissional que poderia multiplicar as 

orientações e envolver um número maior de pessoas na atividade. 

 Além da equipe gestora, observamos também entre os entrevistados um número 

grande de professores de arte, o que representou uma predisposição daquele cuja disciplina 

estava mais relacionada à natureza da exposição a ser visitada. 

 Quanto à pergunta sobre a exposição que a escola queria que os alunos visitassem, 

consideramo-la bastante pertinente, pois além de representar uma oportunidade de 

participação maior da escola no projeto, exigiu dos educadores escolares um conhecimento 

sobre o que a instituição cultural estava oferecendo e a partir daí se podia despertar mais 

interesse ou sugerir atividades para serem realizadas antes da visita. As exposições 

temporárias foram citadas pelos entrevistados com mais frequência do que as do acervo 

permanente, o que indicou o interesse em conhecer uma mostra que, muito provavelmente, 

não se repetirá. 

 A pergunta referente à linguagem artística que a escola queria que os alunos 

desenvolvessem no ateliê obteve quase totalidade de respostas e os únicos que não souberam 

responder pertenciam à equipe gestora ou não eram professores de arte. O desenho, a pintura e 

a colagem apareceram com mais frequência. A gravura foi citada apenas uma vez. 

 O número de alunos previsto pela escola para participar da visita foi em geral maior do 

que o de participantes reais. Este fato pode demonstrar que na escola ainda não se havia 

decidido, no momento da entrevista, quem seriam os alunos que fariam a visita. No entanto, o 

número máximo permitido, 40, foi citado com maior frequência.     

 Outra questão que nos pareceu importante foi: Os alunos já participaram de visita 

monitorada em outra instituição? As respostas revelaram que quase metade do total de alunos 

que participaram da pesquisa já visitou alguma instituição cultural, reflexo provável dos 

Programas implementados pela Secretaria Estadual de Educação citados neste trabalho. Dois 

entrevistados, ambos professores coordenadores, citaram o nome da instituição que os alunos 

já haviam visitado, demonstrando envolvimento na ação. Pouquíssimos não souberam 

responder, uma diretora e um professor de história. Um dos entrevistados respondeu que a 
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maioria dos alunos nunca visitou uma instituição cultural, provavelmente porque nas visitas 

anteriores nem todos os alunos da mesma turma participaram da atividade.  

 À pergunta sobre a ocorrência de leitura de imagens na escola, quase todos os 

entrevistados responderam que sim. Pouquíssimos respondem que não, e um deles, professor 

coordenador, acrescentou  que só na 8ª série fariam, embora ela conste na Proposta Curricular 

como atividade adequada para todas as séries. Contudo, um professor de arte respondeu que 

faz leitura de imagens justamente por constar na Proposta Curricular.  

Uma professora coordenadora respondeu que os alunos faziam, sim, leitura de 

imagens, e muito. Outra, também professora coordenadora,  respondeu que sim, mas pouco. 

Os que não souberam responder pertenciam à equipe gestora, além de uma professora de 

língua portuguesa.    

As respostas dadas a esta pergunta revelaram que a expressão Leitura de Imagens é 

familiar até mesmo para professores de outras disciplinas e para os profissionais da equipe 

gestora, embora saibamos que é pouco provável que o conceito tenha sido compreendido por 

estes profissionais para além da superficialidade. Mas, de qualquer forma, o dado revela um 

campo fértil para que as universidades e órgãos da SEE ofereçam o aprofundamento no 

assunto nos cursos de formação, pois, embora reconheçamos a importância do trabalho de 

leitura de imagens realizado diante de uma obra de arte original, não podemos nos esquecer 

de que o aluno terá esta oportunidade, na melhor das hipóteses, apenas uma vez por ano, e 

com o professor de arte ele se encontrará uma vez por semana, ou seja, terá pelo menos dez 

vezes mais oportunidades, na pior das hipóteses, considerando as duas aulas de arte que 

constam na grade curricular da 1ª série do ensino fundamental à 2ª série do ensino médio. 

A última pergunta foi feita ao entrevistado da escola para saber se os alunos estavam 

desenvolvendo atividade de artes plásticas na escola. A grande maioria respondeu que sim, 

apenas cinco disseram que não sabiam, desses uma resposta foi dada por um professor de 

língua portuguesa e as demais por profissionais da equipe gestora.   

Uma das respostas que nos chamou atenção veio de uma escola cujos responsáveis 

pela entrevista foram dois professores, um de matemática e um de geografia. À questão, 

responderam que os alunos têm, sim, aulas de artes plásticas, mas que no momento estavam 

desenvolvendo um projeto de música. Entendemos que neste caso seria mais coerente 

preparar uma visita dos alunos a uma sala de concertos, como a Sala São Paulo, que também 

mantém parceria com a SEE, pois os conhecimentos que estavam adquirindo nas aulas de arte 

seriam, certamente, ampliados pela experiência sensível de ouvir e ver a apresentação de uma 

orquestra sinfônica.  
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Este fato revelou um aspecto frágil do Programa Cultura é Currículo no que diz 

respeito à articulação entre o conteúdo proposto no currículo e a instituição cuja visita é 

oferecida à escola. Essa questão poderia ser equacionada se tivesse sido dada à escola 

autonomia para que agendasse a visita no período que considerasse mais adequado levando 

em conta os conteúdos estudados em sala de aula.   

A essa mesma questão uma escola respondeu que os alunos já haviam visto um CD 

sobre o artista cujas obras estavam expostas. Esta informação nos indicou a preocupação da 

escola em preparar os alunos para a visita. Desta forma, o mais provável seria que todos os 

alunos de uma única turma fizessem a visita, o que de fato aconteceu, como pudemos verificar 

nas questões respondidas pelo professor que acompanhou a visita desta escola. 

  

 

7.3.2. – Avaliação da visita pelo educador da instituição 

 

Das informações que compunham o questionário respondido pelo educador da 

instituição selecionamos as seguintes: 

 Fio condutor 

 Característica da turma 

 Envolvimento do professor que acompanhou a visita 

 

O fio condutor, também chamado de roteiro pela instituição, foi definido na conversa 

entre o educador e o professor responsável pela turma, pois houve uma negociação na qual 

foram consideradas tanto a demanda do professor quanto os conteúdos pesquisados pela 

instituição, dando a oportunidade de o professor preparar a turma para a exposição.  

Foram citados nos questionários, como escolha de roteiro, os procedimentos artísticos 

com variações como relação figura-fundo, referências e resultados obtidos e esboço. O que 

também apareceu com frequência foi a citação de determinada obra de arte para o estudo de 

vários aspectos. Deduzimos que esta instituição realiza a leitura de imagens com profundidade 

em poucas obras de arte. 

 Os comentários sobre a visita dos alunos à exposição foram, na maioria das vezes, 

registrados pelos educadores da instituição com riqueza de detalhes, e embora tenhamos 

verificado a constância de alguns termos, observamos que o texto foi realmente o produto de 

uma reflexão sobre o acontecido.  
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  No quesito característica da turma, os educadores citaram em quase metade dos 

registros a palavra “interessados”, o que demonstra ter sido uma característica esperada nas 

visitas, uma vez que ela apareceu acompanhada de outros adjetivos, como entusiasmados, 

curiosos, participativos e atenciosos, para qualificaram a turma. A palavra também serviu para 

esclarecer um outro termo como: 

  

“agitados, tímidos para falar, porém interessados” “tímidos, porém interessados”. 

 

E o “desinteresse” foi citado para descrever alunos de apenas duas turmas.  

“alguns desinteressados”. “desinteressados, a maioria mas alguns entusiasmados nas 

propostas”. 

 

O preparo dos alunos, anterior à visita, foi comentado por um dos educadores:  

 

“O grupo foi bastante participativo e captou rapidamente a proposta, o que pode ter a ver 

com a experiência em sala de aula, pois a professora deixou evidente que trabalha bastante 

com apreciação de imagens.”   

 

O comentário demonstrou que nesta visita a educadora da instituição percebeu e 

valorizou o fato de a professora já ter trabalhado com leitura de imagens. Neste caso não foi 

possível saber se o termo apreciação e não leitura foi mesmo utilizado pela professora. Mas 

verificamos que é o termo apreciação que foi grafado na proposta curricular de arte da 8ª 

série, (2009, p. 11) para designar a leitura de obras de arte, tanto visuais como das demais 

linguagens: 

 

 

7.3.2.1. Envolvimento do professor que acompanhou a visita 

 

As respostas dadas para a questão relacionada ao envolvimento do professor que 

acompanhou a visita nos permitiram observar qual foi o comportamento mais valorizado 

pelos educadores em relação aos professores que acompanharam os alunos nas visitas. 

Observamos que “estar atento aos alunos” foi mencionado com mais frequência:  

 

“as responsáveis se mantiveram atentas” 
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“professoras atentas e ajudaram na divisão dos grupos” 

 

“professoras sempre atentas ao grupo” 

 

“professoras de arte, atentas” 

 

“ajudaram na questão do reforço das regras” 

 

“as professoras acompanharam muito bem o grupo o tempo todo” 

 

 

Neste sentido, entendemos que o educador quis realizar o seu trabalho sem, no 

entanto, precisar estar atento ao comportamento eventualmente inadequado dos alunos, pois 

esta deveria ser a função do professor. Da mesma forma, observamos que a ausência de 

participação do professor foi registrada com certa ironia: 

 

“regular. Nem percebemos a presença deles.” 

 

Neste caso, não só o educador da instituição esteve sozinho na atividade de mediação, 

mas também os alunos não puderam contar com a atuação pedagógica dos professores em 

uma situação de aprendizagem diferenciada. Entendemos que a atividade foi totalmente 

delegada aos educadores da instituição, que por mais interessados que estivessem na visita, 

não poderiam saber avaliar o interesse dos alunos, a qualidade e pertinência de suas 

intervenções, pois aquela visita foi o primeiro encontro com o grupo.   

E houve também o registro de uma educadora que, percebendo a ausência do 

professor, se posicionou para pedir sua participação na visita: 

 

“...regular o professor queria ficar vendo as obras separadamente dos alunos. Tive que 

chamar várias vezes para se juntar ao grupo”.  

 

Neste caso o professor simplesmente não quis participar da ação mediadora do 

educador, não se interessou em observar a qualidade do trabalho, mas demonstrou um 

interesse solitário de professor de arte pela exposição, já que, provavelmente, era para ele 
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também a primeira vez que a visitava, o que nos fez refletir sobre a importância de oferecer 

aos professores a oportunidade de visitar a exposição, antes de irem com os seus alunos.    

 

Um dos registros nos chamou atenção ao citar a falta de informações do professor 

sobre a atividade da qual estava participando: 

 

“não sabiam do que se tratava o projeto. Pouco participativos. RUIM”  

 

Nesta visita, provavelmente os professores foram indicados pela escola para 

acompanharem os alunos à instituição, sem ter conhecimento do Programa, e não se sentiram 

responsáveis pela visita.  

 

 

7.3.3. A Visita dos Alunos à Instituição, na visão dos Professores  

 

No questionário, analisamos respostas para as seguintes questões: 

 

. Componente curricular 

. Houve preparo anterior à visita? 

. Número de alunos é série 

. Avaliação 

. Come ntários 

 

   A primeira questão nos interessou porque queríamos verificar a provável relação 

entre a disciplina que ministra o professor que acompanha os alunos com os resultados 

mencionados nos registros dos educadores.  

   Embora já soubéssemos que o número de alunos não é determinante para o resultado 

de uma visita,  as informações  nos interessaram  uma vez que nela  pudemos identificar 

que uma ou mais séries integraram o grupo para fazer a visita.  

  Acreditamos que ao criarem nas escolas uma turma de alunos provenientes de várias 

séries para as visitas, os outros alunos, que não se enquadraram nos critérios de seleção, que 

desconhecemos, foram excluídos, o que nos leva a considerar o fato como uma ação com 

falhas educativas, ou seja, incoerente com as orientações que permeiam os documentos 

oficiais orientadores do Programa, como as presentes no início do capítulo Orientações 
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sobre a Visita, no caderno Patrimônios, Expressões e Produções, que sugere que os alunos 

de uma mesma turma deveriam ser preparados para a visita (2008:22).  

 

Reserve um momento para que os alunos compartilhem suas idéias sobre 

como imaginam que será a visita e como acham que deverão agir. Elabore 

com eles regras para serem seguidas por todos durante cada parte do evento, 

pois assim se sentirão mais responsáveis: o preparo para a saída e para a 

volta, quem os receberá na instituição e quanto tempo ficarão lá. 

 

  A avaliação feita pelos professores nos trouxe informações sobre seu envolvimento 

com a atividade e com a instituição. Os comentários nos deram a dimensão deste 

envolvimento.  

 

 

7.3.3.1. Componente curricular que ministram na escola 

 

Um pouco menos da metade do total de professores ministrava, no momento da visita, 

aulas de arte na escola, seguido de um número que representa a metade destes, que era de 

história, quase em igual quantidade dos professores de língua portuguesa, seguidos de 

matemática, geografia, professores coordenadores e um professor de biologia. 

Os resultados nos indicaram que houve preocupação de um número representativo de 

escolas que associaram a instituição a ser visitada com o componente curricular do professor 

que acompanhou os alunos. Portanto, ficou claro para uma boa parte dos gestores que se 

tratava de uma exposição de artes visuais e por isso o professor mais indicado era o de arte. 

Houve também certa coerência em indicar o professor de história e de língua 

portuguesa considerando que a arte é uma linguagem não verbal muito utilizada por 

professores destes componentes para ilustrar conteúdos. Mas, embora tenhamos conhecimento 

sobre a relação de conteúdos da matemática com aspectos da linguagem artística, não 

acreditamos que esta tenha sido a motivação da presença do professor dessa disciplina na 

visita, uma vez que não visualizamos esta articulação na proposta curricular desses 

componentes. 

A presença do professor de biologia não deixou dúvidas de que ele não foi indicado 

porque havia relação entre a visita com a disciplina, pois ela não compõe o currículo básico 

do ensino fundamental. 
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7.3.3.2. Preparo dos alunos para a visita 

 

A esta questão, dois terços dos professores respondeu que houve, sim, preparo dos 

alunos para a visita. Uma quantidade de quase um terço respondeu que não e um deles 

respondeu que houve pouco preparo.  

Este resultado foi considerado por nós positivo. Indicou que para uma quantidade 

representativa de professores houve o interesse em dedicar um tempo de suas aulas para 

fornecer informações aos alunos sobre a instituição ou sobre a exposição que visitariam. Não 

descartamos a hipótese de que omitiram a informação de que não houve preparo porque 

ficariam constrangidos em admitir isso. Mas isto não invalida sua pesquisa? Ou você tem 

instrumentos eficazes ou não tem. 

Concordamos que a atitude de preparar os alunos para a exposição possa representar 

um reflexo das orientações contidas no caderno  Patrimônio, Expressões e Produções  - 

(2008: 44).  

 

Antes de visitar a instituição e/ou a exposição, é importante que os alunos 

tenham esclarecido o tema que eles verão exposto. Vale a pena precisar com 

eles se se trata de uma exposição de arte ou de outro caráter. Tente antecipar, 

com base nas hipóteses que eles mesmos podem ter, o que imaginam encontrar 

nessa exposição. A pesquisa sugerida na atividade 5 do projeto não precisa ser 

feita necessariamente antes da visita. Ela pode também ser uma boa ocasião 

para rememorar com os alunos o que eles viram na instituição cultural. 

 

Contudo, não há informações sobre o tipo de abordagem, o tempo que teve o preparo e 

se sua eficácia foi avaliada durante a visita.  

 

7.3.3.3. Número de alunos e série 

 

Em relação à quantidade de alunos, a maior parte das escolas situou-se entre 30 a 39 

alunos e um número que representou um quinto do total levou os 40 alunos mencionados na 

entrevista inicial. 

Quanto às séries representadas nestas quantidades, observamos que a grande maioria 

das escolas optou por indicar para a visita uma única série. Aproximadamente um quarto do 

total de escolas optou por levar duas classes juntas, o que representa que outros alunos de uma 

classe foram excluídos da atividade. Uma das escolas optou por juntar, no mesmo grupo para 

a visita, alunos de todas as séries do ensino fundamental; outra, alunos da 8ª série com alunos 
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do ensino médio, e houve um grupo formado por alunos do ensino fundamental e ensino 

médio.   

Ao optar por levar uma única série para realizar a visita revelou que houve a 

compreensão do sentido educativo da atividade por parte dos que organizaram a visita, o que  

pode também ser entendido como resultado das orientações contidas nos materiais do 

Programa (2008:  29) 

 

Certamente esse procedimento requer que os alunos sejam preparados 

para cada tarefa, de acordo com a possibilidade e singularidade de cada 

classe. Essa sugestão implica uma leitura da classe pelo(a) professor(a) 

para verificar sua viabilidade ou adequá-la ao que é possível a partir de 

cada grupo-classe. (...) 

 

7.3.3.4. Avaliação da visita pelos professores 

 

Foram avaliados pelos professores os seguintes aspectos da visita: 

1) dinâmica; 

2) atuação dos educadores; 

3) articulação dos conteúdos;  

4) envolvimento do grupo; 

5) atividades práticas no espaço da exposição;  

6) atividades práticas no ateliê.  

 

Os professores deveriam assinalar os seguintes conceitos para cada item: ótimo, bom, 

ruim ou regular. 

A grande maioria dos professores considerou a visita ótima em todos os aspectos.  

O envolvimento do grupo foi considerado bom por 20% dos entrevistados e a mesma 

quantidade considerou boas as atividades práticas no espaço da exposição. Um pouco mais de 

10% considerou apenas boa a atuação dos educadores e um pouco menos considerou boas a 

dinâmica, a articulação dos conteúdos e as atividades de ateliê. 

Foram consideradas boas por duas escolas as atividades práticas de ateliê e uma escola 

considerou a dinâmica regular.  

 

 

 



125 

 

 

No espaço reservado à avaliação da visita, verificamos que todos os professores 

registraram suas impressões. De um modo geral, a grande maioria dos professores avaliou 

muito positivamente as ações planejadas. Dentre os comentários positivos verificamos que em 

um pouco menos da metade das avaliações o trabalho dos educadores foi citado com 

vivacidade.  

 

“A orientação dada pela monitora foi excelente. O processo didático possibilitou a 

participação dos alunos, principalmente a realização de desenho de observação de obra 

referência do artista tendo o envolvimento de todos os alunos, que viveram momentos 

agradáveis.” 

 

“A visita monitorada foi interessante, educativa e despertou o interesse pela arte e sua 

dinâmica histórica.” 

 

“Mais uma vez tive a oportunidade de trazer meus alunos à instituição e ser bem recebida 

pelos educadores, que estavam bem preparados e souberam conduzir a visita de forma 

satisfatória, respondendo as perguntas e orientando de forma clara sobre as exposições.” 

 

“São raras as exposições que fazem as atividades interativas com tanto qualidade. Para 

crianças na idade da turma que eu trouxe isso conta muito.” 

 

Além de enaltecerem o trabalho dos educadores, três professores citaram a leitura de 

imagens como fator importante na visita: 

 

“Foi muito interessante, pudemos conhecer um pouco mais sobre arte e suas técnicas. A 

maneira de olhar para elas, além das relações interpessoais que podem ser mais 

aprimoradas, além da escola e sala de aula, elementos presentes no nosso cotidiano.” 

 

“Este olhar sobre a arte é muito importante. Sua socialização com os alunos é necessária.” 
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“A visita expôs uma obra que fala sobre uma turma sempre explanada em sala de aula sobre 

a II guerra e a forma como foi questionada a obra pelos educadores fez com que os alunos 

relembrassem conteúdos trabalhados em sala de aula. (...)” 

 

 

Uma quantidade um pouco menor de escolas fez uma reflexão sobre a importância de 

os alunos terem contato com a arte e terem conhecimento sobre a vida do artista.  

 

“A visita foi de grande importância para que os alunos pudessem conhecer o artista e suas 

obras, além de participarem de atividades práticas.” 

 

“Sempre é soma na vivência dos alunos o contato com a arte em todos os pontos de vista. 

Desperta ainda mais o interesse e comprometimento dos alunos aprendizes e artistas no 

mesmo momento.” 

 

Três escolas citaram o contato com o espaço físico como o mais importante e outras 

três a visita a museus. 

   

“A visita e exposição foram ótimas, eles não conheciam de perto o artista e suas obras. Foi 

surpresa saber o que este espaço já foi, e que também é dividido com obras de outros 

artistas.” 

 

“O museu contribui para a dimensão cultural na realização de leitura das obras. A dimensão 

artística é revolucionária e é preciso ser enfatizada para a aquisição de conhecimentos de 

uma consciência crítica e construtiva.” 

 

 

7.3.4 Análise horizontal: 

 

Analisando horizontalmente a planilha, ou seja, comparando as informações dadas 

pela escola, pelo educador e pelo professor sobre a mesma visita, verificamos que não há 

relação direta entre a composição do grupo de alunos que realiza a visita e os resultados 

obtidos. Ou seja, tanto as visitas das escolas que optaram por encaminhar uma única turma 
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quanto as que optaram por juntar alunos de várias séries obtiveram avaliação positiva dos 

educadores e foram também bem avaliadas pelos professores.  

No entanto, quando na avaliação dos educadores e professores, os resultados da visita 

foram considerados negativos, constatamos que ou os alunos não haviam sido preparados, ou 

a turma havia sido constituída por várias classes. 

Sobre os alunos de uma das escolas, os educadores relataram: “Totalmente sem 

concentração, folgados, fizeram pouco caso das falas”, e na avaliação do professor: 

“Releitura rápida sem tempo para fruição das obras. Pouco tempo na sala de exposição. 

Sobre o artista, pedimos que  exponham  mais as técnicas e os materiais.” 

 

E sobre os professores de uma escola, que informou não ter preparado os alunos e ter 

composto a turma com várias séries, escreveram os educadores da instituição: “Pouco 

participativos, não leram o e-mail e não trouxeram ofício.” 

Um dado curioso observado nesta análise foi que dos onze comentários dos 

educadores em que o desempenho dos professores não foi bem avaliado, em somente 3 deles 

a crítica foi recíproca, e, mesmo assim, em todas elas, o alvo foi o período de tempo, 

considerado curto para justificar o insucesso da visita. 

 

Escola 6 

Educador da instituição: “Os dois professores não nos auxiliaram com o barulho e 

desrespeito do grupo. O professor de artes achou que ficamos pouco tempo na exposição e 

vimos poucas obras. Expliquei que o roteiro previa apenas uma leitura de obra e que mesmo 

se não tivessem atrasado um minuto, o grupo que era muito agitado e sem concentração, não 

conseguiu ficar sentado 2 vezes para fazer 2 leituras.”  

 

Professor da escola: “Releitura rápida sem tempo para fruição das obras, o tempo na sala de 

exposição foi pouco. Sobre o artista, pedimos que se explicassem mais as técnicas e os 

materiais.” 

 

Escola 24 

Educador da instituição: “Regular, o professor queria ficar vendo as obras separadamente 

dos alunos. Tive que chamar várias vezes para se juntar ao grupo.” 
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Professor da escola: “A visita foi muito boa, porém, o tempo foi muito curto, pois mal deu 

tempo para ler o nome das obras e já passamos para outra atividade.” 

 

Escola 38 

Educador da instituição: “Os professores saíram do ateliê sem avisar, nos deixando 

sozinhos. O grupo não tinha nenhuma informação prévia, o que demandou mais tempo em 

algumas etapas. No início da visita conversei com as professoras para que se sentissem à 

vontade para interferir ou solicitar considerações que achassem importantes. Não falaram 

nada durante toda a visita, saíram com o grupo e fizeram avaliação regular, reclamando do 

tempo para as atividades, apesar de darmos 20 minutos a mais.” 

 

Professor da escola: O tempo de duração para as atividades foi pouco. 

 

Assim, entendemos que as visitas foram consideradas positivas, mesmo quando tudo 

leva a crer que os resultados deixaram a desejar, provavelmente pelo fato de os professores 

estarem visitando a exposição sem expectativas claras.  

 

 

Escola 35 

 

Educador da instituição: 

Sobre os alunos: Muito quietos e pouco reflexivos, conceito: regular. Sobre os professores: 

nem percebemos a presença deles. 

Professor da escola: A exposição foi interessante, os monitores eram descontraídos e 

dinâmicos. A visita foi proveitosa.  
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PARTE IV 

CONSIDERAÇÕES PROPOSITIVAS 
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4. 

Considerações Propositivas 

 

Registramos e analisamos ações educativas realizadas em três instituições culturais e, 

embora tenhamos consciência de que se tratam apenas de pequenos fragmentos abstraídos de 

dois grandes Programas idealizados pela rede estadual de educação paulista, consideramos 

representativos os resultados obtidos. Representativos o bastante para localizarmos os 

inegáveis avanços e prováveis lacunas.  

O aspecto quantitativo é o que, em uma primeira leitura, mais impressiona no 

Programa Cultura é Currículo. A quantidade de instituições parceiras surpreende, sessenta 

participaram do projeto Lugares de Aprender no ano de 2008 e noventa em 2009. O 

mapeamento de lugares passíveis de aquisição de conhecimentos oferece aos participantes, 

professores ou não, a indicação de instituições públicas culturais desconhecidas para muitos e 

que podem ampliar as oportunidades de participação cultural e de frequentação em nossa 

cidade. 

A visibilidade dada a espaços antes desconhecidos é fundamental para que as 

instituições culturais sejam apenas visitadas sem constrangimentos, apreciadas em seus 

conteúdos, assimiladas, enfim, reconhecidas como públicas e incorporadas como um bem 

cultural.  

O Programa Cultura é Currículo, em especial o projeto Lugares de Aprender,  

ultrapassou as fronteiras da capital paulista e adentrou o interior e litoral do estado, identificou 

instituições representativas e permitiu que fossem redescobertas pela comunidade com um 

caráter educativo. Os alunos e professores das escolas do interior de São Paulo passaram a 

reconhecer também os seus locais de aprender. 

Observamos que nesses dois anos de duração o Programa Cultura é Currículo foi 

expandido geograficamente e, assim, duplicou a quantidade de visitas às instituições, de 

alunos e de educadores envolvidos; e quadruplicou a quantidade de diretorias de ensino e de 

escolas participantes.  
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Tabela   8.1.  Quantidade de participantes do programa Cultura é Currículo 

Atendimentos 
Lugares de Aprender 

2008 2009 2010 (previsão)
17

 

Visitas 4.018 8.373 13.700 

Diretorias de Ensino 15 60 91 

Escolas 674 2.617 3.000 

Alunos 160.720 334.920 550.000 

Educadores 8.036 16.749 27.400 

 E ainda sobre a expansão do Programa, a notícia abaixo divulgada no site da rede 

estadual de educação no início de 2010 confirma a importância que ele tem enquanto política 

pública da gestão atual, revelada pela quantia que foi investida e pelo número de 

participantes. As informações constam do documento abaixo, reproduzido integralmente.   

Terça - feira, 05 de Janeiro de 2010 14h00  

Parceria do Governo com o Sesc vai aumentar  

oferta de cultura nas escolas 

Em 2010, alunos da rede estadual terão acesso gratuito a espetáculos de 

teatro e dança nas unidades da capital e interior do SESC  

Nesta terça-feira (05/01), o Governo do Estado de São Paulo assina parceria 

entre a Secretaria de Estado da Educação e o Sesc São Paulo a fim de ampliar 

a participação da instituição no Programa Cultura é Currículo, em 2010.  

A iniciativa vai possibilitar que alunos da rede estadual de ensino (Ensinos 

Fundamental e Médio e EJA - Educação de Jovens e Adultos) tenham acesso 

gratuito a espetáculos de teatro e dança, além de visitas monitoradas às 

unidades do Sesc São Paulo, na capital e interior. O transporte e a alimentação 

dos estudantes serão oferecidos pela Secretaria.  

"Participar de atividades culturais fora da sala de aula é importante para 

enriquecer a formação de nossos alunos. A parceria com o Sesc vai nessa 

direção, permite que nossos jovens tenham acesso à Programação cultural das 

unidades, reconhecida por sua diversidade e qualidade", disse o secretário de 

Estado da Educação Paulo Renato Souza.  

Em 2009, também dentro do Programa Cultura é Currículo, mais de 100 mil 

alunos da rede estadual visitaram exposições e assistiram a espetáculos de 

teatro promovidos nas unidades do Sesc São Paulo, na capital e no interior.  

Sobre o Programa Cultura é Currículo, implantado desde 2008, o Programa 

Cultura é Currículo é o maior Programa brasileiro de cultura para estudantes, 

inserido na proposta curricular, com objetivo de democratizar o acesso de 

professores e alunos da rede estadual a produções culturais que contribuam 

para ampliar sua formação. O Programa é dividido em três segmentos: Escola 

Sai da Escola, com visitas a museus; Escola em Cena, que leva alunos para 

teatros; e Cinema Vai à Escola, voltado para exibições de filmes dentro das 

unidades.  

No ano passado, a Secretaria investiu cerca R$ 8,4 milhões no Programa, que 

levou um público estimado em 330 mil pessoas, entre alunos e educadores, a 

                                            
17

 Informação obtida em reunião da FDE com supervisores e professores coordenadores das oficinas 
pedagógicas de diretorias de ensino da região metropolitana em 12/03/2010 
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diversas atividades culturais na Capital, Grande São Paulo e interior do 

Estado. 
18

 

  

A importância do Programa é confirmada na inserção do material que o compõe na 

bibliografia para o concurso público para professor da educação básica de 2010, além da 

bibliografia exigida no concurso para professores temporários, em 2009, e no processo de 

promoção dos professores efetivos em 2009. 

 Nos dois processos classificatórios realizados, para os candidatos a professores 

temporários do Estado de São Paulo, e o de promoção do quadro de magistério, duas questões 

estavam relacionadas aos conteúdos dos materiais do Programa Cultura é Currículo, ainda 

que indiretamente.  

 

Prova de classificação de professores temporários:  

    

74. Com o objetivo de estimular a curiosidade e o espírito investigativo do aluno, muitas ações podem ser 

propostas. Um exemplo é a preparação para uma visita a uma instituição cultural ou a espaços culturais da 

cidade. Como uma atividade instigadora, o professor pode propor como ação inicial (...) 

 

76. Com frequência, a escola é quem primeiro proporciona o contato direto com obras de arte originais, ao 

promover a experiência de visita aos museus de arte ou a ateliês de artistas. Para isso, um plano de trabalho deve 

ser estabelecido previamente e, entre suas etapas, pode-se considerar relevante que o aluno tenha (...) 

  

 Na prova para promoção de professores de arte efetivos, que aconteceu no início do 

ano de 2010, pelo menos duas questões eram relacionadas diretamente ao conteúdo do 

Programa Cultura é Currículo, mais especificamente ao projeto Lugares de Aprender. 

 

49 “O CCBB foi aberto ao público em 2001 para visitação e participação em projetos de arte. Seus cinco andares 

abrigam várias atividades, como exposições de artes plásticas, fotografia e apresentações de teatro, música e 

palestras.  

O Instituto Moreira Salles tem por finalidade exclusiva a promoção e o desenvolvimento de programas culturais, 

sendo cinco as suas principais áreas de atuação: Fotografia, Literatura, Cinema, Artes Plásticas e Música 

Brasileira. O MASP coloca-se como primeiro centro cultural de excelência em nosso país não só em virtude de 

seu rico acervo, como também pelos eventos que realiza. Promove, também, em seus auditórios, apresentações 

de música, cinema, palestras e cursos de História da Arte.” 

Lugares de Aprender, 2010, disponível em <HTTP://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br>. Fragmento. 

A proposta educativa do Museu, Centro Cultural e Instituto citados, entre outros localizados  

                                            
18

 www.educacao.sp.gov.br – último acesso 30/03/2010 
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na grande São Paulo,(...) 

 

56 “O que teremos guardado em nossos baús da infância enterrados em quintais imaginários? Sons, imagens, 

objetos que eram especiais? Nossas pequenas coleções? Sonhos? Medidos pela intimidade, pelos vínculos nem 

sempre conscientes, o que guardamos escondido de nossos encontros com a vida fora de nosso quintal, que 

ressoavam depois nos jogos de faz-de-conta? (...) 

Martins (2010), disponível em http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br.  

Nesse trecho, encontram-se, poeticamente, justificativas para a abordagem do território de Patrimônio cultural na 

escola. Qual das alternativas abaixo NÃO corresponde a essas justificativas, uma vez que, para a autora, está na 

escola a responsabilidade para a entrada de muitos estudantes no universo da arte e da cultura? (...) 

 

A presença dessas questões em dois processos que tinham como objetivo classificar e 

qualificar professores que não pertencem ao quadro efetivo de funcionários e colocar em 

prática uma política de aumento salarial baseada no desempenho dos professores na referida 

avaliação sugere que o domínio dos conteúdos que permeiam o Programa Cultura é Currículo 

pelo professor de arte é necessário para o exercício de suas funções.  

Entendemos que com a menção na bibliografia dos concursos, é muito provável que os 

professores inscritos tenham tido contato com o material do Programa, tanto impresso ou no 

site em que está disponível, e, assim, consequentemente, ficaram mais inteirados sobre as 

possibilidades educativas que diversos espaços possuem e predispostos a participarem do 

Programa quando lhes for dada a oportunidade.  

O constante diálogo mantido entre interlocutores do Programa, como Supervisores de 

Ensino, Professores Coordenadores das oficinas pedagógicas, Professores Coordenadores e 

Diretores das Escolas, representa um canal de comunicação importante na propagação de 

objetivos e orientações sobre as melhores condições em que deve acontecer, principalmente, 

na escola onde estão aqueles que mais interessa mobilizar para uma visita. Além das reuniões 

realizadas com regularidade, foi dada a oportunidade de esses profissionais conhecerem os 

espaços culturais que estavam ou que ainda seriam visitados pelos alunos?   

 Acreditamos que se todos os sujeitos do Programa Cultura é Currículo estiverem 

conectados em busca dos mesmos objetivos, ou seja, de proporcionar aos alunos uma 

experiência estética, envolvendo a cognição, o afeto e a vida, como disse Dewey, teremos 

cada vez mais alunos capazes de compreender o mundo e a cultura e mais capazes de 

descobrir na arte uma fonte inesgotável de conhecimento e de prazer estético.   

 Este trabalho nos mostrou que ainda que as condições de preparo para uma visita a 

uma exposição de arte não sejam as mais favoráveis, os alunos cujas visitas acompanhamos 
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responderam bem à proposta de realizar a leitura de uma obra de arte original e, desta forma, 

sabemos que é possível vislumbrar um campo fértil para a arte-educação na perspectiva 

contemporânea. 

Ao confrontarmos as orientações feitas aos professores, contidas no material do 

Programa Cultura é Currículo, tanto no caderno Espaços, Tempos e Obras, para subsidiar o 

trabalho anterior e posterior à visita de alunos de 5ª e 6ª séries, quanto no Programa 

Patrimônios, Expressões e Produções, para 7
as

 e 8
as

 séries, os resultados de nossas pesquisas 

nos levaram a um sentimento de decepção ao verificarmos algumas experiências em que 

houve pouca ou nenhuma intencionalidade pedagógica por parte da escola. Sendo assim, 

podemos supor que existam problemas de comunicação antes da realização da visita e no 

desenvolvimento dos projetos.  

Para que haja efetiva apreensão dos conteúdos escolares, os alunos devem ser 

mobilizados por nós, professores das escolas, a pesquisar, expressar suas idéias sobre 

diferentes assuntos, a expor resultados, e devem ter a oportunidade de participar de situações 

de aprendizagens diversas para adquirir conhecimentos, segundo objetivos expressos nos 

materiais pesquisados como no caderno Espaços, Tempos e Obras (2008: 5) 

 

A visitação às áreas culturais, científicas e históricas vai proporcionar às 

crianças e jovens novas situações instigadoras de aprendizagem, pela 

oportunidade de ampliar seus conhecimentos. O acesso às obras de arte, aos 

artefatos e aos documentos artísticos e culturais possibilita uma experiência 

sensível a cada criança e jovem, pelo prazer do diálogo com a arte e a cultura e 

sua comunicação no cotidiano da escola, além da aquisição de novos domínios 

curriculares.  

 

 

 Esta concepção de educação expressa em todo o material é a prova de que o Programa 

não busca apenas ser reconhecido pela grande quantidade de alunos que tem visitado as 

instituições culturais nos últimos dois anos, e sim, a quantidade aliada à qualidade da visita 

que vai garantir a permanência das ações no imaginário dos que dele participaram.     

De todos os registros que obtivemos, o que mais nos causou consternação foi verificar 

que em algumas escolas, um grupo de alunos, da mesma classe, da mesma turma, foi excluído 

de uma atividade que havia sido pensada também para eles, e somente se justificaria separar 

um grupo de alunos se a equipe escolar decidisse que seria oferecida uma situação 

diferenciada de ensino e aprendizagem, como uma visita a uma instituição cultural, aos alunos 

com mais dificuldades de se relacionar, de aprender, de se expressar, etc. Ainda assim, seria 

controverso. Mas não foi o que verificamos.  
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Portanto, se houvesse clareza da importância da visita de alunos a uma instituição, não 

proporcioná-la a todos, da mesma turma pelo menos, representa que o acesso a certos 

conteúdos está sendo negado a determinado grupo. Este tipo de organização foi observado em 

treze visitas realizadas à instituição 1; na visita realizada à instituição 2, escolhida 

aleatoriamente para a pesquisa, também havia essa configuração. 

Sem dúvida, considerando os cinco milhões de alunos da rede pública estadual 

paulista diante dos 500.000 alunos atendidos até agora pelo Programa, há de se pensar que 

muitos ainda foram excluídos. No entanto, gostaríamos de chamar atenção para a 

potencialidade do Programa que se perde ao não realizar um projeto, ainda que com uma 

única turma, que culmine na visita ao espaço expositivo, que tenha continuidade na sala de 

aula e que envolva todos aqueles que convivem e compartilham experiências singulares 

durante uma fase da vida. Será que essa discriminação não se configura como um tipo 

exclusão?  Não seria função da escola garantir igualdade de oportunidades? 

A nosso ver essa organização de alunos impõe dificuldade aos professores para 

realizar os projetos que o material sugere. Não que seja impossível, mas como envolver duas 

ou mais classes de alunos em um projeto que terá como uma das atividades, sem dúvida a 

mais esperada pelos alunos, a visita a uma instituição cultural, da qual alguns não 

participarão? Como não provocar sentimento de inferioridade nesses alunos que estão no 

início da adolescência, fase em que ocorre um crescimento importante, incluindo, além das 

mudanças físicas e fisiológicas do corpo, o desenvolvimento intelectual dos interesses e das 

atitudes que faz com que o jovem reformule os conceitos que tem a respeito de si mesmo?   

Considerando o mais provável, ou seja, que o critério para a escolha dos que farão a 

visita seja a disciplina, não seria o projeto uma oportunidade para integrar os 

“indisciplinados” ao grupo para observar seu comportamento e refletir sobre a experiência?   

 Outro aspecto que interessou em nossa análise foi a disciplina que ministram os 

professores que acompanharam os alunos a exposições de obras de arte. Verificamos que 

embora um grande número de professores de arte tenha participado das visitas, percebemos a 

presença de professores de matemática, biologia e inglês, que pouca relação devem ter visto 

entre os conteúdos das exposições de obras de arte e os de sua disciplina. Há no material uma 

orientação quanto às disciplinas que poderiam potencializar aprendizagens com a visita (2008:  

5):   

 

Escolhemos este eixo temático, direcionado aos alunos de 5ª e 6ª séries, estudos sobre 

as disciplinas Arte, Geografia, História e o Tema Transversal Pluralidade Cultural, 
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que compõem as áreas de conhecimento que se entrelaçam e se debruçam sobre os 

objetos artísticos e os artefatos. (...) 
 

No caderno Patrimônio, Expressões e Produções, há no texto uma clara indicação 

de que na disciplina de história os conteúdos serão enriquecidos com a visita (2.008:  27): 

 

Essa reflexão não nos prende exclusivamente ao campo da História. Para 

todos os fenômenos sociais existem compreensões distintas e verdades 

parciais. Um dos objetivos centrais do estudo das Ciências Sociais ou mesmo 

das Artes na escola é levar o aluno a compreender essa diversidade. 

 

Esta indicação é confirmada no mesmo material, em que constam informações sobre a 

realização de um projeto relacionado à visita (2.008: 31). 

 

Além de refletirem sobre a exposição de um colega, proponha que eles 

pensem em uma exposição comemorativa de algum fato histórico. Procure 

relacionar este exercício a algum conteúdo que os alunos estejam estudando na 

disciplina de História. 
 

 

 Portanto, de acordo com o que consta no material de apoio, os professores de Arte e os 

de História são os que mais deveriam se empenhar para preparar e acompanhar os alunos na 

visita à instituição cultural, mas do total de escolas pesquisadas apenas 10% delas seguiu a 

orientação. O que não significa que os professores das outras disciplinas não possam ter 

desenvolvido bons projetos em que a visita à instituição tenha feito parte, mas, se o objetivo 

foi estudar os conteúdos da área de conhecimento de arte ou o patrimônio histórico, as 

disciplinas de Arte e História seriam as mais indicadas.  

Buscando refletir sobre o funcionamento da escola e sobre as desigualdades sócio-

culturais que envolvem o processo de ensino e de aprendizagem, elaboramos algumas 

hipóteses para a origem dos problemas que mencionamos neste capítulo. 

Numa perspectiva de escola tradicional que ainda pune os que não se enquadram em 

regras pré-estabelecidas e gratifica os que são considerados bons alunos, se a visita à 

instituição cultural é compreendida como um passeio, prazerosa e sem finalidade educativa, 

por que oferecê-la também aos alunos indisciplinados e que não têm boas notas? 

Consideramos também que o fato de o professor não ter escolhido o que, onde e 

quando visitar não desperta a vontade de elaborar projetos com seus alunos, e sem o efetivo 

envolvimento do professor a visita não integra o currículo escolar. Portanto, não há preparo 

dos alunos e nem continuidade do assunto na sala de aula.  
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Desde o seu início, no ano de 2008, o Programa Cultura é Currículo já recebeu 

modificações significativas. Tendo como respaldo esta flexibilidade, elencamos algumas 

alternativas que consideramos viáveis para que o Programa tenha vida longa e produtiva.  

 A perspectiva de formação dos professores de arte que defendemos neste trabalho 

difere das experiências realizadas no Programa Caminho das Artes, quando eles eram 

convocados para participarem de cursos oferecidos pelas instituições. Não se trata da 

qualidade dos cursos, muitos deles excelentes, trata-se de quem partiu a iniciativa para 

participar.  

 Assim como Nóvoa, acreditamos na necessidade de investimento na formação de 

professores, mas não qualquer formação, que não esteja amparada pela necessidade. Ela não 

pode ser imposta, deve ser oferecida e ajustada pelas contribuições dos próprios professores 

cursistas que têm a experiência a ser valorizada (1999: 18).  

  

É impossível imaginar alguma mudança que não passe pela formação de 

professores. Não estou a falar de mais um “programa de formação” a juntar a 

tantos outros que todos os dias são lançados. Quero dizer, sim, da necessidade 

de uma outra concepção, que situe o desenvolvimento pessoal e profissional 

dos professores, ao longo dos diferentes ciclos da sua vida. Necessitamos de 

construir lógicas de formação que valorizem a experiência como aluno, como 

aluno-mestre, como estagiário, como professor principiante, como professor 

titular e, até, como professor reformado.  

 

 

Os resultados das pesquisas que realizamos para este trabalho em relação à 

participação do professor nos projetos em parceria com instituições culturais nos 

convenceram de que as visitas de alunos às exposições poderão ser mais significativas se o 

professor de artes visuais puder se apropriar de conhecimentos específicos sobre leitura de 

imagens por meio de atividades teóricas e de exercícios práticos e orientados. 

Se a leitura de imagens propicia ao aluno acesso a códigos da cultura visual e o 

desenvolvimento do pensamento crítico, durante o ano letivo cabe ao professor de arte ir além 

da apreciação, buscando a reflexão que a complementa e permitindo, assim, que os estudantes 

compreendam sua cultura e possam ampliá-la com a de outros lugares e de outras épocas. Mas 

antes este conhecimento precisa ser apreendido por ele em profundidade.  

Ao ampliar seus conhecimentos o professor poderá abordar a cultura visual no sentido 

mais amplo e ir além do conceito de imagens ligadas somente a pinturas e esculturas, 

incluindo também a publicidade e a arquitetura, além dos objetos de uso cotidiano, moda, 

vídeo arte, grafite, além do vídeo, da fotografia, vídeo-game e da arte digital, das quais os 
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alunos estão tão próximos. Acreditamos que assim o professor se sentirá seguro o suficiente 

para propor a leitura de uma obra de arte a seus alunos, esteja ela exposta no museu ou 

grafitada nos muros da cidade.  

Constatamos também que a forma de participação do professor em ações de formação 

precisa ser reavaliada, já que na vigência do Programa Caminho das Artes, entre 2005 e 2007, 

embora os professores realizassem cursos nas instituições em que fariam a visita com seus 

alunos, isso não garantiu o seu envolvimento, pois não tinham autonomia para decidir se 

fariam ou não o curso e em qual instituição cultural. Nesta ocasião os professores que seriam 

convocados eram indicados pela escola, que, por sua vez, era indicada pela Diretoria de 

Ensino e as Diretorias eram indicadas pelos órgãos centrais da Secretaria de Educação.   

Com a implantação do Programa Cultura é Currículo, as ações de formação, 

anteriores à visita dos alunos à exposição, foram suprimidas. A nosso ver poderiam ter sido 

reformuladas, pois de acordo com os resultados das pesquisas, a ausência de ações de 

formação compromete seriamente o resultado qualitativo, uma vez que os aspectos educativos 

das visitas não são discutidos ou avaliados diretamente com o professor, que é um articulador 

do Programa e que tem papel fundamental.  

Os departamentos educativos que a maioria das instituições culturais da cidade de São 

Paulo possuem, a nosso ver, são os mais capacitados para elaborar e oferecer com 

regularidade esses cursos, e ao professor seria dada a oportunidade de escolher a instituição, 

conferindo-lhe autonomia e responsabilidade pelas etapas que antecedem e as subsequentes à 

visita dos alunos. A diversidade de conteúdos e materiais pedagógicos relacionados ao acervo 

ou às exposições temporárias de cada instituição enriqueceria as ações em sala de aula, 

possibilitando ao professor a criação, realização e avaliação de projetos criados especialmente 

para seus alunos.    

As atividades do curso seriam realizadas preferencialmente na instituição cultural. 

Porém, seria importante acolher os professores que não moram na cidade de São Paulo, mas 

que têm interesse no conteúdo dos cursos, oferecendo a eles uma modalidade à distância. 

Caberia então ao professor escolher o que seria mais significativo para os seus alunos 

e organizar visitas às instituições ou à casa de cultura do bairro ou da cidade, explorando 

todas as possibilidades de leitura de imagens que forem oferecidas, como a linguagem 

arquitetônica identificada no prédio da instituição, que pode ser comparada com o prédio da 

escola em que estudam. Acreditamos que assim, com os conhecimentos obtidos e colocados 

em prática, o professor poderá despertar no aluno um olhar e uma atitude mais curiosos frente 

a uma representação do universo visual e um interesse em conhecer melhor a sociedade em 
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que vive, interpretar a cultura de seu tempo na posição de espectadores ativos e, assim, 

estabelecer um diálogo mais profícuo entre escola e instituição cultural. 

 Atualmente, quando um professor ou uma escola acessa o site, com interesse em 

participar do Programa Cultura é Currículo, recebe a seguinte resposta: 

 

 

 

 

 

 

 Nesta proposta vislumbramos a possibilidade de fortalecer o Programa Cultura é 

Currículo no que diz respeito ao envolvimento da escola e dos professores nas visitas às 

exposições de obras de arte, aumentando sua autonomia. Consideramos possível aliar 

qualidade à quantidade já conquistada e propomos, assim, que seja concedida ao professor da 

escola plena autonomia para escolher a instituição e a exposição que os alunos visitarão, 

liberdade para negociar o dia e horário da visita e para elaborar projetos diretamente com a 

instituição cultural.  

 Atualmente, as escolas se inscrevem para visitar determinadas instituições culturais  

enviando  uma lista por ordem de preferência à diretoria de ensino. A diretoria de ensino 

registra as sugestões das escolas em  um programa específico, via internet, e o programa  fará 

a distribuição de acordo com o número de vagas oferecidas pelas  instituições, dando 

preferência às escolas que forem mais próximas a elas e,  na medida do possível,  as sugestões 

são aceitas.  

Em nossas pesquisas verificamos a falta de envolvimento de professores na visita, e a 

demonstração de que simplesmente executavam uma tarefa determinada pela direção da 

escola, ou pela diretoria de ensino, cujo sentido não havia sido apreendido. Ampliar a 

autonomia da escola representaria dar a ela oportunidade de ser criativa na parceria e sentir-se 

como participante efetiva de um Programa, e livre de uma burocracia excessiva como o 

Termo de Adesão e Compromisso
19

, exigido pela FDE para as escolas que decidirem pela 

participação ao Programa, que inclui orientações elementares sobre qualquer visita.  

Entendemos que a decisão do professor de escolher a instituição cultural que 

participará de um projeto é motivada pelo interesse, que, aliado a algum conhecimento sobre 

o espaço ou sobre a exposição, contribui para que ele se envolva efetivamente na ação,  

                                            
19

 Disponível para download no site 
http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br//Lugares%20de%20Aprender/documentos.aspx 

PERGUNTAS MAIS FREQÜENTES NO FALE CONOSCO  
Projeto Lugares de Aprender: a escola sai da escola 

1) Como participar do Projeto Lugares de Aprender: a escola sai da escola? 

A participação das escolas no Projeto Lugares de Aprender é por adesão e depende do 
número de vagas oferecidas pelas instituições culturais parceiras. As vagas são 

divulgadas para as escolas pelas Diretorias de Ensino.  
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elaborando projetos especialmente para seus alunos que resultem dos seus conhecimentos 

prévios, dos conhecidos que foram adquiridos, da formação oferecida pela instituição cultural 

e, inclusive, do conhecimento proporcionado pela leitura dos materiais do Programa Cultura é 

Currículo.  

Analisando o livro Artes Visuais – da exposição à sala de aula de Barbosa, Coutinho e 

Sales (2005), resultado de uma pesquisa sobre o uso dos materiais distribuídos aos professores 

no Programa Diálogos & Reflexões com Educadores, realizado no Centro Cultural Banco do 

Brasil no ano de 2004, encontramos uma informação da qual já suspeitávamos, que é a 

confirmação de que há um grande interesse de professores de arte em participar de projetos 

realizados em instituições culturais, voluntariamente, independente de terem sido convocados 

pelos órgãos centrais de educação para a ação de formação (2005:207). 

 

A pesquisa apresentou resultados positivos no que diz respeito ao 

envolvimento e à resposta do professor ao Programa Diálogos & Reflexões 

com educadores em 2004, afirmando e confirmando a necessidade de 

investimento para professores pelas instituições culturais. Dos 70 professores 

inicialmente inscritos, apenas 6 desistiram durante o processo e 32 (45%) 

enviaram trabalhos de seus alunos para serem analisados no final do ano. Este 

é um número expressivo para uma pesquisa participativa, com total autonomia 

dos professores no que diz respeito ao uso do material distribuído e até quanto 

ao envio de material de seus alunos. Preservar e estimular a autonomia dos 

professores foi o princípio básico da pesquisa.  

     

A maior dificuldade enfrentada pelos professores que já realizam visitas às instituições 

culturais com frequência, antes da criação do Programa, era a de custear o transporte dos 

alunos, da escola até a instituição. No projeto realizado no CCBB a questão do transporte foi 

analisada e mencionada como determinante na participação do grupo que teve da instituição 

essa garantia, Barbosa, Coutinho e Sales (2005: 209).   

 

Como o GR3 e o GR4 não estavam juntos ao GR1 e GR2 nas mesmas atividades, não 

desenvolveram o espírito de competição e batalharam com mais afinco que o GR2 

pelo agendamento das visitas de seus alunos. Contudo, os resultados do GR1, que 

tinham visita garantida e dos professores que conseguiram levar seus alunos, reforçam 

a importância da oferta de ônibus pelas instituições culturais para as visitas às 

exposições. 
 

Neste aspecto, o Programa Cultura é Currículo representa um grande avanço ao 

prever no orçamento da SEE, nos últimos anos, o percentual necessário para garantir o 

transporte dos alunos. Portanto, havendo parceria com as instituições culturais, que poderão 

oferecer formação e materiais pedagógicos aos professores, a SEE poderia se encarregar 
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apenas de prover as escolas de recursos financeiros que viabilizem a contratação de 

transporte, o que será feito a partir deste ano, e avaliar sistematicamente, junto com a escola, 

os resultados obtidos nos projetos empreendidos.   

Este poderia ser o início de um exercício em direção à escola que se autogoverna, 

exercendo horizontalmente o seu poder, buscando a autonomia na perspectiva defendida por 

Gadotti (2001: 9): 

A escola que está perdendo a sua autonomia também está perdendo a sua 

capacidade de educar para a liberdade. É a tese que pretendo defender. 

Discutir o tema da autonomia é discutir a própria história da educação, na 

medida em que podemos ver a história da luta pela autonomia intelectual e 

institucional da escola, associada à liberdade de expressão e de ensino. 

Embora não seja sempre o termo utilizado com frequência, o seu conteúdo 

essência encontra-se em toda história do pensamento pedagógico. 

 

 

 Acreditamos que ao descentralizar as decisões, ao permitir que a escola planeje todas 

as etapas de uma visita, dar-se-á a ela uma visão do conjunto e, consequentemente, uma 

participação mais qualificada. Isto poderá representar uma contribuição na construção de uma 

escola mais autônoma e com mais iniciativa para resolver seus problemas e a iniciativa dos 

professores que se inscrevem voluntariamente nos cursos de formação, agendam as visitas e 

realizam os projetos educativos relacionados à exposição. 

Embora consideremos de excelente qualidade os textos contidos nos materiais do 

Programa Cultura é Currículo, assim como as orientações para a elaboração de projetos, a 

uniformização é, a nosso ver, menos valiosa que a diversidade de idéias e conteúdos contidos 

em projetos elaborados por professores. Oferecer mais autonomia à escola no Programa 

Cultura é Currículo seria também uma forma de garantir sua continuidade, uma vez que, 

reconhecido pela sua qualidade, seria fortalecido e defendido perante uma ameaça de  

descontinuidade na eventual mudança de gestão administrativa.  

Sendo o professor o maior responsável pela visita de alunos a uma instituição cultural, 

ele também será o responsável pelos resultados que ela produzirá e pode refletir sobre sua 

prática. Cada novo projeto representará uma oportunidade de aperfeiçoar procedimentos. 

  Na edição especial da revista Nova Escola de .2010, em que o assunto principal foi o 

planejamento escolar, consta como Proposta de Plano Plurianual para Arte, na coluna  
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Atividades Permanentes para todas as séries, a proposta: Visitas mensais a museus, igrejas e 

patrimônios artísticos, (2010, p. 47), o que reforça a importância da atividade no cenário atual 

da arte-educação. 

 

Imagem 22 – Página da revista Nova Escola  - 2010 edição especial 

 

 

 Ainda que a escola opte por levar os alunos a locais próximos à escola, ainda assim seria 

necessário em algum momento levar o grupo de alunos a uma exposição de obras de arte, geralmente 

distante da escola, e, para isso, é necessário que os órgãos centrais destinem no orçamento mais 

recursos financeiros às escolas, de maneira que todos os alunos possam se beneficiar do Programa.  
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 E para garantir que os professores busquem melhorar continuamente a qualidade nos 

projetos de visitas às instituições culturais, é importante que haja um reconhecimento dos 

resultados positivos, dando visibilidade a eles.  

A apresentação dos melhores projetos poderia ser feita em seminários, permitindo a 

participação dos demais professores, a exemplo dos seminários realizados pelo Museu Lasar 

Segall nos anos de 2006 e 2007, já mencionados neste trabalho, que incluiu palestras de 

profissionais da área e apresentação dos professores cujos trabalhos relacionados à visita de 

alunos à instituição foram selecionados e premiados.  

A apresentação de trabalhos dos professores representa, além da oportunidade de 

compartilhar saberes e de acompanhar a construção do pensamento do professor sobre o 

ensino de arte, a chance de planejar ações de formação continuada pautadas nos resultados 

verificados. E considerando o potencial que tem o site do programa  Cultura é Currículo, 

propomos que nele sejam publicados os trabalhos selecionados, dando visibilidade aos autores 

e oferecendo referência aos professores novatos.    

Acreditamos que trabalhando nesta direção, ou seja, estimulando o senso crítico de 

professores e alunos a  visita uma exposição de obras de arte poderá  motivá-los a voltar ou a 

conhecer outras instituições,  integrando a arte à vida e rompendo com a elitização,  rumo à 

verdadeira democratização do acesso aos bens culturais que possuímos.                                                                                                                                                                    
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Pescadores I 

óleo sobe tela - 74 x 100 cm. 

- 1949/50 - 

 

As casas todas cinzas 

A nossa, verde limão 

 

O pai a tudo dava cor 

Chão, forro, pilastras 

E o corredor, mosaico furta cor 

 

Uma cor para cada coisa 

Uma coisa, mais de uma cor 

 

Um dia chegou o calendário gigante 

Nunca tinha visto tão grande 

O artista:  Di Cavalcanti 

 

Cada mês uma imagem 

E abril ganhou moldura 

 

A sala e o primeiro quadro 

A primeira obra de arte  

 

Peixes, uma rede e homens 

E um me  olhava querendo dizer 

O que mais pode ver? 

 

Suzana Rigo 
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Na década de 1970 não era comum um aluno de escola pública  ter contato com obras 

de arte, e, a menos que a sorte trouxesse calendários estampados com reproduções, as imagens 

mais elaboradas que tínhamos contato se limitavam às ilustrações dos livros didáticos. 

Atualmente são inúmeras as possibilidades de  contato com  reproduções de obras de arte e 

nos últimos anos o número de alunos que visitam exposições artística tem aumentado 

consideravelmente, o que nos fez querer compreender como se dá a relação entre a  instituição 

cultural com  os alunos  e o   professor que a visitam.   

Iniciamos este trabalho sem saber  ao certo o que encontraríamos pela frente. E,  

embora já tivéssemos a materialidade de documentos representativos, somente a análise 

apurada nos deu pistas sobre o potencial existente, mas encoberto, dos  programas idealizados 

e implantados por órgãos centrais da SEE para promover a visita de alunos a exposições de 

obras de arte.   

Estudar a história do ensino da arte de São Paulo com foco na leitura de imagens nos 

ajudou a direcionar a pesquisa e nos ofereceu parâmetros de qualidade de projetos já 

realizados envolvendo uma grande quantidade de participantes, como por exemplo a XXIV 

Bienal de São Paulo,  que no final da década de 1990 ofereceu formação aos professores, 

distribuiu materiais de apoio pedagógico e promoveu a visita de alunos e professores. Sua 

importância foi confirmada pelos depoimentos espontâneos dos participantes que tinham na 

memória detalhes  preciosos sobre o evento, embora já tenham se passado onze anos. 

 Os projetos educativos, como o realizado durante a XXIV Bienal, ofereceram,   além 

de formação aos professores, materiais que puderam ser utilizados quando o acesso a obras de  

arte contemporânea  só era possível aos que visitavam exposições ou podiam comprar revistas 

especializadas.  Esses materiais representaram aos professores a oportunidade de levar aos  

alunos imagens de artistas de seu tempo desmistificando a idéia de que todos os artistas que 

conheciam pertenciam ao  passado. 

 E,  ainda sobre os materiais que enriqueceram as aulas de muitos professores, a 

fotografia foi contemplada no arte br, na caixa de cultura – fotografia do Itaú cultural e no 

material do Lá vai Maria e ficamos imaginando que o alunos que têm câmeras digitais, e não 

são poucos,  podem ter  feito registros de imagens com intencionalidade diferente daquela que 

têm habitualmente.  

 Os materiais que foram entregues às escolas pelas instituições culturais,  além de nos 

mostrarem  que os departamentos educativos mantêm um trabalho consistente de pesquisa 

sobre o ensino de arte,  também  revelaram a intenção que as  instituições tiveram ao  atrair 

professores e alunos para visitarem seu acervo ou as exposições com materiais visualmente 
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atraentes. O aumento do número de visitantes, obviamente, interessa às instituições que,   

assim,   podem contar com patrocínios vindos de esferas privadas ou públicas e,  por isso, a 

busca por uma relação mais simétrica entre escola e instituição cultural interessa a todos, até 

porque a formação de público espontâneo  é desejável e possível.   

Ao iniciarmos as pesquisas sobre os dois grandes programas criados pela SEE para 

promover a visita de alunos a instituições culturais, nos deparamos com a dificuldade  de 

pesquisar um programa que não está mais em vigor, o Caminho das Artes,  e temíamos o risco 

de não ver com clareza suas características,  ao contrário do programa Cultura é Currículo, 

em que as vozes e imagens estão mais nítidas. Mas, aceitamos o desafio de lidar com as 

limitações impostas pelas circunstâncias,  tanto as de procurar  as marcas de um evento que já 

não mais acontece e que poderiam estar apagadas, quanto as de congelar fragmentos de um 

Programa em movimento, que vai continuar o seu percurso depois de terminado este trabalho.   

 Para nortear a pesquisa,  decidimos rever nossos conhecimentos advindos da  

experiência de visitar exposições artísticas,  como visitante  ou como professoras que leva 

seus alunos, voluntariamente. Fazendo isso,  nos deparamos com nossas concepções e utopias 

e nossas reflexões resultaram na decisão de deixar transparecê-las neste trabalho.  Foi  por 

este motivo  que pinçamos nos programas determinadas características, em detrimento de 

outras, assim como nosso envolvimento em favor de uma escola pública de qualidade  é 

revelado nas posições que assumimos com vistas a um ensino de arte autêntico,  repleto de 

significado para alunos e professores. 

 No decorrer da pesquisa,  nossas indagações sobre a articulação de conteúdos 

trabalhados nas exposições com o conteúdo formal do currículo das aulas de arte na escola 

foram acrescidas ao interesse de saber como se posicionavam e se posicionam os professores 

de arte neste período próspero à leitura de obras de arte originais, já que é o professor o 

principal agente de eventuais ressonâncias na escola do que acontece na instituição cultural. 

Ao contrário do que esperávamos, descobrimos que sua participação nos programas não era 

garantida principalmente por razões relacionadas à logística de funcionamento dos dois 

Programas, pois  os participantes têm pouco poder de decisão em relação ao local, horário e 

exposição que vão visitar.  

 Ainda assim, em nossas incursões,  localizamos grupos de alunos e de professores 

entusiasmados com a oportunidade de conhecer espaços e artistas, obras e materiais didáticos 

que farão parte do seu acervo pessoal. Esses grupos trouxeram a curiosidade para saber mais 

sobre arte e se fizeram presentes no tempo e espaço igualmente únicos.   
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 A propósito do tempo, encontramos em todas as fases da pesquisa alguém que 

reclamasse  do pouco tempo destinado à visita à exposição, embora ela fosse muito maior que 

o tempo normal de aula na escola, tantas vezes considerado enfadonho. Isso mostra o quão 

valiosas são as atividades dos educadores das instituições que,  por meio de estratégias que 

incluem o observador num jogo envolvente  de perguntas de  múltiplas respostas, favorecem a 

elaboração da expressão verbal de um pensamento divergente e fazem com que tenhamos a 

impressão de que o tempo passou voando.  

 Com este trabalho conseguimos desvelar particularidades de dois  Programas 

educativos e concluímos que há aspectos que representam  avanço e outros,  estagnação em 

direção ao ensino de arte mediado pela leitura de obras de arte originais.    Esperamos que,  

com a experiência de visitar exposições de arte, os professores compreendam sua importância, 

de tal forma que, mesmo com mudanças administrativas, as visitas façam parte do projeto 

pedagógico de cada escola, porque neste momento da história do ensino da arte e da 

educação, somos nós os protagonistas.  Além do mais, os alunos, em todas em todas as fases 

da educação formal,  têm o direito de apreciar, fruir  e ler imagens, estejam elas expostas no 

museu ou não,  sejam  elas ditas  obras de arte ou não.  

 

 

 

 

Aluna  da escola estadual Jair Xavier de Toled o- 2008 - Professor Carlos Povinha. 
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