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A Pinacoteca de São Paulo apresenta Entre a ação cultural e a social:
museu e educadores em formação, livro que, por meio de artigos e
depoimentos, registra os doze anos de atividades do curso Ações
multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural, dedicado à formação de educadores sociais, atuantes junto a públicos em situação
de vulnerabilidade social.
As várias edições do curso – sempre coordenado pelo Núcleo de
Ação Educativa (NAE) da Pinacoteca –, demonstram o compromisso
da instituição com o propósito de ampliar seu público, obviamente,
não pelo mero desejo de quantificar um número cada vez maior de
visitantes (como se a um museu com o porte e a história da Pinacoteca
importasse apenas bater recordes de visitação), mas para batalhar
a fim de que esse público seja cada vez mais diverso, plural e qualificado para usufruir o patrimônio público por ela preservado. Assim,
desde 2005, o Ações multiplicadoras transforma em realidade o interesse do museu pela inclusão social, dedicando-se à formação desse
tipo especial de educador: aquele profissional que atua diretamente
com segmentos sociais mais fragilizados (internos da Fundação Casa,
integrantes de movimentos para moradia, entre outros) com o objetivo de preparar esses visitantes para conhecerem a Pinacoteca e a
vivenciarem em todas as suas potencialidades como centro de arte
e produtor de cultura.
Por todos os motivos apontados acima é que a Pinacoteca tem
orgulho de integrar a publicação desta obra às comemorações dos
seus 110 anos de atividade (completados em dezembro de 2015), demonstrando que a instituição – ao lado de seu interesse em preservar
e exibir um dos acervos mais significativos da arte brasileira dos últimos séculos –, por meio de seu Núcleo de Ação Educativa, tem como
foco a educação não formal, crítica e democrática, voltada para
cidadãos frequentemente mantidos à margem de nossa sociedade.

Núcleo de
Ação Educativa
da Pinacoteca e
a formação de
educadores sociais

Marcelo Mattos Araujo
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Tenho, com este texto, dupla satisfação. Na qualidade de ex-Secretário
de Cultura do Estado de São Paulo, por registrar a importância da presente publicação, que sintetiza a experiência do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo na formação de educadores sociais
nos últimos doze anos. E, na qualidade de ex-diretor desse museu no
período de 2002 a 2012, por destacar a consolidação e o amadurecimento dessa iniciativa.
A ampliação, o aprimoramento e a profissionalização do campo museológico brasileiro nas últimas décadas é fato inconteste a marcar o
cenário cultural de nosso país no período. Nesse estimulante contexto
– tanto o nacional quanto particularmente o paulista –, a área de ação
educativa ocupa um espaço privilegiado, liderando a busca pela diversificação de públicos e a construção de novas funções sociais para
instituições que, como a Pinacoteca de São Paulo, já ultrapassaram seu
primeiro centenário de vida.
Instituída em 1905 pelo governo estadual, a Pinacoteca sempre teve,
desde seus primórdios, uma relevante atuação educativa, que contou
com a dedicação de sucessivas gerações de competentes profissionais. Mas foi a partir de 2002, em função da conjunção de uma série
de questões, que esse movimento alcançou um novo patamar, a partir da criação do Núcleo de Ação Educativa (NAE), sob coordenação
de Milene Chiovatto. Dentre os inúmeros programas desde então desenvolvidos, aqueles voltados para a inclusão de novos públicos, sob
coordenação de Gabriela Aidar, e, mais especificamente, os cursos de
formação para educadores sociais, merecem registro especial, por se
constituírem experiências pioneiras e inovadoras. Os resultados e as
avaliações críticas apresentados nesta publicação evidenciam uma das
mais exitosas ações de multiplicação e transformação social no universo museológico, a partir de metodologias cuidadosamente elaboradas
para as mais distintas situações. Uma lição, tecida a muitas mãos, de
como construir as redes – de parcerias e sentidos – necessárias para a
efetivação da sociedade solidária que tanto almejamos.
Além de celebrar essas realizações, não posso deixar também de
cumprimentar os profissionais responsáveis por essas ações; e de agradecer a todos, educadores sociais, apoiadores e patrocinadores, que
deram concretude a essas propostas.

Introdução

Gabriela Aidar,
Milene Chiovatto e
Danielle Rodrigues Amaro
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É com grande alegria que apresentamos Entre a ação cultural e a social: museu e educadores em formação, publicação de caráter documental e avaliativo sobre a experiência do Núcleo de Ação Educativa
(NAE) da Pinacoteca de São Paulo na formação de educadores sociais.
O objeto central de análise é o curso Ações multiplicadoras: o museu
e a inclusão sociocultural, organizado pelo Programa de Inclusão Sociocultural (PISC) do NAE, que, em 2016, está em sua 12a edição. Entre
os anos de 2005 e 2015, período aqui analisado, por ele passaram 306
educadores de 287 diferentes organizações que desenvolvem projetos
socioeducativos junto a grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Dados a abrangência e o pioneirismo dessa ação (apesar de seus mais de dez anos de desenvolvimento), pareceu relevante
nos debruçarmos sobre ela e olharmos cuidadosamente para alguns
de seus aspectos, tais como o universo de trabalho dos educadores
sociais participantes, os impactos da formação em suas práticas e,
em contrapartida, nas ações do próprio museu.
A publicação pretende ainda relacionar a experiência do curso
Ações multiplicadoras com o contexto da educação não formal no
Brasil atual, em particular a articulação dessas práticas educativas
com a educação em museus, especialmente nos de arte. Ambos são
campos teóricos e práticos ainda em consolidação no país, daí a relevância de uma reflexão como a que propomos com este livro.
Para isso, estruturamos uma coletânea de textos que contempla a
percepção de quem está dentro e também fora do processo, dando
voz aos diversos atores envolvidos e a observadores externos, que por
sua vez puderam analisar dados relativos aos educadores sociais e à
formação de maneira mais distanciada. Assim, de forma a observar o
objeto de análise de diferentes pontos de vista, são autores dos textos
deste livro profissionais da equipe do educativo da Pinacoteca que
atuam no curso, docentes, participantes de distintas edições e uma
pesquisadora externa.
Os textos de abertura, de Tadeu Chiarelli – diretor geral da Pinacoteca – e Marcelo Mattos Araujo, apresentam a experiência educativa
da Pinacoteca, destacando o esforço empreendido por este museu
há mais de dez anos no estabelecimento de ações educativas continuadas junto a públicos não tradicionalmente frequentadores de
instituições museológicas.
Milene Chiovatto, coordenadora do Núcleo de Ação Educativa da
Pinacoteca, trata da formação e da consolidação desse Núcleo, seus
pressupostos pedagógicos e os programas desenvolvidos, evidenciando a longa tradição formativa de profissionais da educação formal
nos museus em geral e da não formal na Pinacoteca.
O texto de Gabriela Aidar, coordenadora dos Programas Educativos Inclusivos da Pinacoteca, e de Danielle Rodrigues Amaro, assistente de Coordenação do Programa de Inclusão Sociocultural até
agosto de 2016, dedica-se especificamente ao universo do Ações
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multiplicadoras. Aborda como ele se insere nas demais ações desenvolvidas por esse programa junto aos grupos em situação de vulnerabilidade social, seus objetivos e estrutura, percurso e transformações ao longo de onze anos (de 2005 a 2015). Além da descrição
dos encontros que compõem o programa do curso, são analisados
seus impactos em relação às ações continuadas desenvolvidas em
parceria com as organizações sociais.
Como aprofundamento das questões levantadas anteriormente,
temos a apresentação e a análise dos dados quantitativos e qualitativos da trajetória do curso, levantados pela pesquisadora Martina
Rillo Otero junto aos educadores sociais que passaram pela formação,
em texto de autoria coletiva em colaboração com a equipe do museu.
Ele traz uma reflexão a respeito do perfil profissional dos participantes, dos seus educandos, das organizações sociais nas quais atuavam
no momento do curso, além de uma análise dos projetos educativos
elaborados no Ações multiplicadoras, bem como dos impactos nas
práticas socioeducativas dos participantes, por meio da coleta de
informações através de um questionário eletrônico e de entrevistas
em profundidade.
O texto de Renata Sieiro Fernandes possui dois aspectos: é o relato
de sua participação como docente no curso desde a primeira edição
e apresenta ainda uma visão panorâmica sobre a educação não formal no Brasil, seus agentes e os projetos desenvolvidos em seu âmbito.
Na sequência, temos três textos de profissionais que atuam como
docentes do curso também desde 2005: Gabriela Suzana Wilder, Daniela Canto e Adriana Mortara Almeida, responsáveis por encontros
sobre processos inclusivos nos museus, leitura de imagens e avaliação
de ações socioeducativas, respectivamente. Neles, as autoras apresentam reflexões sobre essa experiência, tratando dos objetivos e das
abordagens de suas aulas, bem como de suas percepções sobre as
particularidades dos participantes, seus interesses e as discussões
propostas pelos grupos.
Finalizando os textos autorais, o livro traz relatos de seis participantes de distintas edições do curso: os educadores sociais Creusa
Claudino, Cristina Viscome, Hani Khouri Fonseca Amaral, Orlando Coelho Barbosa, Samuel de Jesus Pereira e Vera Alves. Neles, os autores
abordam sua participação no curso, os projetos educativos desenvolvidos e seus desdobramentos, assim como as transformações em
suas práticas a partir da formação. Dentro de um universo tão vasto
de educadores participantes ao longo de onze anos, esses profissionais foram convidados a colaborar com a publicação pela diversidade de educandos com os quais atuam, por suas experiências e perfis.
Por fim, disponibilizamos a versão atualizada da bibliografia oferecida aos participantes do curso e uma lista das organizações sociais
que estiveram representadas nas edições aqui analisadas, em ordem
alfabética. Com isso, compartilhamos outras referências teóricas
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que embasam a formação e damos crédito e visibilidade às centenas de instituições que participaram do Ações multiplicadoras entre
2005 e 2015.
Esperamos, a partir da análise de nossa experiência particular, relacionar o micro ao macro contexto da educação não formal e museológica no país, contribuindo para a reflexão e o fortalecimento
desses campos.

Meu projeto foi voltado para os
jovens acessarem esses espaços
públicos, que parecem ser distantes,
não é? Porque a Pinacoteca está
distante da gente. Então, as pessoas
não enxergam com esse olhar de
apropriação. (…) Pode fazer parte do
meu cotidiano, pode fazer parte da
minha história acessar os espaços
públicos e me apropriar deles… A partir
da Pinacoteca, eles poderiam acessar
outros espaços do seu interesse.

M.C.D., participante do curso em 2006

Multiplicando
ações educativas

Milene Chiovatto
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Ao iniciarmos o desafio de escrever um livro sobre nossa prática formativa desenvolvida ao longo dos últimos doze anos junto a educadores sociais, nos propusemos também a nos autoavaliar e a rever
parte da nossa história.
As memórias das primeiras discussões sobre o curso Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural voltam à mente com
força e sentimentos contraditórios. Por um lado, a alegria de tê-lo
acompanhado em seu surgimento, desenvolvimento e transformações;
por outro, a percepção de que – apesar do muito que caminhamos
– ainda há bastante a se fazer em termos de formação e mais ações
a se multiplicar.
As ações educativas realizadas na Pinacoteca, acompanhando o
desenrolar de sua história, foram construídas pelos muitos e competentes profissionais que atuaram no museu1 antes de nossa chegada,
em 2002. Desse histórico, talvez o momento mais conhecido, seja pela
quantidade de documentos deixados, seja pela presença na memória
da população, tenha sido o período de 1976 a 1988, quando o Setor
Educativo da instituição esteve a cargo de Paulo Portella Filho, responsável tanto pelas visitas educativas quanto pelas oficinas, principalmente as de desenho. Posteriormente, ele foi membro do Conselho
de Orientação Artística do museu, de 2004 a 2016.2
Sob direção de Marcelo Mattos Araujo, a partir de 2002 a Pinacoteca de São Paulo passa a ter como uma de suas prioridades a implantação e a consolidação de um Núcleo de Ação Educativa (NAE)
capaz de dar conta tanto da multiplicidade e da riqueza do acervo
da Pinacoteca quanto da variedade de seu público. Para cumprirmos
esse fim, adotamos como missão promover processos educativos para
diferentes públicos em arte, história/memória, patrimônio e cultura,
contribuindo para o exercício da diversidade, o diálogo e a construção e difusão do conhecimento.3
Nesse mesmo ano, uma de nossas primeiras ações foi a realização
de uma pesquisa interna junto ao público visitante, que nos ofereceu
clara percepção do seu perfil, mas, ainda mais, deixou entrever que
a variedade constitutiva de nossa sociedade, que inclui pessoas com
baixa escolaridade e renda familiar e os próprios moradores do entorno imediato do museu, não se encontrava representada na realidade
dos frequentadores da instituição.
1. Entre outras, estão registradas documentalmente as passagens pelo museu de Paulo Portella
Filho, Denise Grinspum, Sonia Guarita do Amaral e Vitoria Daniela Bousso, profissionais de inegável relevância atualmente nos cenários artístico e educacional.
2. Paulo Portella Filho integra o Conselho de Orientação Artística do museu desde 2004. Entretanto, apenas a partir de 2009 sua participação foi oficializada em publicação no Diário Oficial do
Estado de São Paulo, com a aprovação pela Secretaria de Estado da Cultura da implantação
de conselhos de orientação no corpo das organizações sociais que gerem a cultura, como no
caso da Associação Pinacoteca Arte e Cultura (Apac).
3. Parte deste texto foi produzida como documento interno e enviada à Secretaria de Estado da Cultura com as diretrizes do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca, sob o título “Plano educação”.
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Assim, a partir dessas primeiras sondagens e das crenças – que
ainda alimentam nossas ações pedagógicas – de que a arte tem potencial transformador, de que o museu é um espaço de encontro e
troca de experiências, de que educar não é um fim, mas um processo,
e, finalmente, de que aquilo que se vive num processo educativo no
museu pode transformar-se em referência para a vida, iniciamos nossa
estruturação por meio de programas focados em diferentes públicos
(tanto frequentadores quanto potenciais).
Da mesma pesquisa feita em 2002 veio a primeira demanda de um
processo formativo: o então público da Pinacoteca – cujo perfil compatibilizava com o das pesquisas de perfil da maioria dos museus do
mundo, apresentando alta escolaridade e boa condição socioeconômica (com renda familiar entre média e alta), tendo maioria ligeiramente feminina – demandou, à época, um curso de formação em
História da Arte. Em resposta à essa necessidade, iniciamos o curso
de História da Arte na Pinacoteca de São Paulo, que posteriormente foi incorporado às ações do Núcleo de Curadoria e Pesquisa, que
atualmente embasa a escolha dos temas a serem tratados semestralmente na programação de exposições temporárias da instituição e
convida palestrantes e especialistas externos para contribuírem com
esse processo formativo.
Foi também nesse momento da chegada de parte da equipe do atual
educativo à instituição que analisamos a demanda de visitas educativas e constatamos uma situação paradoxal: embora sejamos uma
instituição cultural do governo do estado de São Paulo, os professores
da rede municipal de ensino eram os que mais se interessavam pelas
visitas educativas ao museu. Isso, em nosso entender, devia-se a fatores combinados: primeiro, à crença disseminada de que a educação
em museus se volta sempre às crianças (público em sua maioria atendido pela rede municipal de ensino), mas também à maior agilidade
das escolas municipais em garantir meios para o transporte dos alunos
e, somando-se a isso, a percepção distinta entre as redes estadual e
municipal em relação ao papel do professor na formação do alunado.
Frente a isso, um dos primeiros projetos de formação construídos
foi o que chamamos de Bem-vindo, professor!, realizado em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e implantado a partir de
2003. Essa ação foi pensada como um processo de formação qualificada para o professor do Ensino Médio da rede estadual fazer uso
dos conceitos e conteúdos das artes, da cultura e do patrimônio como
recursos educativos em sala de aula. O projeto desenvolveu-se por
cerca de cinco anos. Durante esse tempo, formamos mais de 3 mil
professores de Artes, História, Língua Portuguesa e de outras disciplinas, e mais de oitocentos coordenadores pedagógicos e assistentes técnico-pedagógicos de variadas regiões do estado; atingimos
cerca de mil escolas e atendemos mais de 310 mil alunos em visitas
educativas ao museu.
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Com diferentes estruturas formativas, mais ou menos intensas, esse
projeto teve alcance para além da cidade de São Paulo, chegando a
municípios do grande ABCD paulista e mobilizando, além de professores, visitas de alunos da rede estadual ao museu, inclusive no horário
noturno, em um dos primeiros esforços da instituição nesse sentido.
A escolha pelo Ensino Médio veio a partir da percepção de que há
dentro da mentalidade escolar um incentivo natural para professores
do Ensino Fundamental e da Educação Infantil estimularem a visitação
a instituições culturais e a museus como parte do projeto pedagógico,
porém, esse estímulo não se configura durante o Ensino Médio, o que
pode ocasionar um distanciamento entre os educandos dessa faixa
escolar e os equipamentos culturais, e isso, inclusive, levaria a um distanciamento em relação à arte e à cultura na vida adulta.
O projeto incluía, ainda, a produção de materiais de apoio à prática
pedagógica para subsidiar a introdução de temas da arte na sala de
aula, com imagens de obras do acervo do museu com excelente qualidade de reprodução, indicativos de leitura de imagens, propostas
poéticas4 para o professor realizar com os alunos e, em alguns volumes,
ideias de adaptações dos conteúdos para estudantes com deficiência.
Esses materiais, que tiveram tiragem superior a 6 mil exemplares,
foram distribuídos gratuitamente à toda a rede estadual de ensino, e
continuam a ser produzidos em menor quantidade, em um conjunto
que atualmente conta com mais de quarenta volumes.
Chegamos a realizar um grande seminário como parte desse projeto, que contou com um dia inteiro de atividades e envolveu cerca
de mil professores. Posteriormente, as ações formativas foram incorporadas a projetos maiores, fomentados pela Secretaria Estadual da
Educação como parte do Programa Cultura é Currículo, que promovia
apenas visitas de alunos da rede pública às instituições culturais, sem
contemplar, entretanto, as formações de professores.
Desde aquela época, continuamos a realizar processos formativos
a educadores ininterruptamente, acreditando que o museu e suas coleções têm muito a dialogar em termos de educação com os espaços
formais e não formais de educação.
Nossas concepções e ações educativas estão alicerçadas em referências teóricas e práticas pedagógicas consolidadas, tanto da educação
formal quanto da não formal, da educação em artes e da educação
patrimonial. Incluem também referências do campo da museologia, da
nova museologia e subsídios acerca da função social do museu.
Entre os autores e obras que utilizamos, destacamos nomes como
Paulo Freire, John Dewey e Jorge Larrosa; além dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) em Arte e dos Roteiros Práticos de Museologia.

4. Propostas poéticas são atividades práticas de caráter participativo e lúdico que buscam tornar
concretos e vivenciais aspectos cognitivos ou perceptivos da leitura de imagem.
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Também fazem parte do nosso referencial teórico autores como Denise
Grinspum, Lisa C. Roberts, Ana Mae Barbosa, Maria Helena Wagner
Rossi, Magaly Cabral, Waldisa Russio Camargo Guarnieri, Hugues de
Varine-Bohan, Eilean Hooper-Greenhill, Richard Sandell, Maria Cristina
Oliveira Bruno, Maria Célia Teixeira Moura Santos e Olga Rodrigues de
Moraes Von Simson, entre outros.
Baseando-nos nesses e em outros autores, nos orientamos rumo ao
aprendizado global do indivíduo, que se constitui produtor de sentidos
autônomos e coletivos, visando à sua participação social efetiva no
desempenho de uma cidadania crítica.
Sempre atentos e em busca de novas formas de aprender com e sobre
arte, nossos objetivos gerais foram definidos: desenvolver ações educativas a partir das obras do acervo e das apresentadas em exposições
temporárias, promover a qualidade da experiência do público no contato com as obras, garantir a ampla acessibilidade 5 ao museu, e incluir e
transformar em frequentes públicos não habitualmente frequentadores.
Buscamos diversificar o perfil dos visitantes do museu; contribuir
para a percepção da Pinacoteca como um espaço público e aberto a
todos indistintamente; propiciar o acesso qualificado aos bens culturais presentes no museu para pessoas com deficiência e em situação
de vulnerabilidade social; promover ações que possam atuar como
catalisadoras de transformações sociais em esfera individual ou coletiva; ampliar o repertório e a noção de pertencimento cultural dos
grupos compostos por pessoas com deficiência, em situação de vulnerabilidade social, idosos e comunidades; desenvolver a percepção
estética, subsídio tanto para criações poéticas e plásticas quanto para
o fortalecimento da capacidade crítica; proporcionar oportunidades
de diálogo que estimulem a autoconfiança dos visitantes; e possibilitar
experiências que estimulem a aquisição e o manejo de conhecimentos
e habilidades cognitivas, emocionais e vivenciais.
Para tanto, nos organizamos em programas que atendem distintos
perfis de público, contratando e formando constantemente educadores especializados nesses públicos.
Desde 2002, esses programas, embora formulados como autônomos, atuam em sinergia, trocando constantes experiências, regidos
por diretrizes pedagógicas comuns.
5. “Utilizamos o termo acessibilidade em sua ampla acepção, envolvendo não apenas as questões
ligadas à promoção de acesso físico, por meio da garantia de circulação e afluxo de público às
instituições, mas também – e especialmente – envolvendo aspectos intangíveis do contato com
os museus, como aqueles ligados ao acesso intelectual, ou seja, ao desenvolvimento da compreensão dos discursos expositivos, e ao que podemos chamar de acesso atitudinal, por meio
do desenvolvimento da identificação com sistemas de produção e fruição, e da confiança e prazer pela inserção no espaço do museu.” Em: CHIOVATTO, Milene; AIDAR, Gabriela; SOARES, Luis
Roberto; AMARO, Danielle Rodrigues. Repensando a acessibilidade em museus: a experiência do
Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca do Estado de São Paulo. In: SANTOS, Anderson (org.).
Diálogos entre arte e público. Acessibilidade cultural: o que é acessível e para quem? Caderno
de textos III. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 2010. vol.3, pp.18-21.
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A proposta dos programas educativos é atuar por meio de estímulos capazes de estabelecer diálogos com os visitantes, tendo como
ponto de partida sua percepção, interpretação e compreensão das
obras enfocadas, para a construção de significados possíveis.
A partir de 2013, em virtude do crescimento da área, foi necessário
reorganizar as estruturas internas do núcleo, inserindo, sob a coordenação geral, duas coordenações, uma responsável pelos públicos habituais do museu (professores, alunos, famílias e público em geral) e outra
pelos públicos não habitualmente frequentadores e que necessitam de
outra forma de atendimento e de conexão com a instituição museal
(pessoas com deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos e funcionários do museu), nomeadas de Coordenação de
Atendimentos ao Público Escolar e em Geral (COPAPEG) e Coordenação
de Programas Educativos Inclusivos (COPEI), respectivamente.
Faz parte da COPAPEG o programa de visitas educativas destinado a grupos escolares, professores e ao público em geral. Também
participa dessa coordenação o projeto Pinafamília, que articula diferentes ações e publicações para a recepção de grupos familiares no
museu, transformando o processo de aprendizagem inerente à visitação em momentos de lazer e de estímulo à convivência familiar. As
ações educativas realizadas em exposições temporárias ainda estão
sob essa coordenação, além dos dispositivos para autonomia de visitas, que produzem recursos educativos para a utilização autônoma
pelos visitantes do museu, tais como jogos, fôlderes e recursos expográficos. Também nessa frente são desenvolvidos vários processos de
formação de professores, estimulando os docentes para o uso da arte
e do patrimônio como recursos pedagógicos, congregando a prática educativa da educação formal com a exercida no museu. O Clube
dos Professores faz parte dessas iniciativas, e desde 2010 mantém
um grupo sistemático, hoje com cinquenta docentes, formado constantemente por meio de programas diferenciados a cada ano, para
aproximar ambas as práticas pedagógicas.
Na COPEI estão o Programa Educativo para Públicos Especiais
(PEPE), responsável pela acessibilidade aos conteúdos do museu por
pessoas com deficiência sensorial, motora e/ou mental/intelectual,
e o Programa Meu Museu, que desenvolve ações voltadas ao público
idoso e a seus cuidadores, além do Programa Consciência Funcional,
cujo foco é o desenvolvimento profissional e pessoal dos trabalhadores do museu. Finalmente, pertence à essa coordenação o Programa
de Inclusão Sociocultural (PISC), voltado aos mais diferentes perfis de
pessoas em situação de vulnerabilidade, do qual faz parte o curso
Ações multiplicadoras, experiência sobre a qual este livro se debruça.6

6. Para conhecer mais sobre os programas e as ações desenvolvidos pelo Núcleo de Ação Educativa,
consulte: <http://www.museuparatodos.com.br/museuparatodos/>. Acesso em: 18/08/2016.
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Durante esses quase quinze anos de atuação do Núcleo de Ação
Educativa, nosso interesse na formação de educadores apenas se multiplicou, não pela crença de que seja essa uma função própria do museu, mas pela percepção de que outras instituições, talvez mais apropriadas para tal, não o fazem. Temos acompanhado educadores de
escolas públicas e privadas, educadores sociais, profissionais da rede
de saúde e pessoas que atuam como educadores em distintas instituições e comunidades que procuram capacitar-se, muitas vezes em seus
horários de folga, ávidos por aprimorarem e qualificarem suas práticas,
que recorrem ao museu na expectativa de poderem aproximar-se da
arte, da cultura e do patrimônio, na ânsia de inseri-los nos conteúdos
a serem trabalhados junto aos seus educandos.7 Embora a missão formativa do museu possa ser questionada, fato é que há sempre uma
grande demanda de educadores em busca dessas formações.
Já tínhamos experimentado com sucesso a formação de professores de redes de ensino quando surgiu a oportunidade – por meio
de um edital do Instituto Minidi Pedroso de Arte e Educação Social
(Impaes) – de construirmos um processo formativo para educadores
sociais, visto que havíamos percebido, em nossas parcerias e visitas
educativas voltadas a públicos em situação de vulnerabilidade, uma
preferência das instituições sociais pelos trabalhos com arte (e também com esporte). Entretanto, notamos também que muitos deles
utilizam esses conteúdos em seus aspectos meramente voltados ao
desenvolvimento de manualidades ou limitando a arte apenas a seu
caráter expressivo.
Assim, guiados pelo desejo de contribuir com o aprimoramento da
compreensão e do uso da arte, da cultura e do patrimônio como eixos
de processos inclusivos nessas instituições, nos aventuramos a participar do edital voltado a processos formativos para educadores sociais.
Todos os processos formativos que desenvolvemos partem de uma
organização comum,8 entretanto, existem muitas distinções entre as
demandas de cada tipo de educador, e isso nos mobilizou a gerar
diferentes estruturas formativas para atender essas especificidades.
As formações para professores das redes pública e privada de ensino estabelecem relações diretas com os respectivos currículos e as
orientações pedagógicas das instituições em que eles atuam. Já nas
formações para educadores sociais ou trabalhadores de redes de
7. Além do curso Ações multiplicadoras, o Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca também desenvolve outros cursos formativos por meio dos programas inclusivos: Programa Educativo para
Públicos Especiais – curso Ensino da arte na educação especial e inclusiva e Programa Meu
Museu – curso Idosos e o museu: possibilidades educativas, que debatem o papel do museu e
seus potenciais educativos para perfis diferenciados de público.
8. Estão divididos entre formação teórica com conteúdos das especificidades da tipologia dos educadores; promoção de atividades criativas/expressivas baseadas em nossa prática educativa
na Pinacoteca, nomeada de propostas poéticas; realização de visitas educativas às exposições
das obras da coleção do museu; e, finalmente, orientações para a organização do pensamento
criativo do educador na promoção de processos pedagógicos em projetos.
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assistência social e de saúde, por exemplo, é necessário criar bases
para uma educação não alicerçada em currículos, e sim modelada
para as necessidades de seus educandos.9
As diferenças dessas demandas ficam patentes aos docentes dos
cursos, na condução de suas aulas. Talvez em virtude de não possuírem um currículo único orientador das atividades no âmbito das
instituições socioinclusivas, é perceptível uma maior participação e
mobilização dos educadores sociais, sempre ávidos por questionar
os porquês das escolhas tanto teóricas quanto práticas que fazemos, também buscando uma maior compreensão dos conteúdos
abordados e aderência às suas experiências específicas e de seus
próprios educandos.
Outra diferença marcante é o grau de engajamento político dos
educadores sociais, o que muitas vezes torna necessário voltarmos a explicitar os propósitos pelos quais estamos ali, bem como
as dificuldades que nós ainda enfrentamos nas transformações da
própria instituição.
Engajamento político que se expressa, por exemplo, nos projetos
elaborados pelos participantes. Na edição do curso encerrada em
junho de 2016, um dos grupos de trabalho propôs um projeto coletivo cujo tema era as diferentes formas como as relações de poder se
expressam na sociedade. Intitulado Ressignificar, o projeto tem por
objetivo, conforme descrevem os participantes, “discutir as diferentes relações de poder que ocorrem na nossa sociedade, no intuito de
empoderar os grupos sociais com os quais trabalhamos nas nossas
organizações para uma atuação mais consciente e proativa”.10 Por
meio de diferentes estratégias (como exibição de trechos de filmes,
produção plástica e visitas educativas ao museu), eles se propõem a
debater essas relações a partir de quatro eixos: racismo, relações de
trabalho, gênero e colonização/migração.
Atualmente, desenvolvemos cursos de formação para distintos perfis
de educadores, sempre na expectativa de contribuir para a percepção qualificada da arte, da cultura e do patrimônio como vertentes
potentes do ato de educar.
A convicção de que o contato com a arte transforma ainda mantém sua chama acesa em nós. Foram tantas as transformações vivenciadas: desde educadores sociais que nos questionavam sobre como
9. Aliás, em nosso entendimento, todo processo educativo idealmente deveria ser mais focado
nas necessidades dos educandos do que no currículo, uma estrutura externa criada para sistematizar e compartimentar os conhecimentos humanos, e atuar mais como estrutura modelar
do que formativa.
10. O projeto Ressignificar foi elaborado na 12a edição do curso pelos seguintes participantes: Elenita da Silva Pimentel (Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da
Silva”), Francelina de Jesus Teles (APOIO – Associação de Auxílio Mútuo), Gabriela Gasparini dos
Santos (Centro Cultural da Juventude), Rafael Alves de Sousa Lima (Associação Saúde da Família)
e Thaís Gomes da Silva Nozue (Associação Fala Mulher). O trecho citado foi retirado do projeto
apresentado pelo grupo.
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frequentar um lugar que à primeira vista não os representava, mudando sua percepção e atitude e tornando-se um educador responsável
por apresentar o museu junto à sua comunidade, até profissionais que
encontraram no enlace entre educação social e educação museal sua
nova carreira. Ao acompanhar as pesquisas realizadas para embasar
e avaliar a nossa trajetória nesses doze anos do curso Ações multiplicadoras, me senti emocionada pelos resultados que apontam uma
sensível mudança no trato para com o patrimônio na vida dos mais
de trezentos educadores sociais que já passaram pelo curso.
É esse sentimento que fomenta a perseverança que temos em nossos processos formativos: acreditando que a arte abre portas, sendo possível ultrapassar seu caráter estético rumo ao debate político
e ético; que ao dar à arte significados particulares nos percebemos
mais como nós mesmos; e que é por meio da participação no espaço
do museu e tocados pela experiência educativa que podemos transcender explicações, reconhecendo o que nos particulariza, mas ainda
mais, o que nos une.
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Propor uma formação para educadores no âmbito de uma ação educativa
em museus responde a algumas demandas e pressupostos pedagógicos.
Do nosso ponto de vista, tem a ver com a percepção da relevância da “formação de formadores” para o fortalecimento das práticas educativas. Em
outras palavras, desenvolver ações qualificadas junto aos educandos implica tanto numa ação direta (por meio de visitas educativas ao museu, por
exemplo), mas também numa indireta, capacitando quem atua com eles.
O Núcleo de Ação Educativa (NAE) da Pinacoteca de São Paulo tem, assim, entre uma de suas principais ações a formação de educadores, sejam
eles professores da educação formal, educadores ou outros profissionais
que desenvolvam projetos educativos no âmbito da educação não formal.1
No caso dos Programas Educativos Inclusivos, os cursos de formação de
educadores seguem a mesma lógica que os estruturam: construir ações
para públicos-alvo específicos.2 Dessa forma, enquanto o curso do Programa Educativo para Públicos Especiais (PEPE) é voltado a profissionais
que atuam com pessoas com deficiências e transtornos mentais e o do
Programa Meu Museu àqueles que atuam com idosos,3 o curso Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural é direcionado a educadores
sociais atuantes em projetos socioeducativos junto a grupos em situação
de vulnerabilidade social. Seu objetivo principal é oferecer ao educador
social subsídios para a elaboração, execução e avaliação de projetos
educativos em arte e cultura voltados à inclusão sociocultural dos grupos
com os quais atuam, de forma a potencializar sua atuação socioeducativa. Promovido desde 2005 pelo Programa de Inclusão Sociocultural (PISC),
essa formação em particular é o objeto de análise desta publicação.
O PISC visa promover o acesso qualificado aos bens culturais presentes no museu a grupos em situação de vulnerabilidade social com
pouco ou nenhum contato com instituições oficiais de cultura, como
museus. 4 O Programa busca ainda contribuir para a promoção de
1. Para uma definição sobre educação formal, não formal e informal, ver o texto “Educação não
formal, projetos e o exercício da formação: por uma educação sem bússolas”, de Renata Sieiro
Fernandes, que consta na página 126 desta publicação.
2. Para uma descrição dos Programas Educativos Inclusivos (PEIs) do Núcleo de Ação Educativa da
Pinacoteca, ver o texto “Multiplicando ações educativas”, de Milene Chiovatto, que consta na
página 21 desta publicação.
3. O curso Ensino da arte na educação especial e inclusiva é organizado pelo Programa Educativo
para Públicos Especiais desde 2004. Já o curso Idosos e o museu: possibilidades educativas ocorre
desde 2013 e é oferecido pelo Programa Meu Museu.
4. Segundo dados apresentados por Barbosa da Silva em 2007, 78% dos brasileiros nunca vão a museus.
Dentre esses, uma porcentagem ainda maior (83%) é oriunda das classes D e E. Dados de uma pesquisa mais recente (2014), feita em âmbito estadual paulista, corroboram tais índices: Leiva indica que o
acesso a museus em geral e a exposições de arte em particular é fortemente impactado pela classe
econômica e a escolaridade do visitante. Entre os respondentes das classes D e E, 48% afirmaram
nunca ter visitado um museu ou exposição de arte; e entre quem tem apenas o Ensino Fundamental,
39% afirmaram nunca ter ido a um museu. DA SILVA, Frederico Augusto Barbosa. Economia e política
cultural: acesso, emprego e financiamento. Brasília: Ministério da Cultura, 2007. vol.3. (Coleção Cadernos de Políticas Culturais). Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/documents/10883/38605/cpc-volume-03.pdf/643124a6-d5ef-4d90-b2db-a1c9c96ae536>. Acesso em: 19/08/2016. LEIVA, João (org.).
Cultura SP: hábitos culturais dos paulistas. São Paulo: Tuva Editora, 2014. p.155. Disponível em: <http://
www.jleiva.com.br/pesquisa_sp/downloads/livro_cultura_em_sp.pdf>. Acesso em: 18/08/2016.
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mudanças qualitativas no cotidiano desses grupos e para a formação de novos frequentadores de museus. Ao atuar com esses
públicos, o PISC tem como principais objetivos: a ampliação do repertório e da noção de pertencimento cultural dos indivíduos; o desenvolvimento da percepção estética – subsídio para a criatividade
e para o fortalecimento de sua capacidade crítica –; a promoção
de oportunidades de diálogo que estabeleçam a autoconfiança
nos participantes; e a construção de conhecimentos e habilidades
cognitivas, emocionais e vivenciais.
Ainda que não seja objetivo do presente texto conceituar a inclusão
social aplicada aos museus,5 vale mencionar como a define o escocês
Mark O’Neill, um dos autores em que nos baseamos:
O conceito de inclusão social significa buscar ativamente
remover as barreiras, reconhecendo que pessoas que foram apartadas por gerações precisam de apoio adicional
numa ampla variedade de formas, de modo a permitir que
possam exercer seu direito de participação em muitas
das oportunidades que os privilegiados e escolarizados
têm garantidas. (…)
As implicações para o fato dos processos de inclusão e
exclusão serem autorreforçados são muito claras: qualquer
organização que não esteja trabalhando para romper as
barreiras ao acesso está ativamente mantendo-as. A neutralidade não é possível.6
As considerações de O’Neill nos interessam na medida em que apontam
para a ampliação da compreensão e do uso desse termo. É importante lembrar que, ao longo das últimas décadas, no meio educacional
brasileiro e particularmente no cenário da educação formal, tem-se

5. Para uma reflexão a esse respeito, indicamos: AIDAR, Gabriela. Museus e inclusão social. In: BATISTA, Jane Beatriz (ed.). Revista Ciências & Letras no 31: Patrimônio e educação. Porto Alegre:
Faculdade Porto-Alegrense de Educação, Ciências e Letras, jan./jun. 2002. pp.53-62.
6. O’NEILL, Mark. The Good Enough Visitor. In: SANDELL, Richard (ed.). Museums, Society, Inequality.
Londres/Nova York: Routledge, 2002. pp.34-37. Igualmente relevante para as ações desenvolvidas pelo Programa de Inclusão Sociocultural é o conceito de equidade: “o princípio da equidade é tratar de maneira distinta os que não estão em condições de igualdade, exatamente
para que sejam construídas relações justas. Em sociedades com longo passado de escravidão,
como a brasileira, a sociedade assume papel decisivo na promoção da equidade e na redução
das desigualdades. Pessoas em desvantagem econômica necessitam de mais recursos públicos
do que as economicamente favorecidas para ter garantidos os mesmos direitos, pois foram
alijadas do acesso a bens e serviços públicos. Assim, como nem toda igualdade é justa quando
não considera as diferenças, nem toda desigualdade é injusta quando visa reduzir a iniquidade.
Um tratamento desigual é justo quando beneficia os mais vulneráveis”. Em: Equipe Educação e
Comunidade. A infância e adolescência no Brasil: a diversidade como meio de promover a equidade. In: CARVALHO, Maria do Carmo Brandt de (coord.). Avaliação: construindo parâmetros
das ações socioeducativas. São Paulo: Cenpec, 2005. p.21. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.abong.org.br/bitstream/handle/11465/813/1705.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
Acesso em: 15/08/2016.
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utilizado os termos inclusão e acessibilidade como sinônimos de ações
educativas voltadas para pessoas com deficiências e, muitas vezes, com
ênfase nas necessidades de acesso físico.7 Em nossa prática educativa
na Pinacoteca, usamos ambos os conceitos em seu sentido mais amplo,
compreendendo que os museus podem desenvolver ações inclusivas e
acessíveis que envolvam não apenas pessoas com deficiências, mas
também outros grupos e indivíduos igualmente excluídos dos processos
e dos sistemas oficiais de cultura, em situação de vulnerabilidade por
variados motivos (etários, socioeconômicos, étnicos etc.), por exemplo.
Em diálogo com as reflexões sobre uma atuação museológica mais
inclusiva, o PISC nasce a partir de um desejo institucional da Pinacoteca de estabelecer relações mais proativas e produtivas com grupos
vulnerabilizados do seu entorno, o chamado centro antigo da cidade de São Paulo, marcado por uma série de contrastes. Por um lado,
abriga um polo cultural que compreende cinco museus e uma sala de
concertos, além de importantes áreas comerciais e boa infraestrutura
de serviços públicos e privados. Por outro, parte da população que
o habita e frequenta encontra-se em condições precárias de subsistência, similares às de periferias empobrecidas da cidade. É também
uma área reconhecida pelo consumo e tráfico de drogas (o crack
em particular).8 Devido à sua complexidade social e à localização
estratégica, há anos a região tem sido alvo de diversos projetos de
requalificação urbana de diferentes naturezas.
Em 2002, ano da implantação do atual Núcleo de Ação Educativa
da Pinacoteca, realizamos uma pesquisa de perfil de público espontâneo, cujos resultados comprovaram uma situação que podia ser percebida no convívio diário com o museu e seus visitantes.9 Naquela ocasião, constatou-se que os frequentadores possuíam um perfil bastante
específico e privilegiado, com altíssima escolaridade e renda familiar
entre média e alta, além de não serem moradores do entorno ou mesmo de regiões próximas ao museu. O visitante espontâneo da Pinacoteca distinguia-se assim do público dos arredores, o que nos atestou
a grande descontinuidade entre o que acontecia dentro e fora dela.
Como forma de estabelecer relações construtivas com os grupos vulnerabilizados da região, iniciamos as ações do PISC com

7. Para entender como o termo acessibilidade é utilizado nas ações desenvolvidas pelo Núcleo de
Ação Educativa da Pinacoteca, ver o texto “Multiplicando ações educativas”, de Milene Chiovatto, que consta na página 20 desta publicação.
8. Para conhecer o índice de vulnerabilidade social e a concentração de população em situação de rua da região, pode-se acessar o Atlas socioassistencial da cidade de São Paulo, que
a partir da página 591 trata dos dados da Subprefeitura da Sé, região do museu. Atlas socioassistencial da cidade de São Paulo. São Paulo: Coordenadoria do Observatório de Políticas Sociais/Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 2015. Disponível em:
<prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/arquivos/atlas_socioassistencial_sp_2015.pdf> Acesso em: 18/08/2016.
9. Você e o museu: pesquisa de perfil do público espontâneo da Pinacoteca do Estado. São Paulo:
Pinacoteca do Estado, Núcleo de Ação Educativa, 2002. Texto não publicado.
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populações do entorno da Pinacoteca. Atualmente trabalhamos com
diversos grupos da região central, ainda que não exclusivamente.
O termo “vulnerabilidade social” é controverso e abarca um grande
número de situações, especialmente na sociedade brasileira, na qual
se refere a grupos numericamente majoritários, mas que representam
minorias políticas e culturais.10 Os grupos atendidos pelo Programa
têm em comum, além do fato de se encontrarem vulnerabilizados em
sua grande maioria por condições socioeconômicas,11 o vínculo com
iniciativas da educação não formal.
O PISC desenvolve ações educativas continuadas junto a grupos de
diversas faixas etárias, como: pessoas em situação de rua, numericamente expressivas no centro da cidade; moradores de habitações precárias, como ocupações; cooperativas e grupos de artesãos voltados
à geração de renda; usuários abusivos de substâncias psicoativas em
tratamento de saúde; populações imigrantes e solicitantes de refúgio;
crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco
participantes de projetos socioeducativos, muitos deles no contraturno escolar; famílias beneficiárias de programas de transferência de
renda; crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional; mulheres em situação de violência doméstica e em situação
de prostituição; jovens inseridos em medidas socioeducativas de privação de liberdade (internação), semiliberdade, liberdade assistida e
prestação de serviços à comunidade; educadores sociais, entre outros.
Atualmente, o Programa desenvolve suas ações a partir das três
frentes de trabalho seguintes:
Parcerias e visitas educativas aos grupos: por meio de parcerias com organizações públicas ou privadas que desenvolvem trabalhos socioeducativos, o Programa elabora e realiza
ações educativas continuadas junto aos grupos, cuidando
para responder à especificidade de cada perfil de educandos, a fim de alcançar os objetivos comuns da parceria, com

10. Comanducci distingue as minorias em políticas e culturais. “A minoria política é visualizada quando se percebe o afastamento de determinada classe de situação de poder, vez que não alcançam
representatividade política por número insuficiente de votos. Ainda assim o direito constitucional
os protege quando elenca meios de defesa contra a maioria. A minoria cultural refere-se a uma
subalternidade cultural, econômica e/ou social, advinda de um processo histórico.” Em: COMANDUCCI, Paolo apud ALVES, Cândice Lisbôa. Medidas profiláticas decorrentes de relações consentidas: uma análise a partir do princípio da igualdade, pluralidade e tolerância. In: ALVES, Cândice
Lisbôa; MARCONDES, Thereza Cristina Bohlen Bitencourt. Liberdade, igualdade e fraternidade: 25
anos da Constituição Brasileira. Belo Horizonte: D’Plácido Editora, 2013. pp. 345-356.
11. Apesar de sua adoção pelos serviços de assistência social, o termo “situação de vulnerabilidade
social” não é consensual e nem pode ser entendido como sinônimo de carência de renda. Utilizamos no Programa sua compreensão como uma situação de violação de direitos, conforme expresso na Política Nacional de Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004.
Norma Operacional Básica – NOB/SUAS. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome/Secretaria Nacional de Assistência Social, 2005. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/
cnas/politica-e-nobs/pnas-2004-e-nobsuas_08-08-2011.pdf/download>. Acesso em: 16/08/2016.

31

constante avaliação dos processos. A maior parte dessas
parcerias está relacionada com o curso Ações multiplicadoras, pois são organizações sociais cujos profissionais participaram do curso em alguma de suas edições. ❶
Ação Educativa Extramuros: desde 2008 o Programa desenvolve ações educativas externas sistemáticas com dois
grupos de adultos em situação de rua ligados a uma casa de
convivência e a um centro de acolhida, próximos ao museu.12
Elas se estruturam por meio de oficinas artísticas semanais
nas organizações sociais de origem dos grupos – com ênfase
na xilogravura e na criação textual –, e de visitas educativas
regulares à Pinacoteca, com uma série de desdobramentos
materiais, como exposições e publicações. ❷❸
Curso de formação para educadores sociais: Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural, ao qual nos
dedicaremos a seguir.
O curso Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural
No âmbito do Programa de Inclusão Sociocultural, o estabelecimento de parcerias de trabalho para o desenvolvimento das ações educativas continuadas depende fortemente do contato, do interesse e
da disponibilidade em estabelecer um projeto comum com o museu
por parte das organizações sociais que atuam com os públicos-alvo.
Em termos operacionais, no entanto, fundamenta-se ainda, e principalmente, na relação estabelecida pessoalmente entre a equipe do
Programa e seus interlocutores diretos nas organizações parceiras: os
educadores sociais e, eventualmente, seus coordenadores.
O Programa iniciou suas atividades em 2002 e o contato com os
educadores sociais com os quais trabalhávamos então nos indicou
que havia, por grande parte desses profissionais (e, em alguns casos,
ainda hoje há), um relativo desconhecimento das possibilidades e das
potencialidades educativas do contato com os museus em geral e com
a Pinacoteca em particular. Se para uns isso soava como algo estranho
às necessidades urgentes de seus educandos e era inicialmente visto
como pouco relevante, para outros a parceria era tida apenas como
passeio e lazer para os grupos, sem contemplar processos de educação.
12. As organizações parceiras para essa ação são a Casa de Oração do Povo da Rua, uma casa de
convivência para pessoas em situação de rua ligada à Pastoral do Povo da Rua da Igreja Católica,
e o Centro de Acolhida Especial para Idosos Sítio das Alamedas, uma instituição para idosos em
situação de rua gerida pela Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana (CROPH), ONG
supervisionada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Ambas as organizações tiveram profissionais participando do curso Ações multiplicadoras, em diferentes momentos.

32

❶

Crianças e adolescentes do Instituto Espaço Arterial
em visita educativa às esculturas da Pinacoteca
expostas no Jardim da Luz. Na foto, observam a obra
Carregadora de perfume de Victor Brecheret. Foto:
Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo

❷

Participante da Ação Educativa Extramuros na Casa de Oração
do Povo da Rua em oficina de xilogravura. Foto: Núcleo de Ação
Educativa da Pinacoteca de São Paulo
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❸

Painéis de lambe-lambes, produzidos por participantes da Ação Educativa Extramuros, que
revestiram as janelas da fachada lateral da Pinacoteca entre dezembro de 2011 e julho de 2012.
Foto: Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo
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Sem desmerecer o aspecto de lazer e prazer que também envolve
a visita a um museu, tal afirmação nos indicava o desconhecimento
por parte dos educadores sociais das múltiplas oportunidades de
aprendizagem a partir do contato com as instituições museológicas.
Ao mesmo tempo, nos apontava para uma demanda não expressa: a necessidade de propor uma ação específica que incluísse os
educadores sociais na discussão sobre as possibilidades educativas dos museus e sobre as formas como essas instituições poderiam
participar da promoção da inclusão sociocultural. Assim, optamos
por estruturar uma formação que ampliasse sua percepção acerca dos potenciais da educação patrimonial, da educação em arte
e dos equipamentos culturais como subsídios para suas práticas
socioeducativas ou como geradores delas. Uma ideia-chave para
construir essa formação foi a de apropriação do museu, de seus procedimentos e conteúdos por parte dos educadores participantes. É
importante esclarecer, entretanto, que não há um direcionamento
para a elaboração de projetos educativos em parceria exclusivamente com a Pinacoteca. Apesar de sempre termos a expectativa
de iniciar e de consolidar ações com as instituições participantes,
antes buscamos que os educadores sociais estabeleçam relações
com os equipamentos culturais de modo geral (com outros museus,
centros culturais etc.). Dessa conjunção de fatores e ideias surgiu a
proposta do curso Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural, no ano de 2005.
Além disso, no mesmo ano, conhecemos o trabalho realizado
pelo Instituto Minidi Pedroso de Arte e Educação Social (Impaes),
que naquele momento atuava de forma prioritária no apoio a projetos de formação de educadores.13 Apresentamos a essa instituição a proposta de um curso de formação para educadores sociais
na Pinacoteca e, felizmente, fomos contemplados. O apoio do Impaes ao curso ocorreu em cinco anos (de 2005 a 2007, em 2009 e
2010) e foi de fundamental importância para seu desenvolvimento e consolidação. O fato de ter sido apoiado em suas primeiras
edições por uma Organização da Sociedade Civil (no caso uma
ONG) e de ter como público-alvo educadores que também atuam
em organizações sociais indica a relação intrínseca entre o Programa de Inclusão Sociocultural e essa tipologia de instituições
que, via de regra, desenvolve projetos educativos no campo da
educação não formal.

13. O Instituto Minidi Pedroso de Arte e Educação Social propõe beneficiar iniciativas que tenham
como meta a capacitação de educadores na área da arte, visando efeito multiplicador em
todas as suas ações sempre voltadas à formação de crianças, jovens e adultos, em comunidades de baixa renda. Para conhecer as ações desenvolvidas pelo Impaes, visite: <impaes.
org.br>. Acesso em: 16/08/2016.
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Nesse sentido, faz-se importante circunscrever o público-alvo do curso.
Em nossa prática, chamamos de educadores sociais 14 os profissionais
atuantes em projetos socioeducativos da educação não formal ligados
a organizações sociais públicas ou privadas. Isso implica em uma enorme variedade de práticas e formações que a rigor não necessariamente
se inscrevem na área da educação (como, por exemplo, assistentes sociais e psicólogos que lidam com crianças e adolescentes em situação
de acolhimento institucional ou com população adulta em situação de
rua).15 Entretanto, ainda que em alguns casos suas atuações não possam
ser estritamente definidas como educativas a priori, podemos perceber
em suas intencionalidades e em seus procedimentos de trabalho com os
públicos-alvo questões eminentemente educativas, que buscam o fortalecimento das identidades, a melhoria da sociabilidade e dos vínculos, o
incremento da autopercepção e da autoafirmação, entre outras.16
Como forma de ampliar as ações iniciadas com o curso, em 2007 foi
desenvolvido o Arte+, um material impresso para educadores sociais
com foco na educação em arte e na educação patrimonial, a fim de
apoiar esses profissionais em suas práticas inclusivas por meio da arte.
A publicação é distribuída gratuitamente entre organizações sociais
de todo o país e atualmente encontra-se em sua segunda edição. No
panorama museológico brasileiro, existe uma vasta experiência no
desenvolvimento de materiais educativos impressos para professores, mas o Arte+ se diferencia justamente por seu público-alvo e, consequentemente, por suas abordagens, mais próximas às práticas da
educação não formal. Ele foi elaborado tendo como base as experiências do PISC no atendimento aos grupos em vulnerabilidade social
e, particularmente, o contato com os educadores sociais parceiros e
14. Para distintas definições sobre as atribuições, os contextos e as condições de trabalhos dos
educadores sociais no Brasil, ver: SILVA, Roberto da; SOUZA NETO, João Clemente de; MOURA,
Rogério. Pedagogia Social. São Paulo: Expressão & Arte, 2009. vol.1, pp.12-13. GOHN, Maria da
Gloria. Educação não-formal, educador(a) social e projetos sociais de inclusão social. In: Revista
do Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação CESGRANRIO no 1 – Meta: avaliação. Rio de
Janeiro: CESGRANRIO, jan./abr. 2009. vol.1, pp.28-43. Disponível em: <http://revistas.cesgranrio.
org.br/index.php/metaavaliacao/article/view/1>. Acesso em: 18/08/2016.
15. Para conhecer o perfil e as áreas de atuação dos educadores sociais participantes do curso,
veja o texto “Ser cultural: pesquisa avaliativa sobre o curso Ações multiplicadoras: o museu e a
inclusão sociocultural” na página 60 desta publicação.
16. Adotamos em nossa prática no Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca uma percepção ampliada de educação e aprendizagem nos museus, envolvendo não apenas a aquisição de conhecimentos formais, mas também outros aspectos de ordem mais vivencial e subjetiva, que
são tão, ou em certos casos, mais importantes que o aprendizado de conteúdo. De acordo
com Eilean Hooper-Greenhill, teórica britânica da educação em museus, “o aprendizado é um
processo de engajamento ativo com a experiência. É o que as pessoas fazem quando querem
entender o mundo (fazer sentido). Pode envolver o aumento ou aprofundamento de habilidades, conhecimento, compreensão, valores, sentimentos, atitudes e capacidade de reflexão. O
aprendizado efetivo conduz à mudança, ao desenvolvimento e ao desejo de aprender mais”.
HOOPER-GREENHILL, Eilean. Desenvolvendo um esquema para detectar evidências do impacto e resultados do aprendizado em museus, arquivos e bibliotecas: o esquema conceitual.
Tradução de Gabriela Suzana Wilder. Leicester: Universidade de Leicester, 2002. Documento
original em inglês disponível em: <http://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/rcmg/
projects/lirp-1-2/LIRP%20analysis%20paper%201.pdf>. Acesso em: 16/08/2016.
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participantes do curso. O material é constituído por um folheto explicativo, com temas como a participação do museu nos processos de
inclusão sociocultural, educação em museus, conceitos de arte, leitura de imagens, entre outros; e quatro pranchas com reproduções de
obras do acervo da Pinacoteca, contendo no verso sugestões educativas para a leitura da imagem e atividades práticas.17 ❹
Outro aspecto que merece menção refere-se ao interesse de profissionais de outros equipamentos culturais em participar do curso Ações
multiplicadoras, ainda que não fossem o público-alvo específico dessa
formação. Além de auxiliarmos esses profissionais na construção de novas redes de contato com as organizações sociais, acreditamos que o
encontro com os educadores sociais contribui para que nossos pares
repensem suas práticas socioeducativas, assim como acontece conosco. Deve-se observar ainda que a demanda de equipamentos culturais
para participar do curso Ações multiplicadoras teve crescimento expressivo em suas últimas edições, o que pode ser demonstrativo tanto
do desejo das instituições culturais em atuar com os educadores sociais
e os grupos em situação de vulnerabilidade social quanto do possível
aumento da procura por parte dos educadores sociais por essas instituições.18 Em resposta a essa procura, desde a primeira edição do curso disponibilizamos no máximo três vagas (das 28 vagas totais) para
educadores que atuam em outros equipamentos culturais.
A estrutura do curso Ações multiplicadoras
Para participar do curso, o educador social deve se candidatar ao
processo seletivo por meio do preenchimento eletrônico de uma ficha
de pré-inscrição, na qual tem de indicar dados pessoais e profissionais,
bem como descrever de forma sucinta o perfil do público com o qual
atua, que tipo de trabalho desenvolve e qual o interesse no curso.
O período de pré-inscrição dura, em média, dois meses.
O único pré-requisito de caráter eliminatório é que o candidato esteja, no ato da pré-inscrição, atuando em organizações públicas ou
privadas que desenvolvam projetos e programas socioeducativos de
17. Em suas duas edições (em 2007 e 2009), o material contou com o patrocínio do Impaes. Ele
encontra-se disponível gratuitamente para download no Museu para Todos, um espaço educativo no site da Pinacoteca. Para ter acesso ao pdf do Arte+ e de outras publicações do NAE, basta
fazer um cadastro gratuito. Disponível em: <http://www.museuparatodos.com.br/>. Acesso em:
16/08/2016. O Arte+ também se encontra disponível em: <http://www.impaes.org.br/updocs/
publicacao_pdf/arte_mais_2005.pdf>. Acesso em: 16/08/2016.
18. Como forma de responder à demanda de educadores de diversas instituições museológicas por
conhecer as ações educativas inclusivas desenvolvidas pela Pinacoteca, em 2009 organizamos
o curso Conexões – programas educativos para públicos em vulnerabilidade social, públicos
com necessidades especiais e trabalhadores de museus, que durante uma semana recebeu 26
educadores de todo o país para uma formação que teve como ênfase os pressupostos teóricos
e os projetos desenvolvidos pelo Programa de Inclusão Sociocultural, pelo Programa Educativo
para Públicos Especiais e pelo Programa Consciência Funcional.
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❹

Arte+, material de apoio à prática pedagógica produzido para educadores sociais. Foto: Núcleo
de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo
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caráter não formal, voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Não é demandado nível de escolaridade ou formação
específica (como graduação em alguma área em particular, por exemplo). Como requisito classificatório, são priorizadas as instituições que
não tenham participado de edições anteriores do curso. Observamos
hoje que essa estratégia nos permitiu beneficiar um maior número de
organizações, estender nossa rede de atuação e construir parcerias
com perfis muito distintos.
Desde o segundo ano de realização do curso, são oferecidas 28
vagas. Em sua primeira edição, a turma foi composta inicialmente
por 25 participantes, dos quais 22 o finalizaram. De forma a otimizar
a estrutura criada com um número de concluintes que nos parecesse ideal, e tendo em vista sua periodicidade anual, a partir de 2006
passamos a oferecer 28 vagas já prevendo a desistência de aproximadamente três participantes, cálculo que tem correspondido à realidade vivenciada nas edições posteriores. Além disso, pensamos que
o número entre 25 e 28 educadores sociais por turma possibilita uma
participação mais qualificada coletiva e individualmente, de modo
a entender e a atender as especificidades de cada educador e seu
contexto institucional de origem.
O curso na maior parte das vezes ocorre no primeiro semestre do
ano. A experiência de organizar tal formação no segundo semestre
não se mostrou produtiva, tendo em vista que é um período marcado pelo encerramento anual das atividades na maioria das instituições. Nossa avaliação é que esse excesso de demandas compromete de forma significativa a agenda dos profissionais, forçando-os
a se ausentarem de vários encontros em virtude dos compromissos
institucionais, principalmente na reta final do curso. Além disso, observamos também o impacto dessa agenda em nossos números de
atendimento de público. Geralmente, quando o curso ocorre no primeiro semestre, os projetos educativos elaborados são colocados
em prática no segundo semestre e as visitas educativas previstas
são logo agendadas e realizadas.
Desde a sua primeira edição, em 2005, o curso tem um programa
dividido em duas etapas, com um total de encontros que variou ao
longo dos anos entre onze e dezoito, cada um com duração de três
horas, com periodicidade semanal. A primeira etapa é formativa, de
caráter teórico-prático, para a qual são dedicados 2/3 da carga horária total. Na segunda, são elaborados, orientados e apresentados
os projetos educativos desenvolvidos pelos alunos. Salientamos assim
a importância atribuída ao processo de construção de projetos, tendo em vista o tempo nele investido (o equivalente a 1/3 do total dos
encontros). Aos participantes, é esclarecido desde o primeiro dia que
o recebimento do atestado de participação é condicionado à elaboração e à apresentação do projeto educativo ao final do curso, além
de não exceder a quantidade máxima de faltas (25%).
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Um diferencial dessa proposta em relação a outras formações com
objetivos similares é a sua perspectiva de aplicabilidade, uma vez que
ela prevê a execução e o acompanhamento dos projetos desenvolvidos a
partir do curso. Assim, projetos educativos de participantes das edições
anteriores seguem sendo aplicados pelos educadores sociais e acompanhados pela equipe do Programa de Inclusão Sociocultural, seja na parceria para a organização conjunta de visitas educativas ao museu, seja
por meio de reuniões de planejamento e avaliação processual das ações.
A estrutura geral do curso sofreu algumas mudanças ao longo dos
anos. O número de encontros foi ampliado, tornando possível o aprofundando de algumas questões. Como consequência, o programa
tornou-se também um pouco mais longo e com uma carga horária
mais extensa. Outra transformação relevante foi a gradual adoção
de abordagens mais práticas em detrimento de encontros muito focados em aspectos teóricos. Essa mudança de orientação deveu-se
tanto à nossa percepção da necessidade de promover aprendizados
mais vivenciais quanto às avaliações dos participantes, que indicavam preferência por esse tipo de abordagem e maior afinidade com
ela. Assim, o curso passou a incluir em todos os encontros alguma
atividade de caráter prático e vivencial, relacionada ao tema a ser
discutido, também em consonância com as propostas educativas gerais do Núcleo de Ação Educativa do museu.19
Atualmente, a primeira etapa do curso é constituída por dez encontros em formato modular, ministrados por profissionais do NAE
da Pinacoteca e por convidados externos.20 Os conteúdos em debate nesses encontros iniciais são autônomos e complementares.

19. O NAE tem por princípio pedagógico ultrapassar o âmbito teórico e informativo do convívio com
a arte, inserindo atividades de caráter prático e participativo em seus processos educativos,
visando propiciar uma vivência mais pessoal do educando. Nas palavras de Milene Chiovatto,
coordenadora do NAE, “a articulação entre os diferentes programas educacionais atualmente
desenvolvidos pelo Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca tem como uma de suas referências
conceituais as propostas filosóficas de John Dewey (1859-1952), buscando uma educação capaz
de promover experiências significativas para o visitante em seu contato com a obra de arte. (…)
Transpor essas ideias à prática educativa em museus pode significar a elaboração de ações
propositivas articuladas que se desenvolvem temporal e espacialmente no tempo da visita e no
espaço do museu, de modo que o visitante possa perceber a si e aos demais, e esteja atento e
consciente acerca do processo vivido e dos resultados alcançados, mesmo que subjetivos”. Em:
CHIOVATTO, Milene. Pinacoteca do Estado de São Paulo. In: 29a Bienal de São Paulo – educativos
parceiros. [caixa com 22 encartes] São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2010. p.14.
20. O programa inicial do curso foi construído por Gabriela Aidar e Milene Chiovatto. Ao longo das
doze edições, participaram como docentes os profissionais do NAE, além delas: Aline Stivaletti
Barbosa, Carina da Silva Lima Biancolin, Daniele Canaes de Carvalho, Danielle Rodrigues Amaro,
Danilo Pêra Pereira, Gabriela da Conceição Silva, Germain Tabor Andrade Silva, Leandro Roman,
Luis Roberto Soares dos Santos, Luisa Rodrigues Barcelli, Margarete de Oliveira, Maria Christina da Silva Costa, Maria Stella da Silva, Paula Von Atzingen Tavares, Raphael Veiga Giannini,
Renato Akio da Cruz Yamaguchi; e como convidados externos: Adriana Mortara Almeida, Alda
Regina Tognini Romaguera, Auber Bettinelli, Augusto Sampaio, Aureli Alves de Alcântara, Daniela
Maria Bresciani Canto, Gabriela Suzana Wilder, Luciana Conrado Martins, Maria Terezinha Telles
Guerra, Renata Sieiro Fernandes. Além dos docentes, algumas edições do curso contaram com
as seguintes assistentes pedagógicas, que davam suporte à organização do curso: Diva Nunes,
Maria Silvia Costa Mastrocolla de Almeida e Mônica Cristina Junqueira Berto.
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Esse modelo possibilita que o participante consiga acompanhar as
discussões propostas em cada um dos encontros independentemente
de alguma ausência pontual. Por outro lado, uma vez que perde um
conteúdo, ele não terá outra oportunidade de retomá-lo em grupo,
ficando a seu critério atualizar-se por meio da leitura das bibliografias
básicas e complementares.21 Isso porque o programa se organiza e
os encontros se articulam de forma a aprofundar temas e questões
que consideramos fundamentais ao objetivo geral da formação: dar
ao educador social subsídios para a elaboração, a execução e a avaliação de projetos educativos em arte e cultura voltados à inclusão
sociocultural dos grupos com os quais trabalham, de forma a potencializar sua atuação socioeducativa. Como um objetivo complementar,
uma consequência do processo formativo, esperamos também que os
participantes se aproximem da maneira como se relacionam, pessoal
e profissionalmente, com os equipamentos culturais, ou a transformem.
Logo no primeiro encontro, os participantes recebem todo o material didático necessário para o acompanhamento do curso, o qual
é atualmente composto por: uma apostila com o programa do curso
e os textos cuja leitura é considerada fundamental para o acompanhamento de cada encontro, um CD-ROM com a mesma apostila em
versão digital (de forma a facilitar a multiplicação do material pelos
educadores sociais entre seus pares), e uma série de indicações de
leituras complementares, recursos educativos impressos produzidos
pelo NAE e pelo PISC. Durante o curso, são oferecidos coffee breaks
em todos os encontros, momento de interação favorável para que os
vínculos e potenciais parcerias entre os educadores se estabeleçam.
Há também a possibilidade de concessão de um auxílio-transporte
(no valor de duas passagens – ida e volta –, tendo como referência a
tarifa vigente no município de São Paulo).
Ressaltamos ainda que, desde a sua primeira edição, o curso e todos os materiais disponibilizados são gratuitos, tendo sido cobrada
por alguns anos apenas uma taxa simbólica de inscrição.
Os encontros se estruturam na seguinte sequência:
Encontros 1 e 2: Apresentação dos profissionais do PISC,
do programa do curso e dos participantes, com informações
sobre o trabalho desenvolvido nas instituições de origem
O primeiro encontro é de apresentações. Após uma descrição geral a
respeito do programa do curso, os educadores sociais participantes
relatam os trabalhos desenvolvidos em suas respectivas instituições de

21. A bibliografia proposta para cada encontro do curso assim como os principais referenciais
teóricos usados encontram-se disponíveis a partir da página 194 desta publicação.
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origem e apresentam as características das mesmas. É o início da construção de vínculos, de reconhecimento dos pares. No mesmo encontro,
é realizada uma visita educativa à Pinacoteca. Os alunos são, em sua
maioria, introduzidos assim às possibilidades educativas dos museus.
A partir de 2007, quando era então realizada a terceira edição do
curso, passamos a realizar um encontro similar a esse para os coordenadores das organizações sociais participantes. Nossa perspectiva é
de que, quando o educador social é aceito no curso, sua participação
não seja pessoal, mas institucional. Assim, mais do que uma formação
individual, desejamos formar multiplicadores. Além disso, o programa proposto converge para a construção de projetos educativos cujo
ideal é que sejam implementados, sendo fundamental o conhecimento, a anuência e o apoio institucionais para tal. A experiência dos dois
primeiros anos, aliada ao relato dos educadores sobre a eventual falta de apoio para a realização dos seus projetos, fez-nos avaliar a importância do esforço em nos aproximarmos, ao menos pontualmente,
das coordenações institucionais, a fim de envolvê-las na formação e
também de fortalecer as propostas e o projeto educativo desenvolvido
pelos participantes. Nesse sentido, também é aberta a possibilidade
de os coordenadores comparecerem a encontros pontuais que sejam
de seu interesse, estimulando-os principalmente a estarem presentes
na apresentação dos projetos elaborados pelos participantes, como
forma de fortalecer o educador social frente à sua instituição de origem.
Encontro 3: Apresentação dos conceitos de exclusão
e inclusão social e sua aplicabilidade nos museus.
Apresentação do Programa de Inclusão Sociocultural
No encontro em que são apresentados e discutidos os conceitos de
exclusão e inclusão social e sua aplicabilidade nos museus, buscamos
refletir sobre a atuação em rede e de que forma o museu pode participar da promoção da inclusão sociocultural. São debates que possuem
maior relação com a área de atuação dos participantes e, por isso, introduzem a etapa formativa do curso. Na primeira parte do encontro,
são apresentados referenciais teóricos e relatos de experiências de
ações, projetos e programas educativos desenvolvidos na Pinacoteca
e em outro museu de arte para promover a inclusão de públicos em situação de vulnerabilidade. A inserção desses relatos de experiência visa
ampliar a percepção dos participantes em relação às possibilidades
de ações educativas inclusivas em diferentes museus e os potenciais
de interação e parcerias. Entre os assuntos abordados estão inclusão
social e cultural, identidades culturais, acessibilidade nos museus, dados de frequência e acesso aos museus no país, entre outros.
São relatadas as experiências de formação de educadores de creche
desenvolvidas no Museu de Arte Contemporânea (MAC-USP), entre 2000
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e 2004,22 e apresentadas, ainda, as ações realizadas pelo Programa
de Inclusão Sociocultural, das quais o curso faz parte. No segundo momento do encontro, é proposta uma dinâmica de seleção de obras de
arte e construção de percursos educativos para grupos em situação
de vulnerabilidade social em uma sala da exposição de longa duração do acervo da Pinacoteca, a fim de que comecem a se familiarizar
com as obras de arte como recursos educativos. Essa é uma dinâmica
introdutória por meio da qual os participantes iniciam a percepção e
a abordagem das obras e imagens artísticas com finalidades educativas, ao apontar as mesmas possibilidades de trabalho a partir de
seus temas, aspectos formais, potenciais interpretativos e de relação
entre elas etc. É um exercício que, somado aos demais conteúdos do
curso, se mostrará útil no momento de elaboração dos projetos educativos, visando maior autonomia na utilização da arte como recurso
pedagógico ao articularem seus objetivos e abordagens de trabalho
às especificidades dos equipamentos culturais e/ou dos museus de arte.
Encontro 4: Discussão sobre o que é
um museu e qual a sua função social
No encontro em que se discute o que é um museu e sua função social,
os debates são introduzidos por dinâmicas que colocam em evidência duas atividades que fundamentam essa instituição: os objetos
resguardados pelo museu e suas diferentes leituras e o ato de colecionar. Primeiramente, os participantes são envolvidos num exercício
de investigação formal, funcional e interpretativa de objetos cotidianos que trazem consigo, a fim de refletirem sobre as diversas formas
de olhar e as camadas de significados que envolvem qualquer objeto. Em seguida, a partir dessa seleção é proposto que pensem sobre
critérios de agrupamentos e de possíveis formas de exposição dos
objetos, para que vivenciem minimamente o processo de construção
de narrativas conceituais que dão origem às exposições museológicas. Num segundo momento, são apresentados alguns princípios e
discussões básicas do universo dos museus, tais como: cultura material e imaterial, as funções documental e intermediadora dos objetos,
as categorias de significados para os objetos (utilitária, histórica e
simbólica), conceitos preservacionistas (coleção, patrimônio, museu,
preservação etc.), e a cadeia operatória da museologia.
22. O relato de experiência de Gabriela Suzana Wilder é também parte de sua pesquisa de doutorado, intitulada As artes visuais do século XX como visão de mundo e exercício de diversidade.
Inclusão cultural: uma missão de museus de arte contemporânea, a qual foi posteriormente publicada: WILDER, Gabriela Suzana. Inclusão social e cultural: arte contemporânea e educação
em museus. São Paulo: Editora Unesp, 2009. A mesma autora é responsável pelo texto “As artes
visuais como visão de mundo e exercício de diversidade”, a respeito de sua participação nesse
encontro inicial do curso, que consta na página 140 desta publicação.
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Encontro 5: Discussão sobre o que é arte
Tendo em vista que o curso é oferecido por um museu cuja coleção é
constituída por objetos artísticos e que uma parte considerável dos
participantes não possui formação acadêmica em Artes, propomos
esse encontro no qual é discutido como surgiu e como operamos hoje
o conceito de arte. Mais do que responder à pergunta “o que é arte?”,
pretendemos introduzir os participantes a algumas discussões que permeiam os processos de produção e institucionalização artísticos por
meio de dinâmicas e da leitura de objetos de arte em suas diferentes
linguagens. O encontro é assim marcado pelo processo de desconstrução de ideias que permeiam o senso comum, como a obrigatoriedade
da beleza. O conceito de arte é tratado como produto de determinadas
circunstâncias históricas e culturais em que, por exemplo, a busca do
belo é apenas um capítulo de uma história mais longa. Observando a
dificuldade de alguns educadores sociais em lidar com manifestações
artísticas e culturais muito presentes em seus cotidianos (como, por
exemplo, o funk), uma questão que nos pareceu pertinente discutir é a
concepção do gosto como algo em construção. Com isso, intenciona-se
propor uma reflexão sobre as relações (muitas vezes conflituosas) entre
preferências individuais e valores socialmente instituídos e atribuídos.
A discussão sobre o tema adensou a reflexão a respeito da lógica de
reconhecimento e de institucionalização de alguns objetos nas narrativas oficias das artes em detrimentos de outros.
Observamos aqui que a experiência do curso tem também como resultado a produção de uma bibliografia muito específica e focada no universo de formação de educadores sociais. A partir da experiência docente
e das questões levantadas pelos educadores sociais nesse encontro, foi
elaborado o texto “Discutindo arte: uma introdução” (2012), escrito por
Danielle Rodrigues Amaro, educadora do Programa de Inclusão Sociocultural que passou a ser responsável por esse encontro a partir de 2011.
Encontro 6: Aspectos da educação em museus e metodologias
contemporâneas do ensino da arte. Apresentação dos
programas do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca
Após as discussões sobre museu e arte, esse encontro aborda alguns aspectos da educação em museus e de metodologias contemporâneas do ensino da arte. É exposto um breve histórico do ensino
da arte, com ênfase nos movimentos internacionais e nacionais que,
durante o século XX, propuseram transformações no ensino artístico. São também apresentados alguns métodos e sistemas de ensino
da arte (como o DBAE – Discipline-Based Art Education e a Abordagem Triangular), além de uma seleção de referenciais teóricos que
fundamentam e orientam as ações do Núcleo de Ação Educativa da
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Pinacoteca (como, por exemplo, o conceito de experiência tal como
é compreendido por John Dewey e por Jorge Larrosa Bondía). A partir
dessa introdução e num segundo momento, são tratados os aspectos
específicos da educação em museus e apresentados os pressupostos
que embasam a missão, a visão e os valores adotados pelo NAE, além
de algumas experiências desenvolvidas nos programas, projetos e
ações que o compõem, em particular aqueles realizados junto à educação formal e aos públicos espontâneos. A partir de 2014, visando
dar maior dinamicidade a esse encontro com conteúdo bastante teórico, foi introduzida uma dinâmica com os educadores, estimulando-os
a participarem em grupos de um jogo que inicialmente foi produzido
pelo NAE no contexto do projeto Pinafamília.23
Encontro 7: Apresentação dos Programas
Educativos Inclusivos da Pinacoteca
Esse encontro tem como objetivo apresentar aos participantes as
ações desenvolvidas pelos demais Programas Educativos Inclusivos
da Pinacoteca (PEIs), que são: o Programa Educativo para Públicos
Especiais, que atua com pessoas com deficiências e transtornos mentais; o Programa Meu Museu, que desenvolve ações com pessoas de
sessenta anos ou mais, e o Programa Consciência Funcional, que atua
com os funcionários do museu, em particular com os profissionais de
atendimento ao público e os prestadores de serviço (equipes de segurança e limpeza).
Avaliamos que a participação desses programas poderia contribuir
para a formação dos educadores sociais, levando em conta a usual
presença de idosos e de pessoas com deficiências e/ou transtornos
mentais nos grupos com as quais eles atuam, além da recorrência de
projetos educativos elaborados pelos participantes visando à formação
de profissionais em suas organizações de origem. Assim, nesse encontro são apresentados alguns pressupostos teóricos que fundamentam
as ações e os projetos desenvolvidos pelos referidos programas, com
suas especificidades de abordagens a partir das necessidades de cada
público-alvo, bem como a experiência desses programas em atuar em
parceria. Na segunda parte do encontro, os participantes são convidados a realizar vivências por meio de atividades práticas propostas
para cada um dos perfis de público contemplados pelos programas.
23. O Pinafamília é um dos projetos desenvolvidos pela equipe dos Programas de Atendimento ao
Público Escolar e em Geral do NAE. Tem como objetivos: estimular a visita de famílias à Pinacoteca; favorecer o convívio familiar por meio da fruição da arte e estimular a visita a espaços
culturais; desenvolver processos de aprendizagem em arte por meio de atividades lúdicas e
participativas; favorecer a compreensão, por esse público, da importância do patrimônio e de
sua preservação. Para ter acesso a sua programação, visite o site da Pinacoteca: <http://www.
pinacoteca.org.br/>. Acesso em: 16/08/2016.
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Encontro 8: Aspectos da leitura de imagens e visita à exposição para
a discussão de suas potencialidades educativas com os públicos-alvo
Após terem a oportunidade de discutir questões relativas aos museus, aos
objetos artísticos e às especificidades dos processos educativos em museus de arte, é proposto um encontro no qual são trabalhados aspectos
da leitura de imagens, evidenciando ser essa a principal ferramenta de
trabalho dos educadores em um museu de arte. Discutem-se suas potencialidades educativas com os públicos-alvo, como por exemplo, o desenvolvimento de um olhar crítico em relação às imagens que nos rodeiam,
ou o diálogo com aspectos de suas histórias pessoais e identidades.
Em nossa prática no NAE, entendemos que a leitura de imagens
deve ultrapassar os aspectos formais, técnicos e contextuais das obras
abordadas, enfatizando processos interpretativos por meio de atribuições de significados de caráter subjetivo e abrindo espaço para
o estabelecimento de relações de ordem pessoal.24
A maior parte desse encontro ocorre nas exposições de longa duração
do acervo do museu. São propostos exercícios que pretendem estimular
o olhar mais atento tanto às obras quanto às particularidades da linguagem visual, como: formas, cores, espaço, linhas, luz etc. Em seguida,
é sugerida, em grupos, uma atividade de interpretação e recriação da
visualidade por meio de sons, gestos e palavras. Priorizamos o uso de
obras abstratas, de forma que as interpretações sejam menos literais.
Apenas após essa série de experiências, ao final do encontro são discutidos alguns autores referenciais ao processo de leitura de imagens artísticas, como os norte-americanos Edmund B. Feldman e Robert W. Ott.
Observamos ainda que, para esse encontro, a docente convidada
Daniela Canto escreveu o texto “Leitura de obras de arte para quê?”
(2005), que é proposto como leitura fundamental desse encontro desde a sua primeira edição.25
Encontro 9: Potencialidades do uso de
recursos educativos na educação não formal
Aquecidos pela discussão anterior, esse encontro tem como tema as potencialidades do uso de recursos educativos na educação não formal, com
o objetivo de oferecer subsídios para a elaboração desses instrumentos
tendo em vista as particularidades dos contextos de atuação dos educadores sociais. Nos processos educativos experimentados pela equipe

24. Para conhecer de forma mais detalhada como compreendemos a leitura de imagens nas práticas educativas do NAE, ver: CHIOVATTO, Milene; AIDAR, Gabriela. Arte+. São Paulo: Pinacoteca
de São Paulo, 2009. pp.6-7.
25. A mesma autora escreveu o texto “Aspectos de leitura de imagens”, a respeito de sua participação no curso, que consta na página 144 desta publicação.
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do PISC (e de forma mais abrangente do NAE como um todo), os recursos educativos são entendidos como ferramentas usadas na mediação
entre o público e as obras presentes no museu, de forma a instigar uma
observação mais atenta, contribuir para a construção de conhecimento
por meio do estímulo multissensorial (fazendo uso de recursos visuais, sonoros, táteis, olfativos e gustativos) e estimular processos de atribuição
de sentidos, a fim de potencializar a experiência educativa no museu de
maneira mais vivencial.26 ❺ Além disso, nossa prática nos aponta que a
contribuição dos recursos está no fato de eles tornarem o processo educativo mais participativo ao privilegiar a colaboração dos grupos, suas
experiências de vida, visões de mundo, sensações e percepções.
Esse foi um encontro que passou por uma série de transformações
em seu formato, desde uma oficina de criação de recursos educativos
a partir de alguns já utilizados na Pinacoteca até o modelo atual de
elaboração, pelos participantes, de propostas de jogos interpretativos com base nas obras em exposição.
A partir da experiência do uso de recursos educativos em visitas
mediadas pela equipe do PISC e da convivência com os educadores
sociais participantes do curso, foi redigido o texto “Potencialidades do
uso de recursos educativos: reflexões e práticas” (2014), por Danielle
Rodrigues Amaro e Germain Tabor Andrade Silva, ambos educadores
do Programa na ocasião.27
Encontro 10: Construção de projetos educativos
O penúltimo encontro da parte formativa do curso é dedicado ao processo de construção de projetos educativos. Na primeira parte, os participantes são introduzidos às problemáticas relacionadas à definição
teórico-prática do campo da educação não formal. A partir de tais reflexões, procura-se relacionar a pedagogia de projetos com a educação
não formal, bem como com a ideia da cidade como espaço de educação.
É apresentada então uma proposta de roteiro com indicações de itens
que servem de referência para a elaboração de projetos educativos pelos
participantes.28 Também são apresentados alguns exemplos de projetos
educativos desenvolvidos no âmbito da educação formal e não formal.
26. Nas práticas do NAE, muitas vezes utilizamos os recursos educativos nas chamadas “propostas
poéticas”, atividades lúdico-educativas que visam concretizar, tornando vivenciais, os conteúdos tratados na leitura de imagem. Além de visuais, as atividades podem também ser musicais,
corporais ou verbais.
27. O texto foi desenvolvido a partir de uma versão anterior também escrita para o curso Ações multiplicadoras (2011, 7a edição): AMARO, Danielle Rodrigues; SOARES, Luis Roberto; AIDAR, Gabriela;
CHIOVATTO, Milene. Potencialidades do uso de recursos educativos na educação não formal: reflexões e práticas. São Paulo: 2011. Não publicado.
28. Para conhecer a proposta de roteiro de construção de projetos educativos utilizada no curso Ações
multiplicadoras, veja o texto “Educação não formal, projetos e o exercício da formação: por uma
educação sem bússolas”, de Renata Sieiro Fernandes, que consta na página 121 desta publicação.
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❺

Participantes de grupo do Centro de Acolhida Portal do Futuro vestem máscaras e interagem
com a obra Impassibilidade, de Auguste Puttemans, em visita educativa à Pinacoteca de
São Paulo. Foto: Christina Rufatto
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Desde a primeira edição do curso, damos espaço para relatos de
educadores sociais parceiros, convidando-os a compartilhar com o
grupo experiências de ações socioeducativas realizadas em diálogo com equipamentos culturais.29 De 2006 em diante, o participante passou sempre a ser alguém da edição anterior do curso.30 Além
disso, nas três primeiras edições, esse tipo de depoimento acontecia
na mesma aula em que eram apresentados os conceitos de exclusão
e inclusão social e sua aplicabilidade nos museus (ver encontro 3). A
partir de 2008, no entanto, esse tipo de relato passou a integrar a segunda parte do encontro de construção de projetos educativos, pois
servia como um estudo de caso de elaboração de projetos, etapa a
ser desenvolvida na sequência pelos participantes do curso.
Tendo em vista as experiências dos anos iniciais da formação, nas
quais o momento de elaboração dos projetos parecia uma tarefa
muito difícil para alguns participantes que nunca o haviam feito, a
inserção de educadores sociais de edições anteriores do curso apresentando sua experiência nos pareceu bastante oportuna, já que tornaria o exercício de formulação e de implementação dos projetos
educativos mais concreto e acessível, desmistificando o processo e
tornando-o mais próximo da vivência dos participantes, e não apenas mero exercício especulativo. Assim, esse momento costuma ser de
grande interesse, em parte pela orientação que os relatores recebem
de não apresentarem apenas os projetos inicialmente concebidos e
seus sucessos, mas também as dificuldades do processo de elaboração, as frustrações das impossibilidades e os exercícios de adaptação
de acordo com as circunstâncias impostas pelo contexto de atuação.
Quase todos os participantes do curso realizam ações socioeducativas
de caráter projetivo e processual, mas uma boa parte deles não tem a
prática de organizar suas ideias e ações na forma de projetos escritos, daí
também a relevância de propormos essa atividade como parte integrante da sua formação.31 Para esse encontro, a docente convidada, Renata
Sieiro Fernandes (em parceria com Valéria Aroeira Garcia), redigiu o texto

29. Em 2005, na primeira edição do curso, foram convidados os então parceiros do PISC: Renata
Mendes (designer da Associação Mundaréu) e Milton Alves (coordenador do curso Vídeo: cultura
e trabalho da ONG Ação Educativa, Assessoria, Pesquisa e Informação).
30. Participaram como relatores de experiências os seguintes educadores sociais: em 2006, Marília
Pontone Hellmeister (Associação Arte Despertar); em 2007, Beatriz Blanco (Instituto Avisa Lá); em
2008, Ivete José da Silva (Associação Belenzinho de Assistência Social – Abas); em 2009, Danielle
Rodrigues de Alcântara (Design Possível); em 2010, Cristina Maria Viscome (CAPS-AD Penha); em
2011, Vera Lucia Baptista Alves (Instituto Espaço Arterial); em 2012, Renata Pires de Santana Matias (Centro para Juventude União Cidade Líder); em 2013, Samuel de Jesus Pereira (Instituto Edificando); em 2014, Maria Silvia Monteiro Machado (Escola Municipal de Iniciação Artística); em 2015,
Maria Elisa Furtado de Mattos Ribeiro (Seara Bendita – Unidade Lar Meimei); e em 2016, Karina de
Santa Cruz Pimenta (Gerência de Arte e Cultura da Fundação Casa).
31. No texto “Ser cultural: pesquisa avaliativa sobre o curso Ações multiplicadoras: o museu e a
inclusão sociocultural”, que consta na página 56 desta publicação e discute os resultados da
pesquisa feita junto aos participantes do curso, aponta-se para o desafio que o processo de
elaboração dos projetos educativos representa para uma parte dos educadores sociais.
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“Algumas orientações para navegadores e principiantes na navegação:
relacionando a pedagogia de projetos com a educação não formal”, usado como bibliografia fundamental do curso desde sua primeira edição.32
Encontro 11: Sistemas de avaliação para ações socioeducativas
A etapa formativa teórico-prática é encerrada com o tema: os sistemas de avaliação para ações socioeducativas. O encontro é iniciado com um levantamento junto aos participantes sobre as formas de
avaliação por eles usadas em suas respectivas instituições de origem.
Nessa conversa, procura-se também entender como são construídos
os indicadores para a avaliação das ações, para assim introduzir conceitualmente o tema. É tratada ainda a especificidade da avaliação
de aprendizagem em museus e citada a contribuição dos Resultados
Genéricos de Aprendizagem (GLOs – Generic Learning Outcomes) e dos
Ganhos Sociais Genéricos (GSOs – General Social Outcomes), pensados
para os processos avaliativos desenvolvidos no contexto particular
dos museus.33 De modo geral, interessa-nos que os participantes compreendam a avaliação como um momento fundamental e que deve
ser previsto de forma cuidadosa tanto no exercício de elaboração do
projeto quanto em suas atividades cotidianas institucionais. Um dos
objetivos do encontro é fazê-los perceber a avaliação não apenas
como uma ferramenta burocrática, usada para prestação de contas
ao fim dos processos, mas como um meio de produzir informações
de qualidade sobre as ações desenvolvidas para, no futuro, orientar
tomadas de decisões.
Encontros 12 e 13: Orientação de projetos
Nesses dois encontros, os quais passaram por transformações em sua
dinâmica, são propostos e elaborados os projetos educativos pelos
participantes, com o acompanhamento da equipe do PISC e de outros
profissionais, também docentes do curso. A princípio, a orientação era
feita individualmente. No entanto, percebemos logo nos primeiros anos
que o processo de construção de projetos se enriquecia enormemente

32. Desenvolvido em 2005 especialmente para o curso Ações multiplicadoras, o texto foi publicado
em momento posterior: FERNANDES, Renata Sieiro; GARCIA, Valéria Aroeira. Algumas orientações
para navegadores e principiantes na navegação: relacionando a pedagogia de projetos com
a educação não formal. In: Revista Montagem no 8. Ribeirão Preto: Centro Universitário Moura
Lacerda, 2006. vol.8, pp.70-81. Disponível em: <http://www.portalmouralacerda.com.br/images/
conteudo/publicacoes/revista%20montagem%202006.pdf>. Acesso em: 18/08/2016.
33. Para uma sucinta definição sobre indicadores, os Resultados Genéricos de Aprendizagem e os
Ganhos Sociais Genéricos, veja o texto “Avaliação: da museologia para a educação social”, de
Adriana Mortara Almeida, que consta na página 150 desta publicação.
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com discussões coletivas, quando os demais participantes tinham a
oportunidade de dar sugestões, questionar e aprender com as ideias
dos colegas, orientando-se uns aos outros, com a mediação dos profissionais responsáveis por isso. Assim, atualmente nesses encontros
a turma é dividida em quatro grupos, sendo que dois deles ficam
no auditório conversando com os docentes e os colegas sobre suas
ideias, e os outros dois visitam as exposições em cartaz, também com
o acompanhamento de profissionais do museu, para construírem suas
propostas educativas a partir das mostras e das obras de arte, invertendo as atividades após o intervalo.34
Encontros 14, 15, 16 e 17: Apresentação dos projetos educativos
Ao fim desse processo, temos uma sequência de quatro encontros nos
quais os participantes têm, cada um, vinte minutos para apresentar
seu projeto aos colegas, seguidos de dez minutos para perguntas.
Ressaltamos que é importante que convidem seus coordenadores ou
outros colegas de trabalho para assistir à sua apresentação, pois é
uma forma de comunicarem aos seus pares o que aprenderam e desenvolveram ao longo do período do curso e também de darem visibilidade às suas ideias, fortalecendo sua proposta de projeto a fim
de que tenham mais apoio institucional para realizá-la.
Encontro 18: Encontro de avaliação processual
Ocorre seis meses após o término do período formativo do curso e foi
proposto desde a primeira edição, em 2005, como forma de possibilitar
o encontro presencial do grupo para a troca de experiências, especialmente com relação ao desenvolvimento de seus projetos educativos. Ele
é a oportunidade de os participantes se reverem e compartilharem entre
si e com a equipe do museu suas conquistas, dificuldades e expectativas.
Ainda que não tenhamos instrumentos avaliativos sistemáticos para
saber exatamente quantos projetos foram de fato desenvolvidos após
o curso e nem de que forma, a participação dos educadores sociais
nessa formação impacta sobremaneira as ações desenvolvidas pelo
34. Na 12a edição do curso, realizada no primeiro semestre de 2016, pela primeira vez experimentamos a elaboração de projetos coletivos, feitos por grupos de até cinco participantes. Os demais
cursos oferecidos pelos Programas Educativos Inclusivos já propõem essa dinâmica e, tendo em
vista seus resultados, nos pareceu interessante promover essa experiência no curso Ações multiplicadoras. A princípio, uma das questões que essa proposta nos colocava (e que nos deixava
em dúvida sobre sua pertinência) era solicitar a um grupo de educadores advindos de contextos
e práticas profissionais tão distintos a elaboração de um único projeto, um exercício complexo
de diálogo e conciliação de interesses. Apesar de já observamos os aspectos positivos e negativos da experiência, ainda estamos em processo de avaliação sobre essa nova proposta de
elaboração de projetos educativos no curso Ações multiplicadoras.

51

Programa de Inclusão Sociocultural. 35 Como veremos a seguir, o curso
Ações multiplicadoras vem gerando diversas propostas de parcerias
para ações continuadas e uma capilaridade de contatos entre a Pinacoteca e as organizações sociais.
Parcerias geradas a partir do curso –
particularidades e especificidades
Para avaliar o impacto do Ações multiplicadoras nos atendimentos
em visitas educativas realizadas pelo PISC, fizemos um levantamento que teve como referência os números anuais de público entre
2006 e 2015. Infelizmente, com os dados de que dispomos hoje não
foi possível incluir o ano de 2005, ano inaugural do curso. Nessa
análise, calculamos a proporção numérica do público atendido em
visitas educativas resultante direta ou indiretamente do curso 36 em
relação à contagem anual total, que inclui atendimentos sem qualquer vínculo com o Ações multiplicadoras. Assim, entre 2006 e 2015,
a formação foi responsável, em média, por pouco mais de 60% dos
atendimentos em visitas educativas realizadas pelo Programa de Inclusão Sociocultural. Entre 2006 e 2009, a média de atendimentos
resultantes dela de forma direta ou indireta foi de aproximadamente 50%, oscilando entre 45% e 57%. Entre 2010 e 2015, observa-se
um aumento numérico do impacto do curso nas visitas educativas
realizadas pelo Programa: passa a ser responsável por cerca de 74%
dos atendimentos (média do período), com oscilações entre 61 e 85%
dos atendimentos anuais.
Além de demonstrar um impacto numérico bastante significativo
na rotina de atendimentos realizados pelo PISC advindos das demandas dos participantes do curso, notamos que as parcerias se
ampliam em virtude da qualificação dos profissionais envolvidos.
35. Para conhecer os resultados da pesquisa de avaliação de impacto feita juntos aos participantes,
com dados sobre o desenvolvimento de seus projetos educativos, veja o texto “Ser cultural: pesquisa avaliativa sobre o curso Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural” que
consta página 76 desta publicação.
36. Consideramos como visita educativa resultante diretamente do curso aqueles atendimentos
realizados a partir dos projetos elaborados no curso e/ou de qualquer parceria estabelecida
entre o educador social e/ou a organização participante e o PISC. Por sua vez, são considerados resultados indiretos quando o educador social participante propõe o atendimento
de grupos oriundos de outras organizações não participantes nas quais passa a atuar (em
virtude, por exemplo, de um eventual desligamento institucional ou de múltiplas jornadas de
trabalho). Também nesse caso enquadra-se a rede de contatos construída pelo educador participante em sua organização de vínculo na ocasião do curso. Vale lembrar que algumas instituições têm atuação demasiadamente ampla, oferecendo serviços muito diversos para perfis
de público bastante heterogêneos. Como é o caso da Coordenação Regional das Obras de
Promoção Humana (CROPH) e do Serviço Franciscano de Solidariedade (Sefras), que geram
serviços voltados para diversas faixas etárias: desde crianças e adolescentes – como Centros
de Educação Infantil (CEIs) e o Centro para Crianças e Adolescentes (CCAs) – até adultos e
idosos – como Espaços de Convivência e Centros de Acolhida.

52

Os educadores sociais passam a perceber o potencial educativo das
visitas ao museu e se sentem mais seguros para sugerir projetos em
suas instituições em interlocução com a Pinacoteca. Observamos
que os participantes se apropriam dos conteúdos e das possibilidades educativas do museu ao proporem determinados temas ou
abordagens. Além disso, ao trazerem os grupos em visitas educativas ao museu, tornam-se mais proativos, inserindo-se ativamente
nos processos de mediação. Nos exercícios de leitura da imagem, os
participantes não apenas se sentem à vontade para compartilhar
suas impressões sobre a obra em questão como também auxiliam
os educadores do museu a tornar os conteúdos mais acessíveis aos
grupos com os quais atuam. Tornam-se, assim, agentes fundamentais da parceria, nos orientando para lidar com situações específicas
que dizem respeito aos indivíduos de forma particular e às relações
por vezes complexas que envolvem o grupo. Nas trocas de expertises, de saberes próprios ao ofício e à dinâmica institucional de cada
uma das partes – algo que o trabalho em parceria nos proporciona
–, os educadores sociais nos ajudam a entender as especificidades
do grupo e a melhorar nossos atendimentos, nos sinalizando equívocos e acertos, qualificando nossa atuação como educadores de
museus. Como acompanham o cotidiano dos grupos (ao contrário
de nossa ação que, ainda que seja continuada, ocorre de forma
mais pontual), eles nos atualizam sobre as avaliações e percepções
do grupo, sendo fundamental sua orientação para pensarmos quais
caminhos propor para as visitas ao museu. Apenas um dos diversos
exemplos, a título de ilustração, foi o caso de uma arte-educadora
participante da 10a edição do curso (ano 2014), atuante em uma escola para iniciação artística de público infantojuvenil. Após trazer
as crianças e seus familiares em visitas educativas ao museu, nos
indicou que os pais e responsáveis avaliaram que a visita tinha sido
muito centrada nas crianças e que eles esperavam uma situação em
que as gerações dialogassem mais. Essa avaliação nos fez perceber
que, na visita para grupos familiares, a interação e o diálogo entre
os envolvidos no espaço do museu não eram naturalmente estabelecidos, mas precisavam ser estimulados. Com isso, passamos a propor ao grupo formas de mediação e recursos educativos nos quais o
diálogo intergeracional fosse a regra e o objetivo central. Torna-se
assim muito evidente que, no contato com os participantes do curso,
nós – educadores do museu – passamos a estar mais próximos e, por
consequência, a compreender melhor a realidade das organizações
sociais, qualificando-nos para o atendimento dos diferentes públicos,
cujas demandas são muitas e específicas.
As parcerias entre o Programa de Inclusão Sociocultural e as organizações sociais têm como principal estratégia de trabalho as visitas
educativas continuadas ao museu, mas uma outra particularidade merece ser destacada: elas costumam ser predominantemente pessoais
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e não formais,37 ao invés de institucionais e formais. Essa característica é comum no cotidiano do PISC, para além dos desdobramentos
do curso. Mesmo que oficialmente o participante do curso seja visto
como uma representação institucional, na maior parte das vezes a
parceria é sólida enquanto o participante se mantém como mediador
da relação entre a organização de origem e o museu. Como o campo
da educação não formal é bastante flutuante em termos de relações
trabalhistas, o que observamos em nossa prática é que o educador
social participante do curso mantém contato com a equipe do museu
e até propõe novas parcerias tendo em vista outros serviços e públicos
com os quais venha a atuar. Por sua vez, as organizações participantes, com raras exceções, dificilmente mantêm o vínculo.
Por um lado, os participantes do curso acabam assumindo para si
(ou seja, no âmbito pessoal) o papel de agentes multiplicadores, aumentando inclusive a rede de abrangência e atuação do Programa
a partir da difusão que fazem do trabalho em novas organizações,
contribuindo para a expansão dos contatos e das ações do PISC. Por
outro lado, ainda não encontramos formas de fortalecimento efetivo
da parceria com as organizações sociais.38
Notas conclusivas
O curso Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural atinge os profissionais que desenvolvem atividades com os públicos-alvo,
diretamente envolvidos na prática educativa cotidiana. Atuar com esses profissionais é uma opção e, em contrapartida, um desafio: se os
números e as avaliações junto aos educadores sociais demonstram
que temos conseguido agir como agentes transformadores de práticas
educativas, como atingir as instâncias hierarquicamente superiores, até
de forma a conquistar com e para os participantes um espaço institucional de maior legitimidade para as suas ações?
Apesar de haver um número significativo de casos nos quais o profissional atua nas coordenações/diretorias institucionais, a maioria
dos participantes está muito mais próxima dos atendimentos de pequena escala (inclusive do ponto de vista numérico), distante, assim,
dos projetos mais amplos que orientam as organizações.
Talvez a dificuldade localizada de construirmos vínculos mais sólidos com as organizações revele um contexto cultural mais amplo,
37. Chamamos as parcerias de não formais pois não há necessidade da assinatura de qualquer
termo oficial que as legitime. O processo se fundamenta no compromisso assumido pelos profissionais de ambas as partes, para o atendimento continuado dos grupos no museu em reuniões
de apresentação de interesses de trabalho e de construção de projetos em comum.
38. Para conhecer dados da pesquisa de impacto feita junto aos participantes, que corroboram tais
percepções, ver o texto “Ser cultural: pesquisa avaliativa sobre o curso Ações multiplicadoras: o
museu e a inclusão sociocultural” que consta na página 86 desta publicação.
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no qual os projetos institucionais se desenvolvem mais pelo empenho de indivíduos bem-intencionados do que por coletividades oficialmente constituídas. As ações se multiplicam, mas ainda restritas
a micropolíticas, o que não significa de forma alguma que sejam
menos potentes.
Por outro lado, a continuidade de ações junto a educadores sociais
e grupos em vulnerabilidade social, como a que propomos, tem um
impacto no âmbito das políticas públicas e institucionais. Ao longo
desses doze anos, percebemos por parte de órgãos públicos responsáveis pela orientação das políticas culturais o incentivo e, por vezes,
a demanda aos museus e equipamentos culturais por ações e projetos voltados a esses públicos. No mesmo sentido, em ordem inversa,
temos educadores sociais que passam a propor e, em certos casos,
reivindicar o acesso aos equipamentos culturais e parcerias com eles.39
Na ponta do processo, os educandos qualificam a relação que estabelecem com as instituições culturais, tornando-se mais críticos e
propositivos, o que para nós demonstra, mesmo que de forma não
expressa, o exercício de seus direitos culturais. 40
Partindo de um movimento de autoavaliação, percebemos que o
curso Ações multiplicadoras contribuiu para o processo de legitimação do Programa de Inclusão Sociocultural e da própria Pinacoteca
no campo da educação social. Conforme apontado anteriormente,
no início de suas atividades, a equipe do PISC precisava fazer um esforço não apenas de contato e de deslocamento até as instituições,
mas também de convencimento das possibilidades do trabalho em
parceria e das potencialidades educativas envolvidas no encontro
com o museu. Quando não observavam as visitas ao museu apenas
como um possível passeio agradável, as organizações e os profissionais nelas atuantes não entendiam e, por vezes, viam com desconfiança as nossas propostas. Hoje, o início do diálogo e as ideias de
parceria não dependem mais exclusivamente da iniciativa da equipe
do museu, mas se dão em grande parte pela procura dos próprios
educadores sociais. A demanda pelo curso também aumentou, não
apenas por conta da difusão proporcionada pelas redes sociais (que
se tornaram um meio eficiente de divulgação do mesmo), mas principalmente pela ação multiplicadora dos participantes junto a outras
organizações e a colegas profissionais, ampliando, assim, a rede de

39. Para conhecer um exemplo desse tipo de iniciativa, ver o texto “Arte e vida”, de Orlando Coelho
Barbosa, que consta na página 174 desta publicação.
40. “Baseados nas leis internacionais, quais direitos os cidadãos das democracias ocidentais possuem em relação aos museus? Proponho que todos têm direitos a: 1) reconhecimento de suas
identidades culturais; 2) contato com outras culturas; 3) participação em atividades culturais;
4) oportunidades para a criatividade; e 5) liberdade de expressão e de julgamento crítico.” Em:
ANDERSON, David. Creativity, Learning and Cultural Rights. In: SANDELL, Richard; NIGHTINGALE,
Eithne (eds.). Museums, Equality and Social Justice. Tradução de Gabriela Aidar e Danielle Rodrigues Amaro. Londres/Nova York: Routledge, 2012. p.224.
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atuação do Programa. Portanto, nota-se que o impacto da formação,
como vimos antes, não é apenas numérico, mas é resultado da qualificação das parcerias e das ações.
O exercício avaliativo que essa publicação nos proporciona deixa
claro que o encontro das esferas culturais, sociais e educativas promovido pelo Ações multiplicadoras gera um espaço de diálogo e de
formação bilateral, não sendo o museu e seus profissionais apenas os
organizadores do curso, mas uma instituição e pessoas em processo
de constante aprendizagem e transformação.
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Este texto apresenta os resultados da pesquisa elaborada no primeiro semestre de 2016 por uma profissional externa em parceria
com a equipe da Pinacoteca de São Paulo a partir da avaliação da
experiência do Núcleo de Ação Educativa (NAE) na formação de
educadores sociais. O foco do trabalho foi o curso Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural, o qual é organizado pelo
Programa de Inclusão Sociocultural (PISC) e que, em 2016, está em
sua 12ª edição.
Desde 2005, o PISC promove cursos de formação para educadores
sociais que atuam em programas socioeducativos desenvolvidos por
organizações sociais. A formação busca dar subsídios aos participantes para elaborarem, executarem e avaliarem projetos educativos
em arte e cultura, voltados para a inclusão sociocultural dos grupos
com os quais atuam. Tem como resultado projetos que articulam as
ações desenvolvidas nas organizações de origem dos participantes
às potencialidades educativas da Pinacoteca e de outros equipamentos culturais, cuja implantação conta com o acompanhamento
da equipe do Programa.1
Para a pesquisa, foram delimitados os onze primeiros anos do
curso (de 2005 a 2015), uma vez que a edição de 2016 encontrava-se em andamento no momento da sua realização. Mais do que
apenas produzir informações sobre a trajetória do Ações multiplicadoras, a equipe do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca
estava interessada em olhar para seu percurso ao longo de doze
anos de trabalho buscando um aprofundamento da compreensão
da própria prática. Entre as questões iniciais discutidas estavam:
quem é o participante do curso em relação aos campos social e
cultural? Em que contexto ele atua? Com que públicos? Em quais
organizações sociais? O que ele vem buscar no curso e o que ele
desenvolve a partir da formação? Quais mudanças em suas práticas socioeducativas se originam a partir de sua participação
no curso? Por consequência, ocorrem transformações nos públicos com os quais ele atua? Quais seriam? E nas organizações de
origem? Como o participante, seus educandos e as organizações
nas quais estão inseridos transformam sua relação com a arte, a
cultura e os espaços culturais?
Tais questões iniciais orientaram a construção de um caminho avaliativo, e este texto apresenta os resultados que conseguimos alcançar
nessa trajetória investigativa e reflexiva, tendo como perspectiva um
olhar amplo e cuidadoso para essa iniciativa de formação.

1. Para uma descrição detalhada do histórico, do perfil de público, dos objetivos e da estrutura
do curso, ver o texto “[Trans]formar-se: encontros entre o Programa de Inclusão Sociocultural
e educadores sociais”, de Gabriela Aidar e Danielle Rodrigues Amaro, que consta na página 26
desta publicação.
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Considerações metodológicas
Ao demandar o trabalho de investigação, a equipe do NAE e particularmente do Programa de Inclusão Sociocultural já tinha uma boa
ideia do tipo de informação almejada e de possíveis estratégias de
coleta para dar conta do que desejava alcançar. Durante o processo
de investigação, aprofundamos e qualificamos a metodologia.
De modo geral, a investigação consistiu em quatro etapas:
1. Análise das fichas de pré-inscrição e de inscrição definitiva dos
participantes: 2 todas as fichas dos participantes dos onze anos
foram tabuladas e uma base de dados construída levando-se em
consideração as informações declaradas no momento de participação do curso. Ou seja, o levantamento é uma radiografia dos educadores sociais na ocasião da formação, e não em situação posterior. Assim, por meio desse material foram recolhidos os seguintes
dados: ano de participação; gênero; idade; escolaridade; área de
formação (graduação); cargo/função na organização social; vínculo institucional; organização social de origem; perfil dos educandos
com o qual trabalha diretamente; tipologia da organização; área
de atuação da instituição; município, bairro e CEP; perfil dos públicos atendidos pela organização social. No total, foram tabuladas
informações de 306 participantes.
2. Análise dos projetos educativos elaborados pelos participantes:
também foi construída uma base de dados para levantamento e análise de informações sobre os projetos educativos elaborados, tendo
em vista que o curso propõe, dentro de sua estrutura, a construção
de projetos educativos individuais (e eventualmente em duplas) que
articulem o que os participantes já realizavam antes da formação com
os conhecimentos adquiridos a partir dela. Essa estratégia é um dos
objetivos do curso – que os educadores sociais passem a utilizar os
2. Na ficha de pré-inscrição, os interessados manifestam interesse em participar do curso e devem
preencher, na medida do possível, todos os campos: nome completo, instituição, cargo, vínculo
(servidor público, celetista, estagiário, voluntário, outro), contatos pessoais e institucionais (e-mails
e telefones), dados e contatos da coordenação à qual responde, descrição do perfil do público
com o qual atua, breve descritivo do trabalho que desenvolve na instituição, interesses do candidato no curso. Todos os anos, o NAE recebe fichas de muitas pessoas interessadas, no entanto,
nem todas encontram-se no perfil buscado. Usamos esse instrumento para realizar uma primeira
triagem e, em caso de eventuais dúvidas nos dados nele constantes, entramos em contato com os
pré-inscritos por telefone ou e-mail. Esclarecemos, assim, que a pesquisadora teve acesso apenas
às fichas de pré-inscrição dos selecionados de cada ano. Após a leitura de todas as fichas consideradas dentro do perfil e da definição do grupo participante, os selecionados são contatados para
a realização da inscrição definitiva. Assim, a segunda fonte de informações da pesquisadora foi a
ficha usada nessa ocasião. Além de dados e contatos pessoais e institucionais (tais como endereço,
telefones e e-mails pessoais/residenciais e profissionais), os participantes indicam se já realizaram
trabalhos em parceria com alguma instituição cultural. No ato da inscrição, é solicitada a entrega
de três documentos – foto 3x4, currículo e um comprovante que ateste o vínculo institucional indicado –, que também serviram de fonte para a construção dos dados deste artigo.
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museus e os equipamentos culturais em suas práticas socioeducativas –, e pôde-se observar que a maior parte das propostas contempla
essa relação em alguma medida.
Esclarece-se que essa análise teve caráter qualitativo, já que demandou da pesquisadora uma leitura interpretativa das apresentações e dos materiais dos projetos submetidos. Levantamos as seguintes informações: título; foco de trabalho; público-alvo; estratégias de
trabalho. Foram tabuladas as informações de 225 projetos educativos.
3. Aplicação de um questionário sobre o impacto do curso, respondido eletronicamente pelos participantes: o questionário foi enviado
por e-mail a todos os educadores que participaram do curso e enfocou o desenvolvimento do projeto educativo elaborado, assim como a
percepção deles sobre impactos do curso nas suas práticas socioeducativas, na sua relação com espaços culturais e com a arte e a cultura
em geral, bem como nas organizações sociais nas quais atuam (ou
atuavam). Foram recebidas 59 respostas, o que corresponde a aproximadamente 20% do total de participantes do período pesquisado.
4. Entrevistas em profundidade: assim como o questionário, as entrevistas focaram os impactos da formação na prática dos educadores
sociais participantes, mas buscaram aprofundar a compreensão das
repercussões do curso, explorando exemplos e conteúdos a partir de
casos concretos. Foram selecionados cinco participantes de diferentes
edições e situações contextuais (no que se refere a gêneros, públicos-alvo com os quais trabalhavam, tipologias de organizações de origem, diversidade de localização geográfica das mesmas etc.), a fim
de termos um grupo representativo da diversidade dos participantes,
ainda que restrito numericamente.
Cada etapa gerou análises próprias, que foram apresentadas e discutidas entre a pesquisadora e a equipe do NAE.
Os dados de perfil, instituições e projetos geraram informações de
cunho quantitativo. As análises foram feitas basicamente a partir de
métricas de estatística descritiva, para avaliarmos como nossa amostra se distribuía em relação às variáveis investigadas.
Já as informações qualitativas são de duas ordens. A primeira, derivada da leitura dos projetos educativos elaborados, teve sua análise
realizada a partir da categorização de tipologias eleitas pela recorrência de menções na amostra, sendo claramente explicitada ou interpretada pela equipe de pesquisa. A segunda, advinda do questionário
de impacto e das entrevistas em profundidade, levou a uma análise
principalmente de conteúdo, não tendo havido uma categorização,
mas a busca de exemplos ilustrativos e significativos das questões
que estávamos investigando – como, por exemplo, os resultados do
curso nas mudanças de percepção e de relacionamento com arte e
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cultura, nas práticas socioeducativas e nas instituições dos participantes, além de exemplos de percursos a partir dos quais esses resultados foram alcançados.
Para finalizar, todas as informações foram analisadas conjuntamente, resultando neste relato, que as relaciona de modo a construir uma
leitura global do curso, seus impactos em diversas dimensões e reflexões sobre a relação entre os campos social, da cultura e da educação.
Resultados e análises
Os resultados de todas as etapas da pesquisa são apresentados considerando blocos de sentido, relacionados com inquietações ou questões identificadas no início do trabalho:
1. Perfil dos participantes
2. Perfil das organizações sociais
3. Projetos educativos elaborados
4. Impactos do curso no que se refere a:
a. mudanças na concepção de arte e cultura;
b.	aprendizados sobre acessos – o papel do
museu e dos espaços culturais na cidade;
c.	mudanças nas práticas socioeducativas e
nos públicos atendidos pelos participantes;
d. mudanças nas práticas institucionais.
Todas as análises são baseadas no número de respostas válidas para
cada pergunta – ou seja, nem sempre o 100% é igual ao total de respondentes. Em algumas questões, pode não ter sido possível obter
a informação de todos os respondentes e, nesses casos, portanto, o
100% é inferior ao número de respondentes.
1. Perfil dos participantes
Como dito, foram tabuladas as informações de 306 participantes e de
225 projetos educativos, sendo que onze deles foram elaborados em duplas. Ou seja: 236 participantes (cerca de 74%) não apenas fizeram todo o
curso mas também entregaram o trabalho final, índice que consideramos
bastante alto. Cursos gratuitos, que não estão diretamente relacionados
a alguma promoção ou plano de carreira, têm, muitas vezes, dificuldades em manter a presença e conter a evasão. Nesse caso, porém, não
é o que acontece. Essa alta taxa de conclusão pode estar relacionada,
por um lado, à clareza com que é feito o acordo informal de participação. Após o processo de pré-inscrição e seleção, os participantes considerados dentro do perfil pré-definido são convocados para efetivar sua
participação por meio da inscrição definitiva. Em uma conversa prévia,
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a equipe organizadora sempre ressalta o compromisso assumido pelo
educador, tendo em vista a quantidade de interessados que foi descartada em relação ao total de vagas. Por outro lado, os números também
podem ser interpretados como indicativos tanto da seriedade com que
o curso é conduzido quanto de sua relevância para os participantes.
A média de alunos ao longo dos anos foi de 27,5, tendo sido maior
nas últimas edições. Isso foi uma resposta à avaliação inicial dos proponentes do curso, que perceberam que a cada ano havia cerca de
três desistentes. Assim, decidiram aumentar o número de inscritos de
modo que uma média de 25 participantes concluísse o curso, a fim
de otimizar a formação, já que ela acontece apenas uma vez ao ano.
Com relação ao perfil, vemos que a maioria dos alunos é do sexo
feminino, concentrada numa faixa entre vinte e quarenta anos, e com
curso superior completo. Particularmente, tendo em vista o número
expressivo de mulheres no âmbito da educação não formal,3 talvez
seja possível especular que, em nosso contexto histórico e cultural,
ao feminino é ainda atribuído o ofício de cuidar, o sentimento de zelo.
Essas são características justificadas e naturalizadas pelo discurso
da maternidade e atribuídas aos serviços de assistência social, de
educação e (em parte) de saúde, áreas nas quais atua a maior parte
dos educadores sociais participantes do curso, como será visto mais
adiante. De alguma forma, o papel social doméstico que ainda hoje
pesa sobre as mulheres também repercute em sua atuação e vivência
pública, como no mercado de trabalho, por exemplo. 4 ❶❷❸
3. Com relação à participação de mulheres no campo da educação não formal, Gohn afirma que
“elas são a maioria, mas elas são invisíveis: como mulheres e como relação de gênero. (…) São as
mulheres que compõem, majoritariamente, como participantes e sujeitos principais, os diversos
tipos de movimentos sociais que conhecemos. E não apenas os movimentos sociais, também
nas ONGs e projetos socioculturais desenvolvidos na sociedade civil, em parceria ou não com as
políticas públicas, as mulheres têm sido sempre maioria. Portanto, uma primeira conclusão: as mulheres estão em todas as formas de redes movimentalistas e não apenas nos movimentos e ações
coletivas sobre temas que dizem respeito a si próprias, como saúde, reprodução, sexualidade, corpo, trabalho, discriminação e outros temas/bandeiras das lutas das mulheres, especialmente dos
grupos feministas ou focados na questão do gênero. Entretanto, nos Projetos Sociais, elas atuam
silenciosamente, não aparece sua presença como mulher, mas como um ente colaborador de um
processo, um tanto assexuado”. Em: GOHN, Maria da Glória. Educação não formal e o educador
social: atuação no desenvolvimento de projetos sociais. São Paulo: Cortez, 2013. pp.88-89.
4. É também possível compreender, em parte, as questões de gênero que perpassam o campo da
educação não formal lançando um olhar sobre a educação formal. Em “Docência: reflexo das
relações de gênero”, artigo publicado em Fique por dentro! Jornal Mensal da ADUFES – Associação
dos Docentes da Universidade Federal do Espírito Santo, são apontados os seguintes números e
dados bastante relevantes para nossa reflexão: “De acordo com dados do Censo do Professor
(2007), 97,9% das professoras das creches são mulheres; 74,4% atuam nos anos finais do Ensino
Fundamental, caindo para 64,4% no Ensino Médio. O inverso aparece no Ensino Superior, onde os
homens ainda são maioria, e é justamente onde se tem os salários maiores. As mulheres representam apenas 45% do professorado. Ou seja, embora haja menos desequilíbrio quantitativo de
docentes do sexo feminino, eles ainda são maioria, inclusive nas instâncias de poder. Os professores aparecem com predominância dando aulas em cursos tecnológicos e ciências exatas. Já as
professoras estão mais nas áreas de humanas”. Em: Docência: reflexo das relações de gênero. In:
Fique por dentro! Jornal mensal da ADUFES – Associação dos Docentes da Universidade Federal
do Espírito Santo nº 47. Vitória: mar. 2015. Disponível em: <http://adufes.org.br/portal/images/
publicacoes/fique_por_dentro/047_Fique_por_Dentro_mar_WEB.pdf>. Acesso em: 01/09/2016.
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❶ idade dos participantes

até 20 anos

1%

de 21 a 30 anos

32%

de 31 a 40 anos

32%

de 41 a 50 anos

21%

de 51 a 60 anos
mais de 60 anos

11%
2%
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❷ escolaridade dos participantes

56%

superior completo

18%

pós-graduação

10%

ensino médio

16%

superior incompleto

❸ gênero dos participantes

77%

feminino

23%

masculino
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Apesar da predominância de mulheres, notamos que a diversidade é outra grande marca de perfil dos participantes do curso:
há proporção considerável de educadores do sexo masculino, de
diversas faixas etárias (inclusive com sessenta anos ou mais), e de
alunos cursando o Ensino Superior (sem ainda tê-lo concluído) ou
com Ensino Médio completo. Esse perfil dialoga também com o dos
profissionais que atuam na educação não formal e no campo social,
de modo geral.5
Aqui se faz relevante mencionar que ter certo nível de escolaridade não é um pré-requisito para a inscrição no curso, mas ainda
assim aqueles que o buscam possuem alto grau de escolarização,
provavelmente devido à familiaridade e à desenvoltura com esse
tipo de formação. Entretanto, também merece menção a presença,
ainda que em menor número, de participantes sem Ensino Superior
(ou com graduação incompleta), mas com grande experiência e
prática socioeducativa, o que pode indicar uma particularidade
desse campo profissional que constantemente verificamos no universo dos educadores sociais com os quais a equipe do PISC atua,
no qual a formação acadêmica não necessariamente subsidia a
experiência prática.
Ao longo dos anos, a média de idade dos participantes se manteve
próxima aos 37 anos, com uma sutil tendência à elevação.
A análise do perfil dos participantes mostra também uma grande
heterogeneidade de formações, que identificamos numa lista com cerca de quarenta diferentes cursos de graduação, refletindo a própria
heterogeneidade presente no campo socioeducativo.
Talvez seja possível especular que essa heterogeneidade esteja
relacionada às características multidisciplinares do campo, à falta
de formação específica para a área (o que não implica, em absoluto,
que não seja preciso qualificação para atuar nela) e à necessidade,
portanto, de adaptação de outras áreas para esse fazer.
Ao mesmo tempo, seguindo a classificação das áreas de conhecimento da CAPES,6 vemos uma predominância de pessoas formadas
nas áreas das Ciências Humanas (de cursos como Antropologia, Filosofia, História, Pedagogia, Psicologia, Sociologia, entre outros) e
também um perfil mais frequente de pessoas que passaram por cursos relacionados com as áreas da Linguística, Letras, Artes e Ciências
5. Para outras reflexões sobre o perfil de formação e atuação dos educadores sociais de um ponto de
vista mais amplo, ver o texto “Educação não formal, projetos e o exercício da formação: por uma
educação sem bússolas”, de Renata Sieiro Fernandes, que consta na página 126 desta publicação.
6. A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação que tem como atribuições a avaliação da pós-graduação
stricto sensu (cursos de mestrado e doutorado), acesso e divulgação da produção científica,
investimentos na formação de especialistas de alto nível e promoção da cooperação científica internacional. A lista com a classificação das áreas de conhecimento citada no texto
encontra-se disponível em: <http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/
TabelaAreasConhecimento_072012.pdf>. Acesso em: 01/09/2016.
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Sociais Aplicadas. As graduações que se fizeram mais presentes foram as de Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Artes Plásticas.7 ❹
Com relação à educação profissional técnica de nível médio, a
maioria tem formação no Magistério.
Há, finalmente, uma infinidade de áreas de pós-graduação, desde
Administração, passando por Arte (Fotografia, Dança, Arte-Educação,
Arteterapia, Letras, Teatro, Música etc.), Museologia, Contabilidade,
Economia, muitas especialidades no Direito (Direitos Humanos, Direito
do Terceiro Setor), até diversas áreas relacionadas com Gestão (de
Pessoas, Escolar, de Políticas Públicas), Psicopedagogia, entre outras.
Na nossa visão, esse panorama reflete de maneira importante a heterogeneidade coberta pelo curso, que reproduz a própria diversidade
presente no campo sociocultural.
Com relação à função exercida pelos participantes, a maioria é
educador, professor ou oficineiro 8 nas organizações em que atuam.
Isso significa que estão na ponta, desenvolvendo atividades com
seus públicos finais. Dessa forma, o perfil dos participantes reflete uma escolha muito consciente da equipe do museu, de orientar
a formação para os profissionais que atuam diretamente com os
educandos. Essa amostragem é resultado, por um lado, dos objetivos e da divulgação focal do curso junto a esses profissionais,
mas também de seu processo seletivo, que dá prioridade a eles no
preenchimento das vagas. ❺
Um número expressivo de participantes é coordenador nas suas instituições ou realiza atendimento especializado direto com o público (psicólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionais, orientadores ou assistentes
sociais). A maioria atua de forma remunerada (83%) e 17% declararam
exercer sua função na instituição de forma voluntária. Essa característica
também reflete uma intencionalidade: a equipe do museu acredita que o
profissional remunerado está vinculado de uma forma mais estável com
sua função na instituição e, por consequência, encontra-se mais apto e
em condição mais favorável de desenvolver tanto seu projeto educativo
quanto pôr em prática os conhecimentos trabalhados durante a formação.

7. A seguir, listamos os cursos mencionados pelos participantes: Artes (Educação Artística, Artes
Plásticas, Artes Cênicas, Música, Dança); Pedagogia; Ciências Sociais (Sociologia, Política,
Antropologia, História e Filosofia); Psicologia; Serviço Social/Assistência Social; Comunicação/
Comunicação Social/Rádio e TV; Administração, Direito e Economia; Letras; Arquitetura e Urbanismo; Física, Química e Biologia; Educação Física; Matemática; Relações Internacionais;
Terapia Ocupacional; Turismo; Comércio Exterior; Desenho Industrial; Medicina; Propaganda e
Marketing; Recursos Humanos; Veterinária.
8. Embora haja muita incompreensão quanto ao termo “oficineiro”, ele é bastante utilizado nas
áreas de educação social e não tem relação com a formação específica desse profissional, mas
com seu fazer. Sucintamente, o oficineiro é o profissional engajado na realização de oficinas,
que no jargão da área indica um fazer voltado à utilização de determinadas técnicas a serem
ensinadas aos educandos; na maioria das vezes em uma dinâmica temporalmente delimitada,
de uma maneira lúdica e informal, e principalmente voltada à construção de produtos. Uma
oficina pode estar articulada com um processo educativo mais longo e sequencial, mas geralmente se propõe como atividade única.
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❹ áreas de formação dos participantes

44% 

ciências humanas

30%

linguística,
letras e artes

2%

ciências exatas
e da terra

1%

ciências
biológicas

2%

ciências
de saúde

21%

ciências sociais
aplicadas
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❺ funções dos participantes

funções

número

%

educador, professor ou oficineiro

166

56%

coordenador ou diretor (de projetos, da
organização, pedagógico etc.)

69

23%

atendimento especializado (psicólogo,
pedagogo, terapeuta ocupacional,
orientador ou assistente social)

24

8%

gestor (presidente, sócio, conselheiro)

9

3%

funcionário administrativo

8

3%

assistentes (administrativos, técnicos,
estagiários)

6

2%

agente de campo (desenvolvimento local,
saúde, proteção social etc.)

4

1%

produtor cultural

3

1%

supervisor

2

1%

outros

5

2%

296

100%

total de informações
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Sabemos que a condição descrita é também muito relativa e depende
sempre do perfil e das condições de trabalho em cada uma das organizações. Por exemplo, há situações em que todo o trabalho desenvolvido
conta apenas com voluntários. Temos consciência, em contrapartida, de
que o vínculo institucional remunerado (seja como celetista ou funcionário
público) não necessariamente garante possibilidades para a implantação de novos projetos e ações nas dinâmicas de trabalho das instituições.
Por isso, a equipe do NAE sempre tem o cuidado de não só estabelecer
critérios de seleção mas também de analisar particularmente cada caso,
visando o melhor potencial de aproveitamento do curso.
Com relação aos públicos com os quais os participantes atuam, observamos que a maioria trabalha com crianças, adolescentes e jovens
em vulnerabilidade, em instituições que fazem especialmente o atendimento desse público em serviços socioeducativos e assistenciais no
contraturno escolar, 9 o que reflete o perfil das organizações nas quais
estão inseridos os participantes, como será visto a seguir.
Nas entrevistas qualitativas, pudemos perceber que as pessoas que
procuram o curso são inquietas e têm o desejo de unir diferentes áreas
de ação e conhecimento, não se acomodando facilmente com um recorte disciplinar, e com alguma sensibilidade ou olhar para questões
artísticas e culturais, mesmo sem uma formação específica na área.
Podemos dizer que são profissionais que habitam um campo de fronteira – entre a arte, a educação e o social – e que o curso, de certa
forma, cumpre a função de fazer com que esses profissionais com um
perfil um pouco diverso daquele mais comum nas organizações das
quais provêm encontrem seus pares, diminuindo a sensação de solidão,
como disse um dos participantes entrevistados. Nesse sentido, essas
pessoas buscam um território vivencial, no qual estão presentes obviamente obras de arte e artistas, mas também educadores e colegas
que tenham inquietações parecidas com as delas, como mencionaram
dois entrevistados:
Meus colegas nem se interessavam, eu trabalhava com mais
três assistentes sociais, mas eles não tinham o menor interesse. Por isso que eu te digo a importância de chegar lá na
Pinacoteca e estar em um grupo de pessoas com as quais eu
realmente tinha troca. Eu chegava do curso todo empolgado, mas na instituição estava sozinho, não tinha ninguém com
quem trocar. Acho que esse é um dos papéis mais importantes do curso. Eu estou sozinho, mas ele também e está conseguindo fazer uma coisa bacana. Porque é muito difícil fazer
9. A percepção de que essas instituições atuam no contraturno escolar aponta para a permanência da escola como instituição referencial na vida dos públicos atendidos, bem como para a
necessidade de as ações socioeducativas trabalharem em ressonância às dinâmicas da educação formal.
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esse tipo de trabalho sem ter uma referência interna dentro
da instituição, alguém com quem ter uma interlocução. Daí
você encontra pessoas que estão passando por experiências
parecidas. (V.V.S., participante do curso em 2014)
Se eu não tivesse ocupado esses espaços, eu estaria agora
da mesma forma que outros professores da escola pública,
que não têm essa capacidade de ler o mundo de forma ampliada. E eu me angustio às vezes, porque a gente precisa
disso. (A.A.S., participante do curso em 2008)
2. Perfil das organizações sociais
O curso tem atingido principalmente pessoas do campo socioeducativo
não governamental, e o perfil das organizações aqui apresentado reflete
isso diretamente: a grande maioria das instituições das quais os participantes fazem parte são da sociedade civil (69% do total), especialmente
de origem religiosa (12% do total, ou 26% dessas OSCs). Importante notar
que o fato de uma organização ter sido fundada por ou estar vinculada
a alguma organização religiosa não significa que sua atuação tenha o
mesmo caráter. Como sabemos, boa parte das organizações da sociedade civil surgiu durante o processo de redemocratização, amparada
por entidades religiosas, mas trabalham com educação popular.10
Apesar de muitos termos e conceitos estarem presentes no campo
social para descrever as organizações que o integram, como organizações não governamentais (ONGs), organizações do Terceiro Setor
etc., trabalharemos aqui com o termo Organizações da Sociedade
Civil (OSCs), por ele ter a abrangência necessária e ao mesmo tempo
se referir às organizações originadas na sociedade civil que desenvolvem ações com fins públicos, voltadas para questões coletivas. Juridicamente, engloba uma diversidade de identidades, como associações
sem fins lucrativos, fundações, OSCIPs, entre outras. ❻❼
Com relação às áreas de trabalho, a maioria atua com assistência social,
havendo boa parte que exerce atividade nas áreas da arte, da cultura e
da comunicação, seguida de outra parcela que trabalha com educação.
10. Como bem lembra e exemplifica Mariano, “nas décadas de 70 e 80, a Igreja Católica exerceu
importante papel na defesa dos direitos humanos, da justiça social e da redemocratização contra
a ditadura militar. Muitos membros e lideranças das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e das
pastorais católicas (operária, estudantil, da juventude e da terra) participaram da formação do PT
(1980), da CUT (1983) e do MST. Com a redemocratização do país, a Igreja Católica perdeu espaço
para partidos políticos, sindicatos e movimentos sociais diversos. Apesar disso e da política repressora do Vaticano sobre a Teologia da Libertação, o clero dito progressista e as CEBs, a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) manteve forte trabalho pastoral em defesa da reforma agrária,
dos grupos indígenas e dos estratos pobres em geral”. Em: MARIANO, Ricardo. O governo Lula e as
igrejas cristãs. In: DIAS, Marcia Ribeiro; PÉREZ, José Manuel Santos. Antes do vendaval: um diagnóstico do governo Lula antes da crise política de 2005. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2006. p.221.
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❻ tipologia das organizações

69%


organização da
sociedade civil

18%
pública

7% 

público com
gestão não
governamental

3%

coletivos

3%


movimentos
sociais e grupos
comunitários

Com “coletivos”, nos referimos a coletivos ou grupos de intervenção urbana e cultural
ou de artistas relacionados a diversas linguagens, como música ou teatro, por exemplo.
Habitualmente, não são formalizados e se definem enquanto tal.
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❼ Área principal de trabalho das organizações

área principal de trabalho

número

%

assistência social

105

35%

arte, cultura e comunicação

60

20%

educação

58

19%

direitos humanos (raça, gênero etc.)

17

6%

saúde

16

5%

trabalho e renda

14

5%

justiça

12

4%

desenvolvimento local

4

1%

meio ambiente

3

1%

preservação da memória e do patrimônio

3

1%

terceira idade

2

1%

desenvolvimento do terceiro setor

2

0,3%

outros

5

0,3%

301

100%

total de informações
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❽ localização das organizações no município de são paulo

+ de 10 organizações

5 a 10 organizações

a alto de pinheiros e pinheiros

f jardim lajeado, guaianazes,
cidade tiradentes

b bela vista
c consolação

g capão redondo
e jardim são luís

d bom retiro, santa cecília
e barra funda

h morumbi, vila sônia
e vila andrade

e sé

i engenheiro marsilac,
parelheiros, grajaú,
cidade dutra
3 a 4 organizações

1 ou 2 organizações

nenhuma organização

j jardim da pedreira, cidade
ademar e campo grande
k jabaquara
l vila prudente, água rasa
e mooca
m brás, pari, belém e tatuapé
n freguesia do ó e brasilândia

pinacoteca

o liberdade e cambuci
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n

a

c

d
b

m

e
o

f

l

h
k
g
j

i

N

74

Do nosso ponto de vista, isso pode revelar um movimento de aproximação entre campos que o curso parece provocar: assistência social e educação em direção a uma intervenção mais próxima à arte e à cultura; e
arte e cultura em direção a uma intervenção mais próxima à assistência
social. Tanto no que se refere à formação dos participantes quanto ao
perfil das instituições, vemos que o curso é espaço de encontro desses
dois campos: de um lado, educação e assistência social; de outro, arte,
cultura e patrimônio.
As instituições envolvidas no curso atuam em sua enorme maioria no
município de São Paulo (81%). Cerca de 19% estão em outros municípios,
particularmente Campinas (2%), Poá (2%) e Suzano (2%). Também há
organizações de Guarulhos, Osasco, Atibaia, São Bernardo do Campo,
Diadema, Guarujá, Santo André, Santos, São José dos Campos, Araçoiaba da Serra, Cajamar, Carapicuíba, Embu das Artes, Guararema,
Itaquaquecetuba, Jundiaí, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Pirapora
do Bom Jesus, São Caetano do Sul, Sorocaba, Vespasiano, e houve até
um participante de Angola, que no momento do curso fazia pós-graduação no Brasil e atuava em uma organização social em seu país. No
total, 28 outros municípios foram alcançados (além de São Paulo), por
meio das organizações das quais os participantes do curso fazem parte.
De modo geral, as organizações que estão em São Paulo atuam em
regiões de vulnerabilidade, sejam elas em bairros periféricos, principalmente da zona sul da cidade, mas especialmente no centro. Um aspecto importante é que quando a instituição era muito grande, contendo
diversas unidades, optou-se por classificar a localização da unidade
na qual o participante atuava, de forma a trazer a informação sobre
o alcance mais direto do curso. Para se chegar à localização das organizações, considerou-se o CEP fornecido, uma vez que a nomeação
de bairros carrega muita ambiguidade, havendo inclusive muitos bairros declarados que não estão nos mapas disponíveis.
No entanto, ao olhar no mapa de São Paulo à página 73, fica muito
clara a concentração de participantes que pertencem a organizações sediadas no centro de São Paulo, próximas à Pinacoteca, onde
há diversas questões relacionadas com população em situação de
rua, assim como grupos de baixa renda. ❽
Também foi feita uma análise dos públicos com os quais as instituições atuam, que refletem os públicos com os quais os próprios
participantes do curso trabalham. Cada organização pode trabalhar
com mais de um público, portanto essa questão permitia múltiplas
menções. Os dados mostram que 75% das instituições nas quais estão inseridos os participantes do curso lidam com jovens e adultos
em vulnerabilidade social.11 ❾
11. A identificação de que a categoria “jovens” é um dos maiores públicos trabalhados se deu a
partir da declaração dos participantes. Não é possível, entretanto, delimitar em termos etários
essa nomenclatura.
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❾ públicos das organizações

jovens e adultos
em situação de
vulnerabilidade

75%

crianças e adolescentes
em situação de
vulnerabilidade

58%

público em geral
(sem especificação
de vulnerabilidade)

21%

população em

vulnerabilidade no geral
(sem especificação de
faixa etária)
idosos

outros

13%

8%

4%
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Os dados mostram também que uma parte das organizações lida
com públicos sem especificação de alguma vulnerabilidade particular,
especialmente grupos familiares 12 e públicos de equipamentos culturais.
Novamente, vemos que o curso desperta o interesse não apenas de profissionais que atuam no campo socioeducativo, mas também no campo
artístico e cultural (nesse caso, a fim de qualificarem-se para trabalhar
com grupos em vulnerabilidade), reforçando a marca do curso como espaço de encontro entre os campos socioeducativo e artístico e cultural.
3. Os projetos educativos elaborados pelos participantes
O projeto educativo construído ao final do curso é algo muito presente
na memória dos participantes. Os entrevistados o mencionaram como
uma conexão entre o curso e suas práticas socioeducativas, sendo uma
ação concreta por meio da qual puderam colocar em prática no contexto em que atuam aquilo que aprenderam durante o curso. Levando
em conta que um dos principais objetivos da formação é dar aos participantes subsídios para a elaboração, execução e avaliação de projetos educativos em arte e cultura, voltados para a inclusão sociocultural dos grupos com os quais atuam, é com satisfação que a equipe do
NAE observa que a proposta inicial ganha significado relevante na fala,
na memória e tende a se concretizar no cotidiano dos participantes.
Entre aqueles que responderam o questionário à distância, 64% mencionaram ter de fato implementado o projeto, o que sinaliza um caminho pelo qual o curso pode chegar até os públicos com os quais os
participantes trabalham. Como veremos a seguir, o que provavelmente
atinge esses públicos é algo que o próprio participante experimentou
no curso e, a partir dele, aprendeu. Os dados relacionados aos projetos
mostram que o próprio Ações multiplicadoras aparece como um modo
potente de intervenção em práticas socioeducativas e que as estratégias escolhidas pelos participantes têm relação direta com aquelas
que eles vivenciaram no curso. Esses dados corroboram as opções metodológicas a partir das quais a formação se estruturou e é constantemente revista, bem como a opção feita pelo NAE em suas abordagens,
já que demonstram concretamente a experiência vivencial como marca de uma aprendizagem mais profunda, capaz de permanecer como
conhecimento incorporado, dando nova forma às práticas cotidianas.
Em relação aos materiais, como mencionado anteriormente foram localizados e estudados 225 projetos. A análise se deu a partir do material

12. Apesar de essa informação não constar nas fichas de pré-inscrição e de inscrição definitiva,
que pautaram a construção dos dados desta pesquisa, a prática da equipe do PISC revela
que muitos serviços que descrevem seus públicos-alvo como “famílias” atendem grupos contemplados com programas de transferência de renda. Logo, muitos são públicos também em
situação de vulnerabilidade.
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detalhamento dos públicos beneficiários das instituições
macrocategoria

públicos atendidos pelas instituições número

jovens em situação de
vulnerabilidade
população em situação de rua
jovens e adultos em conflito com a
lei e egressos
trabalhadores (baixa renda,
desempregados e rurais)
mulheres em vulnerabilidade
dependentes químicos em
tratamento
jovens e
pessoas com necessidades
adultos em
especiais
vulnerabilidade
moradores de habitações
75%
precárias (favela, cortiço,
ocupação)
alunos da educação de jovens e
adultos (eja)
populações quilombolas,
ribeirinhas, afrodescentes
imigrantes/refugiados
catadores de materiais recicláveis
pessoas vivendo e convivendo com
hiv/aids
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
grupos familiares
públicos de equipamentos de
cultura
público em
outros educadores sociais
geral (sem
especificação de integrantes de movimentos
vulnerabilidade) sociais/ongs
21%
professores da rede pública
público em geral (sem
especificação de vulnerabilidade)
população em vulnerabilidade no geral
(sem especificação de faixa etária)
idosos
outros

%

65

21%

37

12%

31

10%

18

6%

17

6%

13

4%

11

4%

10

3%

8

3%

7

2%

6
4

2%
1%

3

1%

177
41

58%
13%

25

8%

17

6%

15

5%

6

2%

7

2%

40

13%

26

8%

11

4%
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disponível, ou seja, dos projetos escritos entregues pelos participantes
à equipe do museu ou dos documentos em PowerPoint13 utilizados por
eles para fazer as apresentações para o grupo, nos encontros estruturados para isso, ao final da formação. Dentro de suas especificidades
e eventuais limitações, esse material permitiu olhar para os focos de
trabalho propostos, os públicos-alvo e as metodologias.
Os focos de trabalho emergiram a partir da leitura e da interpretação do material, localizando seu direcionamento temático e propósito
central, e não de categorias delimitadas previamente.
Observando os focos de trabalho, fica marcado o interesse dos
participantes em possibilitar o acesso ao universo da arte e da cultura para os seus educandos, de modo que eles também tenham a
oportunidade de adentrar de forma efetiva um museu ou outros espaços culturais, conhecer a sua equipe, história, acervo, se relacionar com a arte e a cultura, discutir questões associadas aos equipamentos culturais e a esse campo do conhecimento. Pensamos que
isso pode demonstrar o quanto a experiência vivida no curso pelos
participantes é significativa. De alguma forma, para poderem trabalhar arte e cultura como recursos educativos, o primeiro passo é
eles mesmos perceberem sentido na aproximação com arte e cultura
e com os equipamentos e espaços culturais, sentirem-se próximos
e pertencentes a eles, darem sentidos próprios a seus conteúdos e,
apenas a partir disso, multiplicarem esse saber.
No que diz respeito ao acesso, ele aparece não apenas como a
possibilidade de chegar no lugar, de ultrapassar as barreiras físicas
para poder adentrar o universo dos museus, da arte e da cultura oficialmente instituído, mas também como a possibilidade de atribuir
sentidos e significados mais complexos àquilo que está vendo, ouvindo,
sentindo etc. Isso relaciona-se a uma concepção mais aprofundada
do significado de “acesso”. Tem a ver com o que a equipe do museu
compreende nas práticas do Núcleo de Ação Educativa, como acessibilidade ao museu no seu sentido mais amplo (físico e intelectual,
mas também afetivo e atitudinal).14
Projetos que enfocam o fortalecimento de identidades pessoais e/
ou culturais são aqueles que visam utilizar a arte como meio de rememoração e valorização da história de cada indivíduo, evocando
vivências da infância, lembranças de familiares e outros antepassados,

13. PowerPoint é um programa de edição de apresentações de slides do pacote Microsoft Office.
14. Para conhecer a proposta de acessibilidade cultural conforme utilizada nas ações educativas
da Pinacoteca, ver o texto “Multiplicando ações educativas”, de Milene Chiovatto, que consta na
página 20 desta publicação. A equipe do PISC já se dedicou ao assunto em outro artigo: CHIOVATTO, Milene; AIDAR, Gabriela; SOARES, Luis Roberto; AMARO, Danielle Rodrigues. Repensando a acessibilidade em museus: a experiência do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca do
Estado de São Paulo. In: SANTOS, Anderson (org.). Diálogos entre arte e público. Acessibilidade
cultural: o que é acessível e para quem? Caderno de textos III. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 2010. vol.3, pp.18-21.
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focos de trabalho dos projetos educativos

focos

número

%

difusão e ampliação do acesso
à arte e aos espaços culturais

70

31%

fortalecimento de identidades
pessoais e/ou culturais

52

23%

valorização do patrimônio material ou
imaterial ou da identidade de um território
específico (bairro etc.) ou grupo

29

13%

processos formativos para outros
educadores sociais, para a utilização
de conteúdos de arte e cultura
como recurso educativo

28

12%

incremento em processos de sociabilidade

16

7%

processos criativos voltados ao
incremento de geração de renda
ou qualificação profissional

11

5%

processos formativos de jovens para a
mediação no museu junto a seus pares

5

2%

questões de gênero e sexualidade

5

2%

capacitação em uma técnica específica,
formação em um fazer artístico

3

1%

relação entre arte e meio ambiente

2

1%

outros

4

2%

225

100%

total de informações
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de forma a fortalecer identidades, assim como de possibilitar uma
vivência mais pessoal e intimista com a arte e a cultura. Esse foi o segundo foco de trabalho mais citado nos projetos.
O terceiro foi a valorização do patrimônio material ou imaterial
ou da identidade de um território específico (bairro etc.) ou grupo,
que são aqueles projetos que utilizam a arte como forma de trabalhar a cultura de um dado território, sua história e a das pessoas da
comunidade, como meio de reconhecer o local de produção, os produtores e a cultura produzida nesse território. Envolvem atividades
de mapeamento de iniciativas e equipamentos culturais ou artísticos
de uma determinada região, para fortalecimento de vínculos com o
próprio território. Observa-se, assim, nos projetos desenvolvidos, um
movimento de valorização de determinados grupos e comunidades
e da cultura brasileira de modo geral, demonstrando que os educadores sociais passam a entender melhor e a valorizar o seu próprio
território enquanto território cultural.
Salienta-se assim que, logo depois de difusão da arte e dos espaços
culturais, os focos temáticos que mais emergiram foram a valorização
de identidades individuais ou de grupos específicos (da autoestima
singular e do empoderamento de grupos que sofrem exclusões de
todos os tipos) e a valorização de uma comunidade ou de uma determinada cultura. Em ambos os casos, a arte é muito utilizada como
um ponto a partir do qual a diversidade pode ser vista e discutida.15
É também bastante significativo o foco na formação de outros educadores. Pelos resultados, é possível aferir o quanto a multiplicação
daquilo que foi vivenciado e aprendido é valorizada pelos educadores
sociais que terminam o curso, de forma a buscarem oportunizar que
seus colegas experimentem a prática e sejam introduzidos às discussões apreendidas por eles. Esse é o único foco de trabalho que teve
uma relação direta e específica com o tipo de formação e com o perfil
do público trabalhado no curso, no caso, outros educadores sociais.
De modo geral, os focos de trabalho são tratados de forma transversal aos públicos, ou seja, não há focos específicos sendo abordados
de forma prioritária com determinados perfis de públicos, a não ser
nesse caso, com os educadores sociais.
Por isso, a distribuição dos públicos dos projetos se assemelha bastante à distribuição dos públicos das instituições, a não ser no caso de
“público em geral”, item que inclui os “outros educadores sociais” (os
quais se relacionam ao foco de trabalho “processos formativos para
outros educadores sociais para a utilização de conteúdos da arte e
da cultura como recurso educativo”).

15. Para uma discussão mais aprofundada a respeito do trabalho com as identidades culturais junto a
grupos em situação de vulnerabilidade social, ver o texto “As artes visuais como visão de mundo e
exercício de diversidade”, de Gabriela Suzana Wilder, que consta na página 140 desta publicação.
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Analisando os dados sobre os focos de trabalho e as estratégias
utilizadas pelos projetos, fica perceptível uma coerência entre a alta
porcentagem de projetos que têm como objetivo trabalhar o acesso à arte e aos seus espaços e as estratégias mais utilizadas: visitas
à Pinacoteca, na maioria, e a outros espaços culturais. Somadas as
ocorrências de ambas nos projetos, extrapolam todas as outras. Tendo em vista que cada projeto poderia utilizar mais de uma estratégia,
“visitas à Pinacoteca” foi apontada como estratégia de trabalho em
81% dos projetos analisados. Em média, cada projeto indica por volta
de três estratégias de trabalho.
As informações sobre as estratégias utilizadas chamam muito a
atenção para o impacto que o curso provoca na “descoberta” da
própria Pinacoteca, de forma que “visitas à Pinacoteca” é a atividade mais proposta nos projetos. Observamos assim que se sentir integrado à rede de ações e contatos da Pinacoteca (museu de relevância para a cidade e o estado de São Paulo, bem como para o Brasil),
compartilhando saberes, fazeres e afetos, muda a visão de mundo
do participante do curso, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal. O estreitamento de vínculo com a Pinacoteca parece ser
uma intenção importante dos participantes. Essa relação certamente
serve como referência para o possível desenvolvimento de outras relações com outros equipamentos, grupos e coletivos ligados à cultura.
Talvez o que haja de mais significativo aí seja a possibilidade de “ver
um museu por dentro”, desmistificando assim o seu funcionamento,
criando relações mais próximas e verdadeiras com as pessoas que
nele trabalham, com as obras, com pensadores de sua rede e até
mesmo com artistas. A relação que se estabelece com a Pinacoteca
indica um movimento do micro ao macro: a qualificação dessa relação pontual pode tornar possível revisar e transformar a relação com
todo o universo da arte a da cultura.16
Refletindo ainda sobre esse aspecto, os dados indicam que, no
processo do curso, ocorre uma importante desmistificação do espaço do museu, que faz com que os educadores sociais se sintam mais
seguros e motivados não apenas para frequentar esse espaço com
seus grupos (fato que o levantamento sobre as estratégias utilizadas
já nos revelou), como também para frequentar outros espaços culturais parecidos, sozinhos, ou com seus educandos, como ferramenta
de formação e trabalho. Portanto, é legítimo afirmar que, em certa
medida, o universo da cultura e da arte, e não apenas a Pinacoteca,
é desmistificado para os participantes.

16. Para conhecer alguns exemplos de participantes que passaram a estabelecer parcerias e a
visitar outros equipamentos culturais com seus educandos, ver os textos “Desdobramentos
do projeto Resgatando a cidadania e identidade”, de Hani Khoury Fonseca Amaral, e “Arte
e vida”, de Orlando Coelho Barbosa, que constam respectivamente nas páginas 170 e 174
desta publicação.
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públicos-alvo das organizações dos projetos

jovens e adultos
em situação de
vulnerabilidade

75%
53%
56%

crianças e adolescentes
em situação de
vulnerabilidade

45%

público em geral
(sem especificação
de vulnerabilidade)

21%
26%

população em

vulnerabilidade no geral
(sem especificação de
faixa etária)

idosos

outros

13%
4%
8%
6%
4%
3%

públicos das organizações
públicos das projetos
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estratégias de trabalho utilizadas nos projetos

visitas à pinacoteca

81%

oficinas de
criação artísticas 1

57%

apreciação de
trabalhos artísticos

54%

aulas de cunho
teórico e conteúdo

34%

visitas a equipamentos
de cultura

34%

aula sobre
técnica específica 2

15%

montagem de
exposição ou museu

15%

pesquisas externas,
cartografia 3

7%

utilização do
material Arte+ 4

6%

elaboração de projetos

6%

frequência a
apresentações/
espetáculos

3%

confecção de produtos

3%

exibição de vídeos,
textos, pinturas

3%

outros

2%

Desenho, pintura,
fotografia, música,
escultura.
2
Edição de vídeo,
modelagem, estêncil
etc.
3
Observações de campo,
coleta de depoimentos.
4
O Arte+ é um material
impresso para
educadores sociais
com foco na educação
em arte e na educação
patrimonial, elaborado
pelo Programa de
Inclusão Sociocultural
e distribuído aos
participantes do curso.
1
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Aqui é interessante notar também que, quando citam a ida à Pinacoteca com seus grupos, os educadores sociais frequentemente
mencionam observar obras que sejam retratos, autorretratos 17 e
outras que trazem a questão da identidade e da identidade brasileira. Escolhas que reiteram e justificam mais uma vez os focos
dos trabalhos.
Além das visitas à Pinacoteca e a outros equipamentos culturais,
as oficinas de criação artística e apreciação de obras e trabalhos
artísticos, não necessariamente vinculados à ida a um equipamento
cultural, aparecem com bastante intensidade. As oficinas de criação artística são momentos nos quais as culturas dos educandos
podem se manifestar e, principalmente, onde os participantes podem vivenciar um fazer que também permite desmistificar a arte e
atribuir-lhe sentido. Mas é importante mencionar que a realização
dessas oficinas não é um tema ou abordagem trabalhada durante o curso, cujo programa é mais voltado aos aspectos da educação em artes relativos à leitura e interpretação de imagens. Sendo assim, possivelmente a proposta das oficinas artísticas é uma
articulação da prática prévia dos participantes com o universo
temático do museu.
Aulas de cunho teórico e de conteúdo são atividades nas quais conteúdos relacionados à arte (como discussões sobre o que é) e também
a artistas (vida e obra) são propostos para os públicos-alvo dos projetos elaborados. Com exceção das oficinas de criação artísticas, a
combinação das quatro principais estratégias mencionadas (visitas à
Pinacoteca, apreciação de trabalhos artísticos, aulas de cunho teórico e de conteúdo, visitas a outros equipamentos de cultura) revelam
que a experiência vivenciada no próprio curso marca a prática dos
participantes. Como disse uma das entrevistadas:
Eu comecei inicialmente com um grupo, que seriam os
mediadores de um grupo maior, os líderes do grupo… Nós
fomos umas seis ou sete vezes lá. O mesmo processo que
eu passei, eu fiz com eles. Da leitura das artes, entender
a obra, trazer os símbolos para a realidade deles. Também ganhamos muitos materiais que foram muito úteis.
Pelo menos naquele ano deu muito certo. (M.C.D., participante do curso em 2006)
Ainda no que se refere às estratégias, há uma mescla das mencionadas anteriormente, que se relacionam a outras aprendizagens do
17. Nas duas mais recentes exposições de longa duração do acervo da Pinacoteca (a anterior,
em exibição entre 1998 e 2010, e a Arte no Brasil: uma história da Pinacoteca de São Paulo,
aberta ao público em 2011), houve/há salas e/ou eixos específicos nos quais são expostos
retratos e autorretratos.
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curso, a outras que provavelmente têm mais a ver com a experiência prévia dos participantes, com abordagens trazidas da tradição
do campo social: metodologias participativas, de escuta, roda de
conversa, debates, reflexões coletivas aparecem em vários momentos nos projetos, assim como alguns referenciais que são orientadores do campo social e educacional, como os quatro pilares da
educação,18 princípios de Paulo Freire, entre outros.
A leitura dos projetos produzidos no âmbito do curso aponta que
ainda há muito a ser trabalhado no que diz respeito à sua elaboração. Muitas vezes os participantes demonstraram resistência à
essa etapa do curso, posto que escrever um projeto é um desafio
bastante complexo para muitos desses profissionais que têm na
prática sua maior habilidade. Entretanto, a elaboração cumpre a
importante função de transpor os saberes práticos e os adquiridos
durante o curso para um plano que organiza o pensamento e constitui um recurso de comunicação fundamental. Por meio do projeto redigido, é possível compartilhar ideias na própria organização,
em busca de apoio institucional ou mesmo de parceiros para sua
execução. Externamente à instituição, o projeto, uma vez redigido,
pode ser utilizado inclusive para captação de recursos para sua
implantação. A estratégia de construção de projetos tem provado,
ainda, tanto pela execução das ações propostas quanto por sua
permanência no cotidiano desses educadores, sua eficácia como
meio de empoderamento desses profissionais. Embora muitos dos
projetos elaborados ainda careçam de clareza em termos de redação e de articulação entre suas partes constitutivas, se mostram
eficientes em termos de planejamento para sua execução, sendo
assim o primeiro exercício de um processo de aprendizagem prática, já que a maioria dos participantes os tiram do papel e os coloca em ação.
18. Os quatro pilares da educação foram propostos, em 1996, no relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI (presidida por Jacques Delors) para a UNESCO, intitulado
“Educação: um tesouro a descobrir”. Estão fundamentados no “conceito de educação ao longo
da vida”, o qual é apontado no documento como “uma das chaves de acesso ao século XXI”:
“ele elimina a distinção tradicional entre educação formal inicial e educação permanente. Além
disso, converge em direção a outro conceito, proposto com frequência: o da ‘sociedade educativa’ na qual tudo pode ser uma oportunidade para aprender e desenvolver os talentos. (…) Em
suma, a educação, ao longo da vida, deve tirar proveito de todas as oportunidades oferecidas
pela sociedade”. Nesse sentido, os quatro pilares da educação são: aprender a conhecer (“ou
seja: aprender a aprender, para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao
longo da vida”); aprender a fazer (“adquirir não só uma qualificação profissional, mas, de uma
maneira mais abrangente, a competência que torna a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe”); aprender a conviver (“desenvolvendo a compreensão do outro
e a percepção das interdependências – realizar projetos comuns e preparar-se para gerenciar
conflitos – no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz”); aprender
a ser (“desenvolver, o melhor possível, a personalidade e estar em condições de agir com uma
capacidade cada vez maior de autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal”). Em:
DELORS, Jacques et al. Educação: um tesouro a descobrir. Brasília: Setor de Educação da Representação da UNESCO no Brasil, 2010. pp.12-14; 31-32. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.
org/images/0010/001095/109590por.pdf>. Acesso em: 01/09/2016.
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4. Impactos do curso
Para analisar os impactos do curso, foram utilizados dados levantados
nas entrevistas em profundidade e nos questionários de avaliação. Os
roteiros de ambos os instrumentos foram construídos a partir do briefing
dado pela equipe do NAE, assim como da leitura das fichas de inscrição
e dos projetos finais dos participantes. A partir das perguntas de avaliação da equipe da Pinacoteca, dos focos de trabalho, estratégias e conteúdos propostos nos projetos, foram levantados três tipos principais de
impactos: no educador social, nos públicos com os quais ele atuava e na
instituição na qual trabalhava na época do curso. Esses impactos, por sua
vez, podiam desdobrar-se. Em relação aos impactos nos educadores, eles
podiam ser em sua vida (por exemplo, passou a frequentar mais espaços
culturais na cidade, percebeu uma mudança em suas concepções de arte
e cultura etc.) e em sua prática socioeducativa (passou a frequentar mais
equipamentos ou atividades culturais com seus educandos, implementou
ou não o projeto elaborado no curso etc.). Essa leitura inicial de fichas de
inscrição e de projetos educativos também nos deu subsídios para levantar
indicadores para cada tipo de impacto.19 A primeira versão do questionário foi enviada a seis participantes a título de teste, para verificação de
sua pertinência e inteligibilidade, e eles sugeriram alguns ajustes, o que
deu origem à versão final do instrumento de avaliação.
Conforme mencionado anteriormente, em relação ao questionário
de impacto do curso enviado eletronicamente, 59 pessoas responderam, alcançando cerca de 20% de taxa de resposta em relação ao total
de questionários enviados, o que pode ser entendido como um resultado razoável.20 Dentro dessa amostra, foi possível ter representantes
de todos os anos, embora não com a mesma proporção de cada edição. De modo geral, portanto, o perfil das pessoas que responderam o
questionário de impacto alinhou-se ao perfil geral dos participantes.21
Além dessas respostas ao questionário, foram feitas cinco entrevistas em profundidade com participantes do curso de diferentes edições,
19. Como exemplo dos indicadores levantados, ver o gráfico “Contribuições do curso nas mudanças
de concepções de arte e cultura”, na página 89.
20. Taxas de respostas a questionários à distância diferem muito em função de um conjunto de
variáveis, desde a qualidade do mailing, o vínculo do respondente em potencial com o que está
sendo perguntado, a oferta de “prêmios” para a participação, até o interesse do potencial respondente nos resultados, entre outros. Consideramos aqui a taxa de resposta razoável levando
em consideração tanto o índice de 20% quanto o fato de que as características de perfil dos respondentes refletiram o perfil dos participantes do curso de maneira geral. A literatura não tem
taxas de resposta de referência estabelecidas. Em: FREITAS, Henrique; JANISSEK-MUNIZ, Raquel;
MOSCAROLA, Jean. Uso da internet no processo de pesquisa e análise de dados. In: Anais da
Associação Nacional de Empresas de Pesquisa. São Paulo: ANEP, 2004. Disponível em: <http://
www.ufrgs.br/gianti/files/artigos/2004/2004_147_ANEP.pdf>. Acesso em: 01/09/2016.
21. A distribuição por gênero foi de 29% masculino e 71% feminino, próximo à distribuição pelo perfil
de participantes verificado (23% e 77%, respectivamente). Entre os respondentes, 84,75% atua
na área social e 15,25% na área da arte e cultura, o que também está alinhado com a distribuição aproximada do perfil dos participantes de modo geral: 20% na área cultural e artística e os
demais 80% na área social.
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inseridos em situações contextuais diversas, cuja participação na formação resultou em desdobramentos interessantes em suas práticas.
Apresentamos os impactos divididos em blocos que, do nosso ponto de vista, revelam uma progressão em relação à complexidade e à
governabilidade 22 dos resultados. No outro polo estão os impactos
institucionais, que dependem de muitas outras variáveis além do próprio participante e do curso, como a cultura e a abertura institucionais,
o perfil dos gestores e de outros educadores etc.
O que encontramos como resultados do curso são diversos núcleos
de aprendizados que serão devidamente aprofundados a seguir: mudanças na concepção de arte e cultura; mudanças nas relações dos
participantes com espaços e atividades culturais e nas suas capacidades de transitar pela cidade e por espaços e equipamentos culturais; mudanças nas suas práticas pedagógicas e também nas organizações sociais de origem. O que percebemos é que, quanto mais
distantes do próprio participante e de sua capacidade de operar de
forma autônoma as mudanças desejadas, tais resultados se tornam
mais sutis, menos intensos e mais difusos.
Na página seguinte trazemos uma síntese dos achados em cada
um desses núcleos de resultados.
a. Mudanças na concepção de arte e cultura
Os resultados abordados nos itens a seguir foram localizados principalmente a partir da aplicação do questionário de impacto e das entrevistas em profundidade, com base nos procedimentos de análise
descritos anteriormente.
De modo geral, os participantes reconhecem impactos do curso
nas suas aprendizagens e nas suas práticas socioeducativas, considerando-o uma contribuição razoável ou muito intensa 23 em relação
a diversos aspectos, mas especialmente a uma melhor compreensão
de conceitos ligados à arte e à cultura.
Outras aprendizagens muito mencionadas foram a desmistificação
do museu, o aprofundamento da relação com as artes e a cultura de
modo geral e a aprendizagem da relação entre arte e cultura e as
atividades que já realizavam. Os participantes mencionaram, portanto, mudanças muito significativas no que se refere à esfera da sua
aproximação com o campo da arte e da cultura.

22. Com governabilidade, nos referimos ao conjunto de condições necessárias ao exercício autônomo daquilo que foi aprendido no curso. Há transformações que dependem menos de condições
externas para poderem se concretizar, como mudanças na concepção de arte e cultura do participante, enquanto outras dependem mais de variáveis externas, como as condições institucionais.
23. A escala utilizada no questionário tinha quatro possibilidades de resposta: nenhuma contribuição, pouca contribuição, contribuição razoável e muita contribuição.
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núcleos de resultados

Mudanças na
concepção de
arte e cultura

Aprendizados
sobre acessos

• O museu e
• Questionaos espaços
mentos sobre
o que é "feio" culturais são
de e para
e o que é
todos
"bonito"
• A cidade é
• Percepção
feita de redes
da arte e da
de cultura
cultura como
que são
construções
possíveis
humanas
• Compreensão de serem
acessadas.
de que uma
Para isso, é
obra de arte
necessário
é uma trama
transitar
de relações
tanto fisica• Descoberta
mente como
de que é
simbolicapossível ler
mente
o mundo
através de
uma obra
de arte

Mudanças
nas práticas
socioeducativas
e nos públicos
• O projeto é
ponte entre
o curso e o
contexto do
participante
• Fazer conexões
e provocar
trocas entre
participantes,
instituições, o
âmbito social
e o artístico-cultural
• Habilidades
específicas:
observar,
perceber e
perguntar
• Atividades
artísticas
diversas como
ferramenta
de ensino-aprendizado
• Há sinais
de mudanças
nos públicos,
mas são menos
evidentes que
nos prórios
participantes

Mudanças
nas práticas
institucionais
• Mais distantes
da governabilidade dos
participantes
e do curso
• Há "abertura"
para a
realização
dos projetos
• Há espaços
para a transmissão do
que foi aprendido, mas
a iniciativa
depende dos
participantes
• Há dificuldades de garantir apoio
financeiro e
continuidade
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contribuições do curso nas mudanças
de concepções de arte e cultura
passou a compreender
melhor conceitos ligados
à arte e à cultura

100%

desmistificou o museu,
identificando-o como
espaço para todos

98%

aprofundou a relação
com as artes e a
cultura de modo geral

98%

aprendeu a relacionar
arte e cultura com o
que já realizava de
forma mais qualificada

98%

adquiriu mais intimidade
com a leitura de imagens
como construção de
conhecimento

95%

passou a organizar
melhor suas ações
e seus pensamentos
em projetos

95%

sente-se mais seguro
para propor discussões
conceituais sobre arte
e cultura

95%

passou a valorizar
mais o patrimônio,
inclusive o local

93%

passou a fazer parcerias
com a pinacoteca

59%
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Pelos relatos analisados, essa noção de pertencimento se relaciona
a um entendimento mais profundo do significado da arte e daquilo
que a compõe, como seu contexto social. Tudo isso passa a fazer mais
sentido ainda na medida em que se abre a possibilidade de conectar
esses universos à própria vida. Muitos demonstraram ainda ter mudado de paradigma na aproximação com o universo da arte, saindo
de uma visão dicotomizada do que é “feio” ou “bonito” e passando a
compreender a arte como um campo de experimentação e conhecimento. Há depoimentos que mostram essa mudança na percepção
da arte e da cultura vinculada à percepção da produção, ou seja, de
que qualquer um pode se aproximar da arte como meio de expressão,
sem as amarras do que é convencionalmente rotulado como bonito
ou feio, como disse uma entrevistada:
Percebi que o ser humano é um ser artístico. Nós construímos a arte, e a arte é inerente, independente de ter um talento ou não. (…) Todos nós temos potenciais, mas não temos oportunidades de desenvolver. Nós, que somos das
periferias, que estudamos em escolas públicas, a gente não
consegue desenvolver esse potencial todo. (…) A primeira
coisa que eu aprendi… O que é o belo? Quais são as suas
características? O que é essa arte certinha que a gente diz
o que tem que ser? Então, eu acabei desconstruindo [essa
ideia]. Hoje eu sou muito tranquila para produzir, gosto do
que eu faço, gosto das minhas produções, e acredito nelas…
porque elas têm um valor simbólico pra mim. Isso me ajudou
a estimular também as outras pessoas a valorizarem o que
faziam. (…) Eu lembro que na época eu vivia perguntando…
(…) O que diz que seu desenho está feio? Mas será que existe feio e bonito? (M.C.D., participante do curso em 2006)
Outros participantes indicaram que mudaram a percepção em relação à capacidade de ler e interpretar as obras, como é explicitado
no comentário de uma entrevistada, a seguir:
O que me mobilizou a buscar o curso foi a questão da educação não formal. Porque eu vinha da área social, já tinha
uma relação com o Paulo Freire e buscava “ler o mundo”.
Mas no curso eu concretizei isso a partir das artes visuais,
e ele me mostrou uma outra lógica de pensamento, uma
lógica de leitura do mundo através da arte, que me impactou. (A.A.S., participante do curso em 2008)
A possibilidade de entrar em contato com uma dimensão interpretativa,
expressiva e sociopolítica da arte se dá à medida que os participantes
aprendem a enxergar conexões entre as obras, o museu, as realidades
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dos artistas, eles mesmos e suas próprias realidades, incluindo aqui os
públicos com os quais trabalham. Uma outra participante afirmou no
questionário de impacto que o curso lhe ensinou a ver que ela também
tem um “itinerário enquanto ser cultural” (V.F.A., participante do curso
em 2006). A partir do entendimento da arte como processo cultural,
ela também pôde entender-se enquanto um ser provido de cultura e,
com isso, experimentar conscientemente um percurso enquanto ator
cultural. A.A.S, que participou do curso em 2008, leva esse aprendizado
para uma escala mais macro, comentando que aprendeu a enxergar
“o mundo na arte e arte no mundo”. Esses aprendizados estão ligados
a uma desnaturalização e desmistificação do olhar, ao entendimento
de que a arte e a cultura são processos humanos:
Aprendi a ler imagens, a linguagem poética, consegui olhar
para uma tela de forma diferente, então eu comecei a olhar
a cidade e a ver coisas que antes eram invisíveis para mim.
Eu vi um Rubem Valentim na Praça da Sé, a própria catedral da Sé, a cidade… Aprendi como por trás de cada imagem tem toda uma história. (A.A.S., participante do curso
em 2008)
Uma estratégia de trabalho comentada por vários participantes como
disparadora desse aprendizado é a constante mobilização de histórias
de vida: 24 dos contextos do grupo participante do curso, dos grupos
atendidos quando o educador social leva seus públicos ao museu, e
até mesmo dos artistas. Parece que o processo desencadeado no
curso faz com que os educadores sociais entendam o potencial do
campo da arte enquanto mediadora dessas histórias, o que traz à
tona os saberes das pessoas, fazendo emergir um material rico com
o qual os educadores sociais podem trabalhar. O desenvolvimento
de identidades pessoais e territoriais através da arte, que apareceu
como foco de trabalho em vários projetos do curso, vem daí, tanto
dos próprios educadores sociais, como destes junto aos seus públicos.
A Pinacoteca foi um start para cada um poder falar da sua
história passando pela sensibilidade, o que gera uma aprendizagem muito mais significativa. A sala do Rubem Valentim
foi muito forte para mim, porque tem a questão afro muito
presente. A Cidade Tiradentes, onde eu moro, é um bairro
negro, então isso fomentou o meu olhar. Com essa relação
eu pude ampliar meus conhecimentos, a partir de um olhar
24. No curso Ações multiplicadoras, como em todas as ações educativas desenvolvidas pelo NAE,
são utilizados processos de leitura de imagem compreendidos em seu mais amplo potencial,
extrapolando as análises técnicas, formais e contextuais rumo aos processos interpretativos e
de significação particular, tomando como base os repertórios pessoais dos visitantes.
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para a cultura, a intervenção, a questão da identidade. Eu
não pensava que dentro da arte de elite, dentro do museu,
isso poderia existir, a cultura popular, esse tipo de história
como a do Rubem Valentin, porque o a arte e o museu são
lugares elitistas, então ver isso para mim foi muito importante. (A.A.S., participante do curso em 2008)
O aprendizado de que a arte se conecta com os territórios vitais e
existenciais, tanto de pessoas quanto de coletividades e da cidade,
traz também, como decorrência, uma segurança nos educadores sociais para compreender uma melhor forma de discutir arte e cultura
de modo mais ativo, colocando-se como agentes propositores de recortes e reflexões específicas. Sentem-se construtores de uma aproximação entre arte e vida, aprendem a entrar em contato com esse
universo de forma a potencializar os processos que estão desenvolvendo com os seus públicos e grupos. Alguns educadores, por exemplo,
relataram que conseguiram entender que existem muitos percursos e
curadorias possíveis dentro de uma exposição de arte (e não apenas
um) e que isso teve uma dimensão emancipatória muito grande. Um
participante disse inclusive que isso fez com que pudesse acionar o
educativo da Pinacoteca com questões específicas e criar visitas de
modo mais compartilhado com os educadores do museu, a partir de
questões que ele estivesse trabalhando com os seus grupos. Essa apropriação do museu e de suas possibilidades de trabalho é algo que a
equipe do NAE tem como expectativa quando do desenvolvimento de
parcerias continuadas. Ela, entretanto, dificilmente ocorre quando se
estabelece com educadores menos familiarizados com o universo do
museu, mas passa a fazer parte da rotina da parceria quando esses
mesmos profissionais participam do curso.
Aprendi a ter novos olhares para um objeto artístico e a
como trabalhar isso. Quais discussões se pode tecer a partir
de uma obra, como escolher obras que possam colaborar
em uma discussão que se quer ter. Um exercício que fazíamos muito no curso era, diante de todas aquelas obras, escolher algumas para fazer uma visita, pensando os porquês.
Acho que são perguntas muito importantes, mas isso para
mim não era nada claro. Isso para mim era totalmente desconhecido antes de fazer o curso. Que legal, eu posso escolher e o quanto isso pode ser emancipador, porque tem o
educativo que é super legal, mas também temos nós, que
não precisamos depender do educativo. E comecei a pensar
nas visitas junto com o educativo. Era uma troca que passou
a rolar. O museu, assim, tem uma função social realmente,
de troca, de afetos, de encontros. (V.V.S., participante do
curso em 2014)
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Alcança-se, portanto, uma compreensão de que as experiências vividas nos espaços e junto aos objetos culturais não produzem conhecimentos acabados, mas dinâmicos e que, assim, é possível desenvolver um pensamento e uma ação compartilhados a partir deles. Esse
aprofundamento traz maior segurança e autonomia na relação com
a arte, porque desenvolve independência ao se relacionar com esse
universo, como indicam dois participantes em depoimentos dados em
resposta ao questionário:
Parece que fiquei mais independente para explorar as exposições apenas com o meu olhar, curiosidade e conhecimento. Isso mudou completamente. Mudou o olhar e deu
mais confiança e liberdade. (M. L. S. F. L., participante do
curso em 2010)
Em retrospectiva, a participação no curso Ações multiplicadoras pavimentou o caminho para a sensibilização do
meu olhar estético. (V.F.A., participante do curso em 2006)
Os resultados das aprendizagens relacionadas com a concepção
de arte e cultura são mais próximos e diretamente ligados ao curso. Esses aprendizados, embora sejam verificáveis e muitas vezes
transformem as práticas dos educadores, não conseguem gerar
nas instituições de origem uma transformação de mesma dimensão
e tão significativa quanto nos indivíduos, nos educadores sociais.
Apesar disso, são resultados essenciais, porque demostram ser um
ponto de partida para que outros resultados possam ser alcançados. O curso oferece um espaço de experiência e aprendizado
que gera nos participantes segurança para o desenvolvimento de
um olhar mais autônomo, profundo e complexo em relação a esse
campo do conhecimento.
De forma bastante curiosa, o impacto menos mencionado foi o estabelecimento de parcerias com a Pinacoteca, tendo cerca de 60%
de referências. Interessante notar que 82% dos projetos tinham como
proposta fazer parcerias com a Pinacoteca e pouco menos que isso
(78%) declarou ter realizado ao menos “um pouco” de parcerias com
a Pinacoteca (a partir da escala de respostas: nada, pouco, razoável
ou muito). Apesar do percentual inferior em relação às outras contribuições do curso nas mudanças de concepção de arte e cultura, a
formação ainda assim promove uma grande ação de aproximação
da Pinacoteca com organizações da área social.25
25. Para conhecer dados sobre as parcerias estabelecidas pelos participantes do curso com o Programa de Inclusão Sociocultural, ver o texto “[Trans]formar-se: encontros entre o Programa de
Inclusão Sociocultural e educadores sociais”, de Gabriela Aidar e Danielle Rodrigues Amaro, que
consta na página 51 desta publicação.
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b. Aprendizados sobre acessos –
o papel do museu e dos espaços culturais na cidade
Os aprendizados sobre acessos são aqueles relacionados à aproximação com o museu e outros espaços culturais, à transposição de barreiras
físicas, intelectuais e subjetivas no acesso a esses espaços. Como dissemos anteriormente, o curso provoca nos educadores sociais, em um
primeiro momento, mudanças na compreensão de arte e cultura, para
aí também gerar impactos efetivos na aproximação com a arte, a cultura, o museu, os espaços culturais, a cidade etc. É necessário lembrar,
no entanto, que há entre os participantes tanto profissionais que atuavam na área social quanto na cultural, sendo a formação um espaço de
aproximação dos campos social e artístico e cultural. Assim, se os participantes que atuavam na área social reconhecem mudanças significativas em relação à sua frequência a equipamentos e espaços culturais
e à postura da sua organização social na valorização de parcerias e
visitas dos educandos a equipamentos e atividades culturais, o mesmo
acontece com os participantes que já atuavam na área de arte e cultura em relação à área social, mesmo que em menor proporção.
A partir da análise dos gráficos, é possível supor que, apesar de
gerarem impactos diferentes (e ao mesmo tempo, complementares)
e de intensidade distintas, há uma significativa aproximação entre a
área social e a área de arte e cultura.
Como já discutimos no tópico anterior, muitos participantes comentam que viveram um processo muito profundo de desmistificação da
arte, do museu e dos espaços culturais. Sobre isso, um deles disse ter
percebido que desmistificar a arte, a cultura e o museu se relaciona
diretamente com acessibilidade e inclusão, estando esse processo
muito relacionado à possibilidade de conhecer um museu por dentro,
de entrar em contato com as pessoas que habitam de muitas formas
a instituição e com o seu funcionamento a partir de diversas perspectivas. Comentários feitos no questionário à distância, como “comecei
a entrar nos museus sem medo, sem trauma e com o coração cheio
de reconhecimento” (M.N.P.N., participante do curso em 2009) e “o
curso proporcionou uma visão social do museu, pois ensinou que ele
é um lugar do qual todos podem de fato fazer parte” (C.M.V., participante do curso em 2005), mostram que um aspecto importante é o
entendimento de que é possível reconhecer-se nesse espaço, na medida em que vínculos mais profundos são estabelecidos.
Em relação aos tipos de equipamentos ou atividades culturais com
os quais os participantes passam a se relacionar mais, temos principalmente centros culturais e museus. Nesse contexto, muitos falam
da desconstrução da ideia do museu apenas como lugar e da construção, por outro lado, de um sentido de museu como relação – entre
pessoas, pessoas e obras, e entre obras. Como parte desse aprendizado fundamental, surge novamente aqui, como havia aparecido nos
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aprendizados em relação à arte, a possibilidade de ampliar os sentidos do museu, entendê-lo como produção humana. Além disso, fica
patente a importância da criação de vínculos entre os envolvidos, da
qualidade das relações estabelecidas entre os atores (educadores do
museu, educadores sociais e educandos), que certamente impactarão
positivamente todo o processo educativo desenvolvido.
Esses são espaços nos quais essas pessoas não se sentem
pertencentes. Se não tem acolhimento, cuidado, afeto mesmo, de pegar pela mão e mostrar como funciona aquele
lugar, pode ser inclusive muito nocivo para eles [públicos
em situação de vulnerabilidade], porque reproduz tudo o
que eles já sabem, essas marcas de exclusão, humilhação,
são formas de legitimar isso que já é. É um campo afetivo
que se abre, porque eles ainda não têm essa relação, se a
gente não cria isso, não tem como eles se apropriarem do
lugar. Essas pessoas às vezes voltavam para o museu por
causa do educador, para visitar. Dá para ver o quanto essa
relação é importante para o que esse espaço pode ser para
essa pessoa. “Ah, então aqui eu posso me sentir à vontade,
é fulana quem trabalha aqui…” Esse tipo de experiência
é muito humana. (V. V. S., participante do curso em 2014)
O que eu consegui desmistificar? Que aquilo não é para
uma determinada classe, porque é produção humana, todas aquelas obras são produção humana e têm que chegar a todas as pessoas, independentemente se é pobre,
rico, classe média. (A.A.S., participante do curso em 2008)
Acho que os aprendizados em relação ao acesso têm a ver
com desenvolver mais esses métodos para usar a instituição.
(V.V.S., participante do curso em 2014)
A aproximação com os museus sugere que o curso traz os educadores
sociais como parceiros para uma possível ruptura com um sistema de
arte elitista, convocando-os a criarem juntos um novo espaço. Ocorre
que aqui a desmistificação do museu é acompanhada pelo evidente
interesse que essa instituição (ou a equipe do PISC-NAE, proponente do
curso) tem pelos próprios participantes e pelos públicos com os quais
estes trabalham, o que torna possível a construção de uma conexão.
A valorização do campo socioeducativo de atuação, assim como desses públicos por parte do museu, colabora reciprocamente para uma
valorização do museu por parte dos participantes e seus públicos. Os
participantes entrevistados mencionam o respeito que o curso manifestava pelo participante: na organização do material, na qualidade das
aulas e dos educadores e também no acesso à Pinacoteca.
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aproximação da área social em direção à arte e cultura

passou a frequentar
mais equipamentos ou
atividades culturais
com seus educandos

86%

a instuição valorizou mais
as parcerias e visitas do
público a equipamentos
e atividades culturais
passou a fazer
novas parcerias com
equipamentos ou
atividades culturais
da cidade
o público com o qual
trabalha passou
a frequentar mais
equipamentos e
atividades culturais
a instituição passou a
buscar novas parcerias
com equipamentos
culturais

84%

78%

74%

72%
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aproximação da arte e cultura em direção à área social

a instituição passou a
buscar novas parcerias
com organizações
sociais

78%

passou a fazer
novas parcerias com
organizações sociais

67%

a instituição passou
a valorizar mais as
parcerias e visitas
do público em
vulnerabilidade

56%

públicos em
vulnerabilidade
passaram a frequentar
mais o equipamento/
atividade cultural

56%
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Foi muito legal entrar em contato no curso com uma autocrítica muito grande que eles apresentaram de que realmente
o museu não é um espaço geralmente para essa galera [em
situação de vulnerabilidade social] e que esse curso estava
sendo dado justamente para que viesse a ser. (V.V.S., participante do curso em 2014)
Essa inversão dos lugares usuais de quem se interessa por quem, de
quem exerce a autocrítica, certamente aproxima as pessoas e colabora para que os participantes se sintam mais confiantes em estabelecer parcerias não apenas com a Pinacoteca especificamente, mas
também com outras instituições similares.
A questão do acesso à Pinacoteca e aos espaços culturais também se expande para a compreensão da cidade como uma rede
de arte e cultura, que está disponível para ser acessada, desde
que se tenha a capacidade de transitar. Transitar pelos meios de
transporte, pelos diferentes códigos e para outros lugares físicos,
sociais e simbólicos.
Acho que um dos pontos mais interessantes do curso é: “espera aí, não vamos ficar vindo só pra cá, vamos usar esses
outros espaços da cidade. São Paulo é uma cidade que tem
muitos espaços, então vamos para todos”. Acho que fui em
quase todos os museus da cidade desde o curso. (V.V.S, participante do curso em 2014)
Antes, eu tinha orgulho de ser do gueto. Depois do curso,
isso se quebrou. Eu gosto de frequentar diversos espaços.
(A.A.S., participante do curso em 2008)
De alguma forma, a capacidade de transitar é trabalhada junto
com os participantes não só durante o curso, mas também nas visitas de seus grupos às exposições. A partir dessas distintas vivências, os educadores sociais entendem que a Pinacoteca proporciona uma experiência de pertencimento através de situações de
cuidado e acolhimento.
Muitos educadores falaram que depois do curso ampliaram possibilidades de uso de espaços públicos, que agora usam mais e melhor
espaços diversos, criam relações mais próximas com eles e até mesmo começam a trabalhar em museus. Mas isso não significa que essa
seja uma experiência simples ou fácil. Também relatam dificuldades
enormes para transpor as diversas barreiras que os separam, assim
como a seus públicos, desse tipo de espaço.
Algumas pessoas criaram o hábito de ir na Pinacoteca,
mas não foi algo generalizado. Até pela frequência desses
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espaços, porque as pessoas que geralmente estão ali [no
museu] ficam desconfortáveis de ver que do seu lado tem
um morador de rua apreciando a obra. O curso ajudou nisso, a entender que esse espaço de inclusão nos espaços
públicos não existe, mas que isso precisa ser fomentado de
alguma forma, e metodologias precisam ser criadas para
isso. (V.V.S, participante do curso em 2014)
Mesmo eu trabalhando em museus, na área cultural, o curso
sem dúvida me ensinou sobre a apropriação desses espaços,
que podem ser de todos, mesmo isso ainda não acontecendo. Não me lembro nunca, em nenhuma das vezes que fui a
alguns museus, mesmo lugares que têm gratuidade total, de
ter visto moradores de rua, por exemplo. (L.M.P., participante
do curso em 2014)
É interessante pensar o curso como um processo de formação complexo, do qual todos esses embates fazem parte, na medida em que
gera um tipo de experiência de desconforto e reflexão sobre o museu
a partir de dentro (de forma ambígua, em relação à pessoa-educador
social e à instituição-museu), problematizando as relações que estabelecemos com a arte e a cultura, mas também (e especialmente) com
as instituições que as legitimam, conservam, divulgam. Nesse sentido,
o curso de algum modo põe em xeque o papel do museu, propondo
repensá-lo não a partir de um lugar abstrato, mas trazendo os educadores sociais para perto e, por consequência, seus públicos, convidando-os para uma experiência tangível e significativa.
c. Mudanças nas práticas socioeducativas
e nos públicos atendidos pelos participantes
As mudanças nas práticas socioeducativas dizem respeito às contribuições do curso no cotidiano dos participantes e, por extensão, dos
públicos com os quais trabalham, produzindo novas formas de atuação a partir da ampliação dos conceitos e da compreensão de arte
e cultura e do papel do museu e dos espaços culturais.
Como mencionado anteriormente, o projeto educativo elaborado ao
fim do curso, enquanto estratégia metodológica, cumpre uma função
importante nessa conexão entre os aprendizados durante a formação
no museu e a prática cotidiana dos participantes em suas organizações
de origem, um papel de ponte, conectando realidades.
Então pra mim foi uma oportunidade de dar uma direção pra
turma. Porque eu não queria que eles ficassem soltos. Ficar
aqui um ano só pra ganhar dinheiro? Pra mim não valia a pena.
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Eu tinha que fazer mais, eles tinham que fazer mais. E aí eu falei… eu vou dar a cara dessa turma. E a cara vai ser artística.
É isso que eu quero. E aí o projeto me ajudou nesse sentido.
Tudo o que eu produzi lá acabou virando o meu norte aqui dentro. E foi muito legal. (M.C.D., participante do curso em 2006)
Nas entrevistas, é possível perceber que os participantes encontram na
Pinacoteca um campo efetivo de ampliação de conhecimentos, traduzido em conteúdos conceituais específicos, mas não apenas isso. No curso,
eles também (e, talvez, principalmente) vivenciam e produzem espaços de
compartilhamento de conhecimentos que colaboram para a produção de
novas práticas, onde se aprende e se ensina a partir do transbordamento
daquilo que cada um faz. O próprio grupo em sua diversidade aparece,
portanto, como um mote fundamental de aprendizagem. A possibilidade
de articular diferenças é mobilizadora para muitos educadores sociais
ao entrar em contato com uma riqueza de campos vivenciais.
Eram trocas de casos que aconteciam com cada um, “na
instituição onde eu trabalho é assim, na minha é diferente”.
Consegui enxergar essa área de forma mais abrangente.
Pude sacar funcionamentos distintos das instituições, até
de acolher angústias, “ah, isso já aconteceu comigo”. (V.V.S.,
participante do curso em 2014)
Tinha um grupo muito interessante, porque as pessoas que
estavam participando do curso tinham uma realidade de
trabalho muito mais adversa do que a minha, pois trabalhavam com pessoas em situação de vulnerabilidade muito intensa. Eu aprendi muito porque, mesmo com todas as
dificuldades, eles tinham todo um cuidado, uma atenção,
essa questão estética estava presente. Como funcionária
pública é muito fácil cair na armadilha da impotência, de
uma prática empobrecida, acomodada. Aprendi que mesmo
trabalhando muito longe das condições ideais, você precisa olhar para a sua realidade e ver o que tem ali para ser
trabalhado. (L.M.P., participante do curso em 2014)
Essa mesma educadora entrevistada, que trabalha com mediação em
museus, disse que com esse compartilhamento de experiências, somado com os conteúdos e estratégias específicos do curso, aprendeu não
apenas que é necessário levar diferentes pessoas e grupos para dentro
desses espaços, mas passou efetivamente a fazer a articulação com
outros órgãos da prefeitura, assim como com outros setores da sociedade. Disse também que começou a acionar instituições culturais em seu
território local como parceiras para levar os seus grupos, criar projetos
comuns etc., percebendo o potencial de articulação de diferentes atores.

101

Essa importante aprendizagem sobre trocas poderia se concretizar
em vínculos pós-curso, que foram vistos apenas em casos pontuais entre participantes que se articularam para pensar ações profissionais
e pesquisas acadêmicas conjuntamente. Esse desejo de um espaço
de trocas mobilizou a criação de um grupo de estudos, a partir da
demanda de participantes da oitava edição do curso (2012), com a
possibilidade de incorporar educadores sociais de edições anteriores. A ideia inicial era aprofundar discussões e debater temas pertinentes ao grupo. Tendo sido uma iniciativa que partiu dos próprios
participantes e de forma a fomentar a autonomia dos envolvidos, a
equipe do NAE se comprometeu a ceder o espaço e a acompanhar
os debates, com a contrapartida de que os interessados articulassem a comunicação do grupo. Apesar do grande interesse, a rotina
profissional atribulada dos participantes (aliada à vida pessoal) não
contribuiu para que essa iniciativa durasse muito tempo, tendo sido
experimentada apenas por alguns meses. Enfim, o desafio de pensar
formas de fortalecimento dos vínculos entre os participantes poderia favorecer uma maior densidade dos resultados do curso após seu
término, entendendo que em parcerias ou interlocução sobre as temáticas do curso, as aprendizagens poderiam se manter mais ativas.
Os participantes também destacaram a importância do contato
com uma perspectiva educativa na qual a escuta do outro tem papel
central. Com isso, aparece o desafio de ter que lidar com o ensino/
aprendizagem enquanto um processo no qual nem tudo pode ser planejado. Os conteúdos específicos do curso evidenciam a necessidade de tratar a experiência subjetiva e única de cada um como base
desse processo e, muito embora o educador social já possa saber
disso, tem a oportunidade de aprofundar essa compreensão a partir
de novas referências.
Uma aula que me fez refletir bastante foi a sobre educação
líquida,26 do quanto hoje em dia, na sociedade contemporânea, não tem como deixar tudo delimitadinho, certinho,
porque a educação, como um processo, é uma experiência
única. Você pode até ter um projeto de ação educativa, ter
pensado um percurso para uma visita, mas as pessoas podem mudar esse percurso e você tem que estar disposto e
ter abertura, e isso é muito desafiador. (…) Quando eu fiz o
curso da Pinacoteca, fiquei refletindo muito sobre isso, que
se eu quisesse fazer essa escolha de ouvir o outro, que é
quase uma escolha filosófica, você tem que ter uma visão
de mundo que não acha que o conhecimento tem que ser
26. O termo educação líquida foi cunhado em 2009, a partir das experiências vivenciadas pelo NAE
e expresso no texto disponível em: <http://www.museuparatodos.com.br/museuparatodos/>,
na área Textos educativos / Textos de referência / Educação em museu. Acesso em: 01/09/2016.
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hierarquizado, que não coloca o conhecimento acadêmico com essa importância toda. O fato de ser um encontro
por semana e você poder chegar tendo lido o texto, com
um espaço para o diálogo, foi fomentando muitas questões para mim, foi um curso que me ensinou a fazer muitas
perguntas sobre a minha prática. (L.M.P., participante do
curso em 2014)
Essa aprendizagem faz com que certas habilidades pedagógicas
sejam provocadas, como a de perceber em cada educando seu
ritmo e seu processo, sua capacidade e limitações de perguntar,
de interagir.
Eu fui a vários museus ver mediação de outros educadores,
e tudo o que eu tinha visto era mais uma aula. E aqui eu descobri como até pode ser uma aula, mas não com o professor
professorando, mas fazendo perguntas, reflexões a partir
das obras. O curso me ajudou a transpor isso, tornando a
minha ação educativa mais agradável. A leitura de imagens
me impactou até para começar a ver uma exposição como
alguém que aprecia, como eu sempre fiz, mas mudei depois
disso, porque você olha para uma imagem e percebe que
quanto mais perguntas você faz para ela, mais respostas
você vai ter, e que esse não é um conhecimento estanque,
está para além do que já está determinado na história da
arte. É você e a obra, você que tem uma visão de mundo,
uma vivência única com aquela obra. (L.M.P., participante
do curso em 2014)
Muitos educadores se tornam mais ativos no campo da arte e da cultura, de diversas formas. Começam a trabalhar em espaços ligados
à arte e cultura, promovem seminários com essas discussões, participam de debates, sentem-se mais ativos. Alguns iniciam estudos ligados a essa área, como História, Arte, Arteterapia, Museologia. O
curso aparece como um grande incentivador dos estudos e do olhar
para o potencial da arte e da cultura como ferramenta pedagógica,
como podemos ver nesses depoimentos de participantes:
Todo o estudo e a experiência adquirida no curso permitiram-me produzir a abertura artística do seminário A juventude e a questão social: como superar a violação de
direitos, no Memorial da América Latina, em São Paulo,
em setembro de 2013, promovido pela Fundação Casa.
Em 2014, participei de duas feiras de arte contemporânea (um dos critérios de escolha do meu trabalho foi
justamente minha participação artística/educativa na
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Pinacoteca e em outros equipamentos culturais). Além
de outras inúmeras ações paralelas. O maior impacto
provocado [pelo curso] em minha vida foi emancipatório. A participação no curso deu-me mais desenvoltura
profissional, mais possibilidade de articulação em minha
atividade e resultados mais surpreendentes e inesperados do que minha própria formação acadêmica. (A.F.O.,
participante do curso em 2008)
A escola, todo esse processo de entrar numa faculdade, fazer
um TCC, isso é muito difícil para nós que viemos de regiões
pobres e periféricas. Mas é muito fortalecedor quando começamos a entrar e perceber que somos capazes. Eu estava
numa faculdade, mas acredito que a minha formação não foi
lá, e sim nesses espaços em que estive, e a Pinacoteca para
mim foi um divisor de águas nesse sentido. Lá tive contato
com pessoas que pensavam de forma ampliada no processo educativo, autores que falavam de educação não formal,
eu ia lendo aquilo e me reconhecendo. E agora eu tenho o
sonho de ir para um mestrado discutir isso e também muita
vontade de pensar na questão do registro das histórias de
mulheres incríveis daqui e que não são registradas, que são
perdidas. (A.A.S., participante do curso em 2008)
As mudanças nas práticas pedagógicas, por sua vez, são o caminho pelo
qual o curso alcança os públicos com os quais os participantes atuam.
De acordo com as respostas dos participantes ao questionário, há
uma alta taxa de impactos relacionados com os públicos com os quais
eles trabalham. Os principais estão relacionados com o desenvolvimento da própria identidade pessoal e cultural, o que tem relação
com os focos de trabalho dos projetos, assim como com a promoção
de maior interesse por arte e cultura.
Nos depoimentos dados em resposta a esse mesmo questionário,
os educadores disseram que seus públicos aprenderam a aproximar,
criar relações entre arte e vida, a desmistificar a arte e os museus.
Na linha de reflexão sobre a governabilidade dos resultados, os impactos de aprendizagem para os grupos de educandos com os quais os
participantes trabalham dependem de muitas variáveis, como a própria
capacidade do educador de praticar aquilo que aprendeu, do contexto
da atividade educativa, das condições institucionais etc. Além disso, parecem espelhar os aprendizados dos próprios educadores sociais (como,
por exemplo, o autorreconhecimento nas obras quando visitam museus).
Penso que o maior impacto para o público com qual trabalho é possibilitar a experiência de conhecer e de se
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reconhecer como parte do legado cultural que o museu
guarda. (C.A.C., participante do curso em 2005)
Outros impactos que espelham a aprendizagem dos participantes e
dos públicos são: a apropriação dos espaços públicos e culturais e,
por consequência, a consciência de seu direito à cidade; a compreensão do que é patrimônio imaterial e bens culturais e o reconhecimento
dessa dimensão na cidade e na vida; o desenvolvimento de um olhar
mais crítico e atento aos espaços da cidade, à cultura e ao patrimônio. Um dos educadores narrou que “os jovens ficaram mais críticos,
políticos e socialmente mais participativos” (A.C.C., participante do
curso em 2005). Além disso, alguns indicam que passaram a frequentar museus e espaços culturais, inclusive com as suas famílias, o que
aponta para uma mudança não apenas na atuação profissional do
educador social, mas também nas suas formas de participação social.
Nas entrevistas, porém, ficou claro que eles se enxergam como o
principal locus de transformação, o ponto de maior impacto do curso.
Embora a equipe do curso centre sua expectativa de resultados nos
públicos, o caminho para que isso aconteça são as práticas socioeducativas dos participantes, sujeitos diretos do processo pedagógico
da formação, ou seja, é preciso transformar-se para poder facilitar a
transformação do outro.
Nas mesmas entrevistas, é possível perceber que a passagem do
tempo torna as aprendizagens mais difusas, o que pode indicar a
necessidade de outros meios para além da prática cotidiana para
manter a reflexão constante. A demanda pela elaboração do projeto final conecta de forma muito eficiente as aprendizagens do curso
com o contexto de cada participante, fazendo com que formulem,
ainda que com acompanhamento da equipe do museu, o percurso e
as estratégias de trabalho com seus públicos. Porém, as pessoas que
passaram pelo curso há mais tempo vivenciam diversas mudanças
nos seus contextos de atuação (como mudança de função na organização, de unidade, na base de financiamento etc.). A partir disso,
parece haver mais dificuldade de pensar estratégias para trabalhar
nos novos contextos com as aprendizagens que tiveram outrora. A
constante retomada dos conteúdos aprendidos poderia evitar uma
mera replicação do projeto, de forma a torná-los algo que está no
substrato e que pode ser percebido com mais maleabilidade e, por
isso, adaptado a diferentes contextos. No que diz respeito à manutenção das parcerias com a Pinacoteca, a passagem do tempo também
parece haver implicado em um distanciamento:
A perda de contato é ruim. Acho que é essa questão do
acesso. O site [do museu], por exemplo, não me traz muitos elementos. Não é tão objetivo. E a questão da agenda
mesmo. Por exemplo, se o pessoal da educação mandasse
alguns e-mails para as organizações, com a programação…
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impactos nos públicos com o quais os participantes trabalham

fortaleceram a sua
identidade pessoal
e cultural

88%

fortaleceram vínculos
de sociabilidade

86%

interessarem-se mais
por arte e cultura

86%

passaram a valorizar a
cultura do seu território

80%

melhoraram a sua
autoimagem
e autovalorização

80%

apropriaram-se
mais da cidade

78%
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Porque hoje não tenho mais uma referência lá. (M.C.D., participante do curso em 2006)
Aí depois [o projeto] se perdeu, porque eu tinha dificuldade no transporte, tinha dificuldade em tirar o adolescente
da internação [da Fundação Casa]. (…) Até estava pensando “preciso retomar”. Esses tempos até pensei, “será que
aquela atividade continua?”. Estava pensando em retomar
o contato… A gente se perdeu na comunicação. (M.A.O.C.,
participante do curso em 2008)
Os resultados coletados mostram que o curso promove mudanças importantes nas práticas socioeducativas dos participantes, que, por sua
vez, chegam a alcançar os públicos, promovendo também mudanças nas
suas relações com arte e cultura. À medida que o tempo vai passando,
essas experiências vão se integrando a outros processos de aprendizagem e outros contextos de vida, de forma que podem tornar-se mais difusas, o que não significa que se perderam. É bastante válido perceber
que o impacto do curso é incorporado pelo educador social como uma
das muitas referências para sua prática cotidiana no decorrer do tempo,
demonstrando que, mais do que informações, o curso gera efetivamente
conhecimentos. Entretanto, refletindo sobre esses resultados, podemos
especular se seria também tarefa do museu ampliar ainda mais a sua
ação junto ao campo da educação social, analisando se seria possível
criar meios de “manutenção” das aprendizagens ao longo do tempo, e
ainda quais estratégias poderiam reforçar a autonomia dos participantes
em relação às suas aprendizagens na aproximação com arte e cultura.
d. Mudanças nas práticas institucionais
Mudanças nas práticas institucionais são aquelas ligadas à relação da
organização social com arte e cultura: demonstrações de mudanças atitudinais, valorização de parcerias com instituições culturais, envolvimento
de outros profissionais etc. As informações sobre os impactos nas práticas
institucionais foram obtidas em parte pelo questionário à distância, mas
principalmente, a partir das entrevistas em profundidade, por meio de
perguntas que buscavam examinar a fundo o potencial e os desafios de
se levar as aprendizagens obtidas no curso para as organizações sociais.
Os impactos institucionais são os menos presentes, e é natural que
isso aconteça, dado o complexo conjunto de variáveis necessário
para que se concretizem, como a ação do educador, mas também as
condições institucionais, o apoio de pessoas em lugares estratégicos,
a disponibilidade mínima de recursos, entre outras. Apesar disso, os
participantes que responderam o questionário sobre impacto indicam
esferas onde notam mudanças institucionais, como na valorização das
parcerias e visitas dos públicos a atividades e espaços culturais.
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impactos nas organizações a partir das mudanças
nas práticas socioeducativas dos participantes

a instituição passou a
respeitar mais o trabalho
do educador social

71%

multiplicação dos
conhecimentos
adquiridos com
outros profissionais

71%

a instituição passou
a valorizar mais as
parcerias e visitas do
público a atividades
culturais/públicos em
vulnerabilidade

70%

a instituição passou a
buscar novas parcerias
com equipamentos
culturais/organizações
osciais
houve interesse de
outros profissionais
em inscrever-se
para o curso Ações
multiplicadoras

59%

49%
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As dificuldades de gerar impactos institucionais estão relacionadas com muitos elementos contextuais, presentes nas organizações
de modo geral. Muitos participantes reclamam da falta de apoio das
instituições, atribuindo isso a uma dificuldade de “compreensão mais
aprofundada dos potenciais do trabalho com a arte”. Por outro lado,
há muitos depoimentos que mostram que as organizações se envolveram e apoiaram os participantes, inclusive gerando espaços para
que os aprendizados do curso fossem compartilhados com o resto da
equipe. A alta porcentagem de projetos que puderam ser implementados também revela condições institucionais favoráveis.
Depois eu fiz uma palestra… Não sei se é palestra que é
correto falar. Eu coloquei o projeto no PowerPoint, pedi uma
reunião com a DRM (Divisão Regional) [da Fundação Casa],
para convocar todos os pedagogos, os coordenadores educacionais, para que eu passasse esse trabalho para eles.
Apresentei o projeto. Aí apresentei como foi que eu fiz o
projeto aqui e passei para todas as unidades. Internação
e semiliberdade. Na época foi muito legal. O meu papel de
multiplicadora eu fiz. Eu passei adiante. Agora, como ficou,
eu não sei. Não vi os frutos. Logo saí. (M.A.O. C., participante do curso em 2008)
Uma dificuldade muito presente é com relação a apoios na forma de
recursos financeiros. Há também casos em que as dinâmicas de recebimento de verba mudam em função de convênios com a prefeitura ou
o estado. Ou seja, as condições institucionais não se referem apenas
ao contexto mais próximo onde está o participante, mas também à
própria situação institucional em que sua organização está inserida:
convênios, financiamentos, políticas públicas, políticas de investimento social privado, de doação etc.
Nesse sentido, também percebemos que o perfil dos participantes,
sendo eles principalmente oficineiros e educadores, contribui para
essa sensação de que as instituições influenciam muito mais os indivíduos do que o contrário. Deve-se lembrar, no entanto, que instituições
são feitas por pessoas e há muitos caminhos pelos quais é possível
influenciar uma instituição, mas os participantes não mostram confiar
nisso ou conhecer esses caminhos, já que as mudanças institucionais
são apresentadas fortemente com o tom de que “eu não podia fazer
nada”.27 O curso tem lidado com essa situação a partir de um encontro inaugural com gestores ou coordenadores das organizações das
27. Em complemento a essas análises, há de se considerar também que a grande rotatividade de
profissionais na área desfavorece a construção de raízes dos educadores sociais nas instituições nas quais atuam, a ponto, talvez, de não se sentirem à vontade para propor mudanças
para além das tarefas com as quais se encontram comprometidos.
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quais os participantes fazem parte. Essa é uma estratégia inovadora
e importante para pensar a abertura e o apoio institucionais ao projeto, a participação e a atuação dos educadores sociais que fazem
o curso, mas, ao mesmo tempo, ela ainda é insuficiente para garantir
todas as condições institucionais necessárias, posto que isso depende de um contexto muito mais amplo e complexo.
A proposta do curso é muito boa, mas infelizmente por razões
estruturais relacionadas à gestão da instituição não foi possível estabelecer diálogos em que pudéssemos trocar essa experiência na instituição. (J.R.N., participante do curso em 2009)
Aqui, mais do que indicar uma insuficiência do curso, a questão
reside em situar de maneira realista as expectativas do que se espera dele em relação aos impactos institucionais e construir uma
leitura para as conquistas institucionais de menor escala, que, por
implicarem uma maior complexidade, representam ao mesmo tempo grandes avanços.
Considerações finais
A título de garantir uma visibilidade dos resultados das análises a
que nos propusemos, permitindo-nos um olhar ao já feito, com vistas ao que ainda almejamos realizar, tecemos aqui algumas considerações finais. A maioria dos participantes do curso é do sexo feminino, concentrada numa faixa entre vinte e quarenta anos e com
curso superior completo. A média de idade manteve-se próxima aos
37 anos, com uma sutil tendência à elevação ao longo dos anos. Há
uma heterogeneidade grande de formações acadêmicas na graduação, podendo-se destacar uma predominância de pessoas das
áreas das Ciências Humanas. Em relação à atividade profissional,
a maioria é educador, professor ou oficineiro, ou seja, está na ponta do processo em suas instituições e exerce sua função de forma
remunerada. A maior parte trabalha com crianças, adolescentes e
jovens em vulnerabilidade, em instituições que fazem especialmente
o atendimento desse público em serviços socioeducativos e assistenciais no contraturno escolar. São pessoas do campo socioeducativo não governamental, sendo que a maioria atua com assistência social. Pelas entrevistas em profundidade, percebemos que os
educadores sociais que participam do curso são pessoas inquietas
e com um desejo de unir diferentes áreas de ação e conhecimento.
Apesar do curso ser inicialmente voltado a profissionais que atuam
no campo socioeducativo, há também participantes provenientes
do campo artístico e cultural, que buscam no curso subsídios para
atuar com o campo social.
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Em relação ao perfil das organizações nas quais estão inseridos,
a grande maioria é da sociedade civil e lida com jovens e adultos
em vulnerabilidade social. A maior parte se localiza no município de
São Paulo, em regiões de vulnerabilidade, sejam elas em bairros periféricos, principalmente da zona sul da cidade, mas especialmente
no centro.
Considerando os projetos educativos propostos no âmbito do curso, 74% dos participantes elaboraram um projeto e 64% dos que
responderam ao questionário de impacto mencionam ter de fato
implementado o mesmo. O foco principal de trabalho dos projetos
é possibilitar o acesso ao universo da arte e da cultura para os públicos com os quais trabalham. O segundo foco mais citado é o fortalecimento de identidades pessoais e/ou culturais e o terceiro é a
valorização do patrimônio material ou imaterial ou da identidade
de um território específico (bairro etc.) ou grupo. Há também uma
quantidade significativa de projetos que tem como foco a formação
de outros educadores. Em relação às estratégias mais citadas, vemos um paralelo entre elas e aquelas vivenciadas pelos participantes no próprio curso, o que nos faz pensar nele como uma referência
metodológica importante para os participantes. Entre as principais
estratégias estão: visitas à Pinacoteca, apreciação de trabalhos artísticos e aulas de cunho teórico e de conteúdo.
Sobre os impactos do curso nos participantes, em suas práticas
socioeducativas e nos públicos e instituições com os quais trabalham,
percebemos que quanto mais distantes do próprio participante e de
sua capacidade de operar de forma autônoma as mudanças desejadas, tais impactos se tornam mais sutis, menos intensos e mais difusos.
Isso não é exatamente uma surpresa, dado que o curso atua de forma mais direta com o participante, pois é ele quem vive a experiência da formação. Diante disso, é também importante reconhecer as
limitações de um curso promovido por um museu em transformar as
instituições cujos educadores dele participam. Assim, muito embora
não seja esse um dos objetivos principais do Ações multiplicadoras,
acreditamos ser fundamental uma aproximação cada vez maior das
instituições culturais e sociais, visando uma ação conjunta que favoreça a inclusão sociocultural.
Em termos de impactos na vida e na prática socioeducativa dos
participantes, os mais significativos são a desmistificação do espaço
do museu, o aprofundamento e a melhor compreensão de conceitos
ligados à arte e à cultura, a aproximação com outros espaços e equipamentos culturais, a desconstrução da ideia do museu apenas como
lugar e a construção, por outro lado, de um sentido de museu como
relação, além da compreensão da cidade como uma rede de arte e
cultura que está disponível para ser acessada desde que se tenha a
capacidade de transitar nela, e consequentemente, a ampliação das
possibilidades de uso dos espaços públicos.
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Mudanças nas práticas socioeducativas, por sua vez, são o caminho pelo qual o curso busca alcançar os públicos com os quais os
participantes atuam, assim como em qualquer formação de educadores, sejam eles da educação não formal ou escolar. Ou seja, primeiro o participante transformaria a si e às suas práticas e, a partir disso, o curso conseguiria alcançar os públicos com os quais ele
atua. De acordo com as respostas ao questionário aplicado eletronicamente, há uma alta taxa de impactos relacionados aos públicos
com os quais os educadores trabalham (como o desenvolvimento da
própria identidade pessoal e cultural e a promoção de maior interesse por arte e cultura), o que não se percebe com tanta frequência
e intensidade nas entrevistas. Ao responderem o questionário, os
participantes valorizam possíveis impactos no público com o qual
trabalham, mas o que fica mais evidente nas entrevistas são as menções e os exemplos dos participantes a impactos relacionados com
o seu próprio desenvolvimento, o que de qualquer maneira é etapa
fundamental para alcançar os seus públicos, embora não seja uma
garantia de que aconteça.
As principais dificuldades do curso consistem em gerar impactos
nas instituições participantes, já que eles estão relacionados com
muitos elementos contextuais, presentes nas organizações de modo
geral (como dificuldades orçamentárias, de recursos humanos, mudanças nas lideranças etc.), e no fato de que, com a passagem do
tempo, as aprendizagens tornam-se mais difusas e os vínculos e redes
conquistados com os outros participantes e a equipe da Pinacoteca
vão se enfraquecendo, o que pode indicar, como dito anteriormente,
a necessidade de outros meios para além da prática cotidiana para
manter a reflexão e as relações em constante movimento.
Portanto, em termos de aspectos que podem ser aprimorados,
destacam-se dois pontos: a elaboração de possíveis estratégias
para manter as aprendizagens conquistadas no curso ativas e para
promover impactos mais significativos nas instituições nas quais os
participantes trabalham. É provável que esses dois pontos também
digam respeito a uma mesma problemática: os limites e as possibilidades, os desejos e a acomodação das pessoas no interior de
uma instituição.
A pergunta que se depreende dessa constatação é: como fomentar e manter acesa a chama do conhecimento? Como preservar a efervescência do espaço da reflexão aberta durante o curso,
de forma a atualizá-la em relação às novas demandas da prática
profissional? Isso descortinaria uma variedade de possibilidades,
desde um estímulo mais focal junto às organizações sociais até o
envolvimento de outros profissionais que nelas atuam (outros níveis
de liderança), ou mesmo na constituição de redes de instituições
culturais para que, juntas, possamos lidar com esses processos,
entre outras hipóteses.
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O curso tem pontos muito potentes e que devem ser reconhecidos.
A capacidade de abrir a Pinacoteca, tornando-a permeável à diversidade, inclusive colocando em xeque certos códigos de relação em
seu interior – quem pode ou não frequentar um museu de arte, por
exemplo –; a compreensão do campo da arte e da cultura não somente presente nas obras de arte, mas como um território vivencial
do qual todos fazem parte; a capacidade de atrair, exatamente por
isso, pessoas fronteiriças, inquietas e que buscam ultrapassar o lugar
institucional que ocupam, enveredando-se por outras áreas de conhecimento, pessoas que ao mesmo tempo têm o pé no território, mas
percebem que existem outros mundos e horizontes e vão atrás disso,
encontrando, na Pinacoteca, um campo efetivo para essa ampliação.
Talvez a perspectiva que se confirme seja aquela que diz respeito ao
que esse participante encontra na formação: a possibilidade de fazer
parte de um espaço de produção de conhecimento onde se aprende
e se ensina a partir não apenas da transmissão de conteúdos específicos, mas também da formação do pensamento crítico e do compartilhamento das experiências que cada um traz de seus territórios
e práticas de origem.
A reflexão autocrítica que os profissionais da Pinacoteca fazem
acerca da percepção do museu enquanto instituição elitista, citada
por alguns dos entrevistados, confirma também essa dimensão de
um processo que faz questão de ser dialógico e vivo, de entender e
ensinar a entender que o museu não é “coisa”, mas relação constante, assim como as relações são educativas e os territórios, culturais.

Martina Rillo Otero Consultora e facilitadora de
processos, é associada ao Instituto Fonte desde 2007,
onde realiza especialmente consultorias e pesquisas
na área de avaliação. Bacharel em Psicologia e
mestre em Psicologia Experimental: Análise do
Comportamento, ambos pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC), tem se especializado na
avaliação de projetos sociais e no desenvolvimento
organizacional. Desde 2008, coordena o Projeto
Avaliação, cujo objetivo central é contribuir para
o desenvolvimento do campo da avaliação de
iniciativas sociais no Brasil por meio de estudos,
pesquisas e formações. É membro da diretoria da
Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação.
Milene Chiovatto
(p. 24)
Gabriela Aidar,
Danielle Rodrigues Amaro
(p. 55)
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Um papel muito importante que o
curso teve para mim foi o de espaço
de troca. Eu sinto que todos os
profissionais que trabalham nessa
área da assistência social, pelo
menos os que têm algum tipo de
engajamento, são pessoas muito
solitárias. Estar nesse curso, em
um espaço que reunia pessoas com
angústias parecidas, possibilitava
muitas trocas. Profissionais,
pessoais, e isso foi muito rico.

V.V.S., participante do curso em 2014

Educação não formal,
projetos e o exercício
da formação: por uma
educação sem bússolas

Renata Sieiro Fernandes
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O ato de escolher lembra o de colher e colher remete à imagem de dedos em pinça e de mãos em concha, que elegem e aconchegam o que é
estimado, desejado, aquilo que não se quer que se quebre ou se esfacele,
aquilo que não se quer que se perca, que se estrague, que se machuque.
Escolho como ponto de partida para este texto uma figura inspiradora e instigadora que me deslumbra a cada vez que visito o prédio
da Pinacoteca de São Paulo: a escultura branca de um homenzarrão
que segura e suporta, desde o nível da rua, todo o prédio do museu,
com tijolos aparentes e estruturas de ferro que o atravessam e abrem
passagens, janelas e vãos, preenchido pelos passos vagarosos das
pessoas, pelos gestos que desenham movimentos no ar e pelas falas
que ecoam nos ambientes durante a observação das obras de arte
por parte dos frequentadores dessa instituição.
Essa escultura, denominada Atlante, de autoria desconhecida, é
Atlas, o carregador do mundo sobre as costas, sustentador da abóbada celeste e que, assim fazendo, permite o acontecimento e a persistência do mundo em sua missão de acolher a vida, a morte e os
renascimentos, as construções, desconstruções e reconstruções nos
ciclos e percursos de cada um e de todos. ❶
Essa imagem ainda lembra Oxalufan, o orixá presente desde a criação do mundo e que, portanto, carrega o peso dos tempos sobre os
ombros, apoiado em seu cajado retilíneo ou curvado, chamado de
paxorô. Ou ainda, a escultura pode remeter à tartaruga que, como
narram os mitos hindus, sustenta e transporta o mundo em cima de
sua carapaça. “A cúpula do céu se apoia nos quatros cantos da terra,
por vezes sustentadas (sic) por quatro reis cariátides, anões, gigantes,
elefantes ou tartarugas.” 1
A partir da representação da obra e de seu significado, sigo pelo
caminho das associações a partir do que me vem à memória, de
modo a tentar criar uma metáfora que me servirá de sustentáculo
para pensar e escrever sobre a experiência como docente nas doze
edições do curso de formação Ações multiplicadoras: o museu e a
inclusão sociocultural.
Esse gigante branco representa a força, indicada pelos músculos
no corpo escultural e belo, mas o material em que foi moldado, o gesso, é poroso e frágil.2 Assim, pelo esforço marcado nos traços do rosto – lembrando faunos e sátiros, seres híbridos, meio humanos, meio
animais, conjugação do divino com a natureza – e pelo contorcionismo do corpo, compreende-se que a tarefa é árdua e pesada, pois o
mundo sustentado tem peso, forma, cor e movimento, e deixá-lo cair
é voltar ao caos inicial.
1. CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. São Paulo: Pensamento, 2007. p.46.
2. Segundo indicação ao lado da escultura, os Atlantes foram modelados em gesso entre o final
do século XIX e o início do XX, na Itália, e serviram de modelos para os que estão na fachada do
Theatro Municipal de São Paulo.
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❶

Figura em gesso que sustenta o prédio da Pinacoteca.
Foto: Renata Sieiro Fernandes
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O corpo em curvatura, em semiarco, na direção da terra, indica
flexibilidade, em vez de um eixo ereto e vertical que se dirige ao céu
e que sugeriria enrijecimento. Este gigante curva-se para poder fazer-se de pilar, de base, de coluna e eixo.
No local em que está, na Pinacoteca, juntamente com outro Atlante
que se distancia dele, ambos se invisibilizam pelos lugares que ocupam, os cantos do prédio, as arestas e, portanto, para mim, podem
ser metáfora de forças de sustentação.3
O exercício aqui descrito é o mesmo proposto aos participantes do
curso de formação, a cada ano, para que possam sensibilizar-se e elaborar seus projetos de trabalho individuais ou coletivos. Explicando:
o ponto de partida para a etapa de construção de projetos de trabalho pode ser algo selecionado entre uma enxurrada de imagens e
sons que compõe a realidade complexa e, a partir dessa escolha, por
meio de exercícios sensíveis e cognitivos, dar origem a algo que será
lançado no tempo e no espaço, acontecendo junto com os públicos
de suas instituições de origem. Ou, como diz Calvino, dando origem
a “universos inesgotáveis”. 4
Força de sustentação 1: o terreno para a semeadura
No percurso dessa formação, há uma parte teórico-prática seguida
de exercícios de elaboração de projetos de trabalho em grupos sob
minha orientação e das gestoras do curso. Todo o percurso que precede este momento é para dar suporte e sustentação à prática, ou
seja, é como um processo de preparo do terreno para que ocorra a
semeadura de potenciais germens de criação.
Depois de decorrida a parte teórica do curso, acontece o momento
de orientação para a elaboração dos projetos, com o grupo dividido
em duas turmas percorrendo os andares e corredores da Pinacoteca,
atentando para o que está exposto a fim de buscar inspiração, mote
ou ponto de partida que permita a construção do trabalho.
A partir desse exercício orientado, sentamo-nos ao redor da mesa
e começamos a expor o que chamou a atenção de cada um, o que
a obra escolhida representa, a que remete, o que pode ser pensado
e “lido” a partir dela, de modo a colaborar com a formação de cada
um e dos públicos nos seus locais de trabalho. É o momento fecundo,
em que ocorrem “chuvas de ideias” vindas de todos os lados, e em
que o papel é o suporte de registro e de memória para servir de fonte
de organização e sistematização do que foi evocado e verbalizado.
3. Agradeço enormemente a minha parceira e professora Margareth Brandini Park pelas ajudas na pesquisa e elaboração da metáfora, bem como pela leitura cuidadosa e comentários
sobre o texto.
4. CALVINO, Italo. Se um viajante numa noite de inverno. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 34.
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Juntamente com essas ideias, o desafio dos grupos é refletir sobre
as problemáticas que advêm de suas realidades cotidianas para que
possam pensar em roteiros de construção de projetos, já que os objetivos e a metodologia atrelam-se e estão a serviço disso.
Os temas e os assuntos são pretextos ou o foco central, dependendo do entendimento de cada grupo ou sujeito, para que o trabalho
aconteça. De qualquer modo, é preciso haver preocupação com o
desenvolvimento de habilidades necessárias, de forma a tentar responder e encaminhar possíveis soluções às problemáticas levantadas.
E estas se relacionam a contextos sociais, culturais, históricos, econômicos etc., que precisam ser conhecidos e “lidos”, para que se possa
pensar e fazer algo em razão delas.
A partir do que se pensa e das propostas de ação sobre o mundo,
as pessoas, os grupos e as coisas, conecta-se um projeto de formação de sujeitos a um projeto societário, que envolve sua participação
e intervenção transformadora na construção de algo melhor. Logo,
vincular a formação de sujeitos e grupos a determinado tipo de sociedade implica envolver-se em uma educação para o risco ou para
o ajustamento, como diz Gallo,5 ou, em outras palavras, para a singularização ou para a massificação dos sujeitos e a conformidade e
a manutenção do que está dado socialmente.
A pedagogia do ajustamento é descontextualizada, instrumental
e adaptativa, prepara os sujeitos e os grupos para que perpetuem
os padrões sociais e não oferece espaço à criatividade e à construção da singularidade, por isso, é a pedagogia da segurança, já
que não almeja um processo de transformação social. Mas viver
é risco e, daí, a pedagogia do risco. Ao escolhê-la, escolhe-se a
vida e seus movimentos, as mudanças, rupturas, permanências e
descontinuidades. Ao invés de optar pela segurança do ajustamento dos sujeitos e dos grupos ao modelo social, opta-se pelo risco
de desenvolver o não ajustamento, o diferente, o novo, o criativo,
como aponta Gallo.
Educar é ajudar a formar, o que é o oposto de fabricar sujeitos como
resultado da domesticação e da sujeição ao nosso desejo e ao nosso
projeto de formação. Há que se dar espaço para a liberdade de escolha e de mudanças de caminhos e de pensamentos, de modos de
ser, pensar e agir, para o transbordamento que permita a adesão a
outros fundamentos, estruturas, bases, sustentáculos de si, do outro
e do mundo. No dizer de Meirieu,6 o papel educativo é o de introduzir
os sujeitos ao mundo e que estes não sejam moldados ou fabricados,
como faz a personagem Victor Frankenstein com a sua criação-criatura, mas que sejam “obras de si mesmos”.

5. GALLO, Silvio. Pedagogia do risco. Campinas: Papirus Editora, 1995.
6. MEIRIEU, Philippe. Frankenstein educador. Barcelona: Laertes S.A. de Ediciones, 1998. p.70.
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Assim, Meirieu diz que ser obra de si mesmo é colocar em prática o
projeto que cada um tem para si, ou seja, “supõe uma reconstrução,
por parte do sujeito, de saberes e conhecimentos que serão inscritos
em seus projetos e daqueles que contribuam para o seu”.7 Isso não implica dizer que não se possa fazer nada para o outro, pelo contrário, o
imperativo é que a educação fuja do mito da fabricação. “(…) O educador não pode fazer mais que aceitar seu não poder, admitir que não
dispõe de nenhum meio direto de atuar sobre o outro, que qualquer intenção nesse sentido o desequilibra para o lado de Frankenstein (…).” 8
Assim como os mitos nos fundam e nos fundamentam, os processos educativos se fundam e se fundamentam, se sustentam sobre os projetos de
formação de sujeitos e de grupos para determinado projeto de sociedade.
Força de sustentação 2: os projetos como metodologia de trabalho
O projeto de ação educativa é algo que só acontece no tempo e no
espaço, em projeção, portanto, não existe previamente. O que existe
no momento da ideação é um esboço ou rascunho de intenções, desejos, vontades e necessidades, mas o trabalho só acontece quando
se incorpora à vida com suas vicissitudes e imprevistos, pois não é
possível predizê-la. E para lidar com ela lança-se mão de improvisações e rearranjos que necessitam de reelaborações de experiências,
conhecimentos e repertórios anteriores. Assim, aqui se entende o conceito de projeto como lançamento, e seu percurso somente pode ser
traçado e conhecido quando se põe um fim, provisório ou definitivo,
em seu curso, o que implica um conhecimento reflexivo e retrospectivo, ainda que o tempo todo isso esteja em prática.
Os projetos de trabalho oferecem-se como desafios tanto
para educandos como para educadores, pois permitem
articular de forma mais flexível e aberta, tanto as informações, as estratégias de organização e trato dos assuntos e
os resultados e produtos construídos. Eles também servem
como processo educativo e formativo contínuo, pois cada
projeto é único, particular, ímpar e irrepetível, pois que está
profundamente enraizado nos acontecimentos e interesses
de cada grupo envolvido.9

7. MEIRIEU, 1998, p.77, tradução da autora.
8. MEIRIEU, 1998, p.80, tradução da autora.
9. Este roteiro faz parte de um texto escrito especialmente para o curso Ações multiplicadoras: o
museu e a inclusão sociocultural em 2005, ou seja, desde o início já tinha os educadores sociais
como seus leitores-alvo. Posteriormente, foi publicado em FERNANDES, Renata Sieiro; GARCIA,
Valéria Aroeira. Algumas orientações para navegantes e principiantes na navegação: relacionando a pedagogia de projetos com a educação não formal. In: Revista Montagem. Ribeirão
Preto: Centro Universitário Moura Lacerda, 2006. no 08, p.73.
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Na parte do curso referente ao processo imaginativo e criativo de
composição de uma proposta de trabalho a ser desenvolvida por parte dos participantes, surge a oportunidade de colocar em relação os
conhecimentos teóricos e práticos advindos das aulas frequentadas
e das experiências anteriores, nos locais e grupos de trabalho. Sendo
assim, o desafio é delinear algo que não seja estanque e imutável, mas
aberto e flexível para incorporar a participação do público atendido,
com seus desejos, necessidades e interesses, bem como com tudo
aquilo que vier a surgir e irromper no movimento da vida e dos dias.
Esse projeto com mais tendência ao devir ou ao porvir, a depender
de como este será entendido e aceito, nasce de ideias que são rascunhadas a lápis, e não visam ser “passadas a limpo” a caneta, pois
se está lidando com a formação e a socialização de pessoas, e não
fabricando objetos e coisas. Para tanto, a fim de facilitar o rascunho
do projeto como parte do processo de trabalho pelos participantes
no curso Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural, é
apresentada uma sugestão de roteiro organizador das ideias e que
pode se configurar, posteriormente, como um guia estruturador para
a sistematização do percurso desenvolvido, ajudando na descrição
e na reflexão.
Esse roteiro faz parte da bibliografia básica disponibilizada no curso
e compõe-se dos seguintes itens fundamentais:
Título e apresentação: uma apresentação contextualizada faz-se importante a fim de introduzir e localizar:
a.	quem e de onde se fala (pessoa, grupo, instituição,
organização), revelando seus aspectos sociais
(as relações estabelecidas e mantidas com a
comunidade do entorno e com a sociedade mais
ampla), culturais (apresentando os grupos que
participam da instituição/organização e os graus e
tipos de envolvimento na sociedade) e educativos
(como procura atender ao público frequentador, qual
é o eixo ou os princípios norteadores formativos
em que se baseia, ou seja, educar para o quê?);
b.	qual é o público envolvido (faixa etária,
gênero, etnia, grupo social etc.);
c.	qual é a razão da escolha do foco
do projeto de trabalho;
d.	o porquê do interesse em trabalhar
conjuntamente com outras instituições/mídias
(museus, hospitais, rádios, jornais etc.).
Área temática/tema: pontos de partida ou pontos deflagradores, com
base em um levantamento de tema(s), área(s) do conhecimento (Memória, História, Cultura, Arquitetura, Patrimônio Material e Imaterial,
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Meio Ambiente, Artes etc.) ou um “objeto disparador”10 carregado de
simbologia, que possibilite discussões filosóficas, estéticas, éticas etc.
(escolhido pelo grupo).
Objetivos: o que se pretende alcançar? Levantamento de questões
ou hipóteses norteadoras do trabalho.
Habilidades a serem desenvolvidas: o desenvolvimento de habilidades relativas aos aspectos conceitual (construção da capacidade
de lidar com símbolos, ideias e representações), procedimental (que
se relaciona ao saber fazer, escolher, tomar iniciativa e decisões) e
atitudinal (que se refere à sociabilidade, aos valores e às normas sociais e grupais).
Justificativa: por que se quer desenvolver tal(is) assunto(s) ou tema(s)?
Qual é a relação dele(s) com os objetivos propostos? E com o trabalho
desenvolvido com/pelo grupo?
Desenvolvimento e estratégias:
a.	Passos conceituais, eixos de pensamento e ações
que serão utilizados para o encaminhamento
das discussões e das atividades, visando
alcançar os objetivos propostos;
b.	Como o trabalho será encaminhado?
Levantamento de referências bibliográficas e de
demais fontes para embasar ou complementar
o projeto (quando isto for possível).
Cronograma: distribuição dos temas ou “conteúdos” do item “Desenvolvimento e estratégias” ou dos assuntos a serem trabalhados ao
longo de um período previamente programado.
Resultados previstos/esperados/possíveis: produções individuais e
coletivas escritas (textos, relatos, depoimentos, livros, catálogos), visuais (desenhos, fotografias, vídeos, exposições, construções), sonoras
(gravações de vozes, sons, depoimentos orais etc.). Além de produtos
tangíveis, pode-se incluir os intangíveis, como: ampliação de repertório, produção de cultura, interferências e mudanças de olhares etc.

10. O objeto disparador é algo extraído do cotidiano e que, por meio de associações mentais e
orais, vai tornando-se um símbolo e uma metáfora de modo a permitir a construção de rede de
assuntos que comporão o projeto de trabalho. Para mais informações, ver: FERNANDES, Renata
Sieiro. O trabalho por projetos no espaço escolar: contribuições e desafios para o professor. In:
PARK, Margareth Brandini; IÓRIO, Suely Aparecida; LEÃO, Flávia de Barros Ferreira; et al. (org.).
Educação Infantil: arte, memória e meio ambiente. Jundiaí: Árvore do Saber, 2005. pp.101-104.
FERNANDES, Renata Sieiro. Anotações e inquietações acerca do objeto, da criança e do simbolismo. In: Revista Educação e Realidade. Porto Alegre: 2007. vol.32, pp.95-108.
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Formas de registro: documentação do processo por parte do educador, por meio de um dossiê que congrega o que foi feito e mostra
os caminhos encontrados e/ou de diários/relatórios com anotações
passo a passo, incluindo observações sobre o grupo, ou ainda outra
forma da preferência do educador, apontando inclusive o que se modificou a partir da proposta de desenvolvimento inicial.
Avaliação: definição dos modos e critérios de avaliação do processo
percorrido – portfólios que armazenam e são suporte da memória do
trabalho, contendo as produções mais significativas que envolvam
escrita, desenho, pintura, colagem, fotografia etc. e/ou uso de instrumentos especialmente desenvolvidos para avaliar o processo, como
questionários, entrevistas etc.11
A ideia do projeto como devir, aberto ao que será, mas focado no
presente, ou como porvir, mais focado no futuro e naquilo que se espera, conecta-se a uma força de sustentação que se relaciona com o
modo de se entender o conhecimento e como ele pode operar. Para
tanto, as imagens do caleidoscópio e do bulbo, bem como a do rizoma, ao invés da árvore ou da raiz, podem auxiliar a reflexão sobre os
processos educativos.
Força de sustentação 3: o conhecimento caleidoscópico e o rizoma
Entender o conhecimento de forma caleidoscópica é atribuir à mirada
o ponto mutável de reconfiguração da realidade, sempre composta e
articulada, sempre passível de ser revista e reinterpretada.12
A imagem da rede ou do rizoma mostra-se mais coincidente com
os mecanismos de funcionamento das práticas e dos usos que os
sujeitos e os grupos fazem do que está à disposição ou do que tem
sido inventado a partir de necessidades, urgências e especificidades. Diferentemente do arbóreo, que é taxionômico, fragmentado,
hierárquico, com núcleo comum e derivações a partir dele – o que
leva à concepção mecânica do conhecimento e da realidade, reproduzindo a fragmentação e a segmentação positivista cartesiana
– a rede ou o rizoma apresentam um desenho ou uma imagem-força
sobre o conhecimento do real.
Rizomas são possibilidades de conexões horizontalizadas, não hierárquicas, que escapam aos poderes instituídos. Rizomas fazem cartografias, não obedecem a traçados preestabelecidos, caracterizam-se

11. FERNANDES; GARCIA. In: Revista Montagem. Ribeirão Preto: Centro Universitário Moura Lacerda,
2006. no 08, p.73.
12. FERNANDES, Renata Sieiro; PARK, Margareth Brandini. Educação e conhecimento: a torre de Babel,
o caleidoscópio, os jovens e o novo. In: Revista Eletrônica de Educação. São Carlos: 2010. vol.4,
pp.126-143.
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por instaurar relações de encontros instantâneos, que não se repetem,
mas que pipocam em pontos aleatórios de uma mesma rede.13
De acordo com Gallo,
A frondosa árvore que representa os saberes apresenta-os
de forma disciplinar: fragmentados (os galhos) e hierarquizados (os galhos ramificam-se e não se comunicam entre
si, a não ser que passem pelo tronco).
Mas será, de fato, que o pensamento e o conhecimento
seguem a estrutura proposta por este paradigma? Não será
tal paradigma um modelo composto posteriormente e sobreposto ao conhecimento já produzido, como forma de abarcá-lo, classificá-lo e, assim, facilitar o acesso a ele e seu domínio,
passando mesmo a determinar a estrutura de novos conhecimentos a serem criados? Se assim for não seria razoável
conjeturar que o pensamento proceda – ou possa proceder
– de outra maneira, menos hierarquizada e mais caótica?14
Na imagem-força rizomática todos os pontos podem ser acionados a
partir de qualquer lugar e, assim, todos se tocam, se relacionam, se influenciam, provocando contatos, sem direções claras e definidas, que têm
mais a ver com linhas do que com forma. Sendo assim, é um modelo conceitual aberto, flexível, com fronteiras mais fluidas e maior porosidade. A
imagem de rede ou rizoma remete à ideia de que nada está pronto, nada
preexiste, e tudo se relaciona às circunstâncias e aos acontecimentos.
Ainda para Gallo,15 o paradigma rizomático é regido por seis
princípios básicos:
▸	o princípio de conexão, pois um ponto de um rizoma
pode ser/estar conectado a qualquer outro;
▸	o princípio de heterogeneidade, pois o rizoma
não estabelece padrões e é singular;
▸	o princípio de multiplicidade, pois o rizoma é
sempre múltiplo e não se reduz à unidade;
▸	o princípio de ruptura assignificante, pois o rizoma
não pressupõe hierarquização, mas linhas que
seguem ou fogem em diferentes direções;
▸	o princípio de cartografia, pois o rizoma indica
fluxo, circulação e não mutabilidade, sendo
possível ser acessado de infinitos pontos e daí
remeter a quaisquer outros em seu percurso;

13. Agradeço imensamente a contribuição da amiga e professora Alda Romaguera para a constituição de parte deste texto.
14. GALLO, Silvio. Transversalidade e educação: pensando uma educação não disciplinar. In: ALVES,
Nilda; GARCIA, Regina Leite (orgs.). O sentido da escola. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. p.29.
15. Ibid. pp.30-31.
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▸	o princípio de decalcomania, pois o rizoma não
assume cópias, mas possibilidades de mistura
que criam relações, proporcionando o surgimento
de novos territórios, novas multiplicidades.
Entender o conhecimento como acontecendo em camadas,16 sem a
busca pelo centro e pela essência como lugares onde se encontram
as verdades, é tomar como aporte o trabalho da arqueologia, em que
sempre há mais a se saber, há pontos que vão se completando e se
inter-relacionando, ainda que haja lacunas e vazios a serem preenchidos com o exercício da imaginação e da criação. Ou como a ideia
do bulbo, da cebola, que se apresenta em camadas.
A partir desses fundamentos é possível se pensar na educação que
acontece em qualquer lugar, ao longo do tempo e da vida, seja ela
formal, não formal ou informal.
Força de sustentação 4:
o campo conceitual da educação não formal
Pensar em educação e falar sobre ela implica assumir um campo
teórico e prático que há muito tempo não se mistura e tampouco é
sinônimo de escola. Como nos diz Brandão,17 a educação acontece
onde não existe essa instituição responsável por promover ensino. A
educação implica socialização e trocas culturais e simbólicas dentro
de processos grupais, sem preocupações com formalizações por meio
de situações e experiências que educam.
O ensino formal é o momento em que a educação se sujeita
à pedagogia (a teoria da educação), cria situações próprias
para o seu exercício, produz os seus métodos, estabelece
suas regras e tempos, e constitui executores especializados.
É quando aparecem a escola, o aluno e o professor (…).18
Para Canário,19 a educação consiste em um “processo permanente em
que, como ser inacabado e curioso, a pessoa afirma e constrói a sua
especificidade humana, interrogando-se, construindo conhecimento
sobre o mundo e sobre a forma de nele intervir”. E a maior parte do

16. ROMAGUERA, Alda Regina Tognini; FERNANDES, Renata Sieiro (orgs.). Experimentações, leituras,
projetos. Americana: Editora Adônis, 2016. p.15.
17. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Editora Brasiliense, 2007. p.13.
18. Ibid. p.26.
19. CANÁRIO, Rui. Aprender sem ser ensinado: a importância estratégica da educação não formal.
In: LIMA, Licínio Carlos; PACHECO, José Augusto; ESTEVES, Manuela; CANÁRIO, Rui. A educação
em Portugal (1986-2006) – alguns contributos de investigação. Lisboa: Sociedade Portuguesa
de Ciências da Educação, 2006. p.159.
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que sabemos, para ele, não foi aprendida na escola, uma instituição
da modernidade da qual nem todos participam ou a concluem.
Para o autor, “a aprendizagem de coisas que não são ensinadas,
ou seja, que não obedecem aos requisitos do modelo escolar, corresponde ao que de uma forma genérica pode-se designar por educação não formal”.20 Ao dizer isso, Canário ainda redireciona o foco
não para a intencionalidade das ações, mas para seus efeitos, logo,
ainda que não se pense sobre isso, muitas experiências são educativas pelos efeitos produzidos.
Educação e aprendizagens acontecem o tempo todo, em diferentes espaços e de várias formas e, apenas didaticamente, podem-se
denominar esses processos institucionalizados ou não por educação
formal, educação não formal e educação informal.
Rogers21 usa a imagem do iceberg ao falar desses contextos educacionais, explicando que a parte visível na superfície é a que se refere
a educação formal; a outra parte, ainda visível, mas mais próxima à
água e mais abrangente que a anterior, é a que corresponde à educação não formal; e a parte invisível, submersa, de maior amplitude e
base para as outras partes, é a que se simboliza a educação informal.
Portanto, todas estão interligadas.
A educação não formal, campo não exatamente novo – anteriormente já chamado de educação ao longo da vida ou educação permanente –, encontra-se em absorção recente pelo universo acadêmico
e de pesquisa, embora esteja difundida e expandida na realidade educacional. É constituída por reflexões e práticas que ocorrem em espaços
ampliados de educação, de forma institucionalizada ou não, atendendo
a diferentes públicos (crianças, jovens, adultos e idosos) e em interface
com várias áreas do conhecimento. Tais fazeres e pensares interdisciplinares podem ocorrer sob a forma de projetos e programas patrocinados tanto pelo poder público municipal, estadual e federal, como
por fundações públicas, privadas, de capital misto ou por empresas.
Dessa forma, especialmente a partir dos anos 1990, o poder público vem se desresponsabilizando por suas funções sociais, atribuindo
ao “Terceiro Setor” algumas ações educativas. Essa passa a ser uma
marca das ações não formais na atualidade. Entretanto, é preciso frisar que educação não formal não é sinônimo de Organizações Não
Governamentais (ONGs)22 e tampouco de “Terceiro Setor” (aspeado,
20. Ibid. p.160.
21. ROGERS, Alan. Non-Formal Education: Flexible Schooling or Participatory Education? Hong Kong:
CERC – Education Research Centre, The University of Hong Kong, 2004. p. 95.
22. Com a instituição do Marco Regulatório do Terceiro Setor (2014), as ONGs passaram a ser
chamadas de OSC (Organização da Sociedade Civil). Conforme sua estrutura e a forma como
são geridas, usam-se terminologias diferentes, como: Fundação, Organização da Sociedade
Civil, Cooperativa, Instituto Empresarial, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP), Organização Social (OS), Entidade Beneficente de Assistência Social e Negócio Social.
Disponível em: <http://pmdpro.com.br/os-tipos-de-ongs-fundacoes-osc-oscips-etc/>. Acesso
em: 03/08/2016.
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pois age como braço do Estado, o Primeiro Setor, ou do mercado, o
chamado Segundo Setor), que também não é sinônimo de sociedade civil. No caso, a sociedade civil organizada é que assume o termo
“Terceiro Setor”, dividida entre Fundações, Associações, sob o modelo
de Organização da Sociedade Civil (OSC), Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIP), Organização Social (OS) etc., ligadas
à Arte, Cultura, Assistência Social, Saúde, Patrimônio, Ciências, Meio
Ambiente etc., como diz Montaño.23
Do mesmo modo, ainda é necessário apontar, conforme Palhares,24 que
a educação não formal não se destina aos pobres, embora essa perspectiva já se encontre em sua origem. Ela pode acontecer e acontece para
qualquer público, de qualquer idade, e faz parte do percurso formativo
das classes sociais de modos variados, ao lado da trajetória escolar.
Para Trilla,25 o que diferencia a educação formal da educação não
formal e da informal é o seguinte:
▸	A educação informal caracteriza-se pela
aprendizagem que realizamos (tanto na função de
aprendizes como na de ensinantes) em que não há
planejamento, que ocorre sem nos darmos conta,
sendo um exemplo bastante forte a educação familiar.
▸	A educação formal é aquela que tem uma forma
determinada por uma legislação nacional, ou
seja, que tem critérios específicos para acontecer
e que segue o que é estipulado pelo Estado – a
educação escolar, hoje compreendida por Educação
Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Superior.
▸	A educação não formal é: a) toda aquela que é
mediada pela relação de ensino-aprendizagem,
tem forma, assume e desenvolve metodologias
com procedimentos e ações diferenciadas
das adotadas nos sistemas formais, e b)
estruturalmente não tem uma legislação nacional
que a regula e incide sobre ela. Ou seja, uma série
de programas, propostas, projetos que realizam
ações e interferências, perpassados pela relação
educacional, mas se organizam e se estruturam com
inúmeras diferenças – um leque bastante amplo de
possibilidades contempla a educação não formal.

23. MONTAÑO, Carlos. Terceiro Setor e questão social: crítica ao padrão emergente de intervenção
social. São Paulo: Cortez Editora, 2002.
24. PALHARES, José Augusto. Reflexões sobre o não escolar na escola e para além dela. In: Revista
Portuguesa de Educação. Braga: Universidade do Minho, 2009. no2, vol.22, pp.53-84.
25. TRILLA, Jaume. La educación fuera de la escuela: ámbitos no formales y educación social. Barcelona: Editorial Ariel, 1996. p.15.
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Brembeck 26 estabelece distinções entre os modos de proceder na
educação formal e na educação não formal, de forma a garantir a
existência e a relação de ambas, sem haver concorrência ou sem se
tomar o papel de uma pelo da outra, especialmente desvalorizando
a função socialmente estabelecida para as instituições escolares.
Para ele, as diferenças se dão da seguinte forma:
▸	
estrutura: os programas da escola formal são
altamente estruturados em um sistema coordenado
e sequenciado. Os programas não formais costumam
ter menos centralização e estrutura comum;
▸	
conteúdo: a educação formal geralmente é
acadêmica, teórica e verbal. A educação não
formal normalmente é centrada em tarefas ou
habilidades, com objetivos que se relacionam às
necessidades práticas em situações do cotidiano;
▸	
tempo: a educação formal é orientada para o
tempo futuro; a educação não formal é de curto
prazo e orientada para o tempo presente;
▸	
certificação: na educação formal, os “retornos”
tendem a ser adiados e são de longo alcance.
Na educação não formal, os “retornos” tendem
a ser tangíveis e imediatos ou de curto prazo;
▸	
local: a educação formal tem visibilidade e está fixada
em um local. A educação não formal normalmente
tem baixa visibilidade e pode ocorrer em quase
todos os lugares, inclusive no ambiente de trabalho;
▸	
método: a educação formal transmite conhecimentos
padronizados, do professor para o estudante na
sala de aula, promovendo o ensino. A educação
não formal tende a ter mais conteúdos específicos,
com esforços instrucionais dirigidos à aplicação;
▸	
participantes: os estudantes da escola formal
usualmente são chamados de alunos, separados
por idade, e os professores são formalmente
certificados. Os estudantes da educação não
formal podem ser de todos os grupos etários
misturados, e os educadores têm uma grande
variedade de qualificações, que não são
necessariamente certificadas. Em termos de
aprovação social, os estudantes que rejeitam
ou “falham” nas escolas formais podem sofrer
26. BREMBECK, Cole Speicher. Formal Education, Non Formal Education, and Expanded Conceptions
of Development. In: Ocasional Papers Non Formal Education. Michigan: Institute for International
Studies in Education, 1978. pp.10-13.
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estigma social; os participantes da educação
não formal podem rejeitar ou “falhar” com
pequeno ou nenhum estigma social;
▸	
função: as experiências em educação formal
geralmente são designadas para ir ao
encontro das supostas necessidades que as
pessoas têm. A educação não formal mais
frequentemente é designada em resposta às
necessidades que as pessoas dizem ter.
No curso de formação Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão
sociocultural, faz parte do embasamento dos participantes o conhecimento do campo conceitual da educação não formal, portanto, este
também é um fundamento que estrutura e sustenta as ações que serão,
posteriormente, elaboradas na construção dos projetos de trabalho.
Outro ponto fundamental é o conhecimento histórico da constituição
do campo da educação não formal, para que se possa entender os motivos de seu surgimento nos Estados Unidos e a chegada do termo no Brasil
nos anos 1960 e 1970, como tentativa de complementaridade, suplemento
ou alternativa ao universo escolar, uma proposta de barateamento dos
investimentos na educação formal nos países da periferia do capitalismo.
O marco da terminologia são os anos 1960, quando a nomenclatura
“non formal education” aparece sendo usada na International Conference
on World Crisis in Education, em Williamsburg, na Vírginia, nos Estados
Unidos, cuja problemática discutida foi a crise na educação formal/escolar como meio de educar todos e a crença nela como alavanca de transformação e mudança social. Nessa conferência, surgiu o apoio a outras
formas e meios menos custosos de se fazer educação, que já aconteciam
em países periféricos do capitalismo, como aponta Coombs.27
A identificação da educação não formal como um processo que pode
produzir efeitos positivos economicamente foi, na época, apoiada por
agências de desenvolvimento como Banco Mundial, Unesco e Unicef. Esses
órgãos indicaram a busca por modelos e experiências ao redor do mundo
e recomendaram a publicação de muitos estudos de casos levantados.
Tem havido desde então uma produção teórica crescente escrita
por acadêmicos, bem como pelos próprios educadores do campo da
educação não formal. Essas reflexões costumam focar ora nos sujeitos
(o público atendido ou envolvido), ora nos contextos (onde acontecem
as práticas), ora nos percursos (as metodologias).28 Nota-se uma lacu27. COOMBS, Philip Hall. A crise mundial da educação. São Paulo: Perspectiva, 1986.
. Non Formal Education: Comparative Studies. In: The International Encyclopedia of Education.
Research and Studies. Oxford: Pergamon, 1985. vol.6, pp.3536-3558.
28. SIMSON, Olga Rodrigues de Moraes Von; PARK, Margareth Brandini; FERNANDES, Renata Sieiro
(orgs.). Educação não formal: cenários da criação. Campinas: Editora da Unicamp/CMU, 2001.
PARK, Margareth Brandini.; FERNANDES, Renata Sieiro (orgs.). Educação não formal: contextos,
percursos e sujeitos. Campinas: Editora da Unicamp/CMU; Holambra: Editora Setembro, 2005.
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na com relação a um conhecimento sistematizado sobre o campo de
pesquisa em educação não formal que reúna os cenários e as cenas.
Reconhece-se um referencial bibliográfico internacional e nacional
envolvendo essa área, composto pelas produções de autores teóricos
e teórico-práticos que realizam e pensam o campo da educação não
formal desde antes dos anos 1970 e mais atualmente, que é o mais encontrado e citado em buscas na internet e em bibliografias impressas.29
No que toca ao referencial teórico, temos uma crescente produção
nacional e latino-americana ou dos países do sul dessa região – que,
do ponto de vista econômico, social, cultural e político, diferem-se
nos limites e nas possibilidades dos países do norte e dialogam ou
destoam da América do Norte e da Europa Central, onde a institucionalização da escola ocorreu como política de Estado de corte universalista – em alguns quesitos, como terminologias ou conceitos, mas
que sustentam e subsidiam as reflexões e práticas no campo. Embora a produção seja recente, com ênfase nos anos 1990, ela tem aumentado e preenchido lacunas de investigação, bem como refletido
sobre as ações a partir das pessoas ou dos grupos que as pensam e
as desenvolvem.
Há ainda muito trabalho prático e interventivo que fica na oralidade e não se expande para o registro reflexivo escrito. Isso mostra
como o marcador da escrita está relacionado ao universo acadêmico
e hierarquiza saberes e conhecimentos, enquanto que o marcador da
oralidade está fortemente relacionado à prática e ao cotidiano, como
forma de resistência ao modelo acadêmico, constituindo “outros saberes”. Apesar disso, os próprios educadores ou coletivos de educadores têm feito seus artigos e investigações de modo que não apenas
os pesquisadores ligados ao universo acadêmico encarreguem-se de
organizar, sistematizar, problematizar e divulgar conhecimentos acerca do campo da educação não formal.
29. Bibliografia internacional europeia. Portugal: AFONSO, Almerindo Janela; CANÁRIO, Rui; PALHARES, José Augusto. França: JACOBI, Daniel; POIZAT, Denis. Espanha: COLOM, Antoni J.; MAILLO,
Adolfo; OSORIO, Agustín Requejo; PASTOR HOMS, Maria Inmaculada; PETRUS, Antonio; ROMANS,
Mercè; SARRAMONA, Jaume; TRILLA, Jaume; TARÍN, Luis; TOURIÑÁN, José Manuel; VAZQUEZ, Gil;
VENTOSA, Victor. Bibliografia internacional norte-americana: AHMED, Manzoor; BOCK, Jonh C.
& BOCK, Christoph M.; BREMBECK, Cole Speicher; BRENNAN, Barrie; COLE, Michael; COOMBS,
Philip Hall; LA BELLE, Thomas J.; PAULSTON, Rolland G.; PROSSER, Roy C.; RADCLIFFE, David J.
& COLLETA, Nat J.; ROGERS, Alan; SCRIBNER, Sylvia; SMITH, Mark K.. Bibliografia internacional
asiática: MORO’OKA, Kazufusa. Bibliografia internacional latino-americana e cubana: FERREIRO,
Irene R.; GÓMEZ, Ana Maria Silverio; TRAVIESO, Iraida Perez; VALIDÉS, Maria Elena P. Bibliografia
nacional: ANDRÉ, António M.; ARAÚJO, Carla M.; BEZERRA, Silvana; CAMPOS, Maria C. S. de S.;
CARNICEL, Amarildo; CAZELLI, Sibele; CHISTE, Lissandra Silva; CONEGUNDES, Eduardo; FARAH,
Priscila Maria; FERNANDES, Renata Sieiro; FERREIRA, Priscila H. R.; GADOTTI, Moacir; GARCIA,
Valéria Aroeira; GOHN, Maria da Glória; GONÇALVES, Renata M.; LIMA, Lívia M. G.; PARENTE,
Cláudia da M. D.; PARENTE, Juliano Mota; PARK, Margareth Brandini; SAMPAIO, Paula de M.; SILVA,
Roberto da; SIMSON, Olga Rodrigues de Moraes Von; TEIXEIRA, Carmen de M. I.; TORRES, Carlos
Alberto (muitas das produções nacionais neste campo foram produzidas pelos membros participantes do Grupo de Estudos em Memória, Educação e Cultura – GEMEC, coordenado pela
professora doutora Olga Rodrigues de Moraes Von Simson, no Centro de Memória da Unicamp,
nos anos 1990 e 2000 e/ou por seus orientandos).
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Como exemplo disso, podem-se citar as coletâneas Educação não
formal: cenários da criação (2001) e Educação não formal: contextos, percursos e sujeitos (2005), que congregam reflexões temáticas a
partir do que tem sido produzido pelos educadores e seus grupos, em
diferentes contextos e em percursos didático-metodológicos.
Dessa forma, os educadores escrevem sobre ações educativas em
museus de arte, de ciências e de história, o processo de confecção de
jornais comunitários e fanzines em ONGs, práticas de leitura a cultura
popular na Folia de Reis, na roda de samba e no samba de roda, nas
danças, na capoeira, programa de desenvolvimento rural com camponeses e indígenas agricultores, programas de rádio em serviços de
saúde, inclusão de deficientes e inclusão digital, educação prisional,
rádio comunitária, educação patrimonial, movimentos sociais, o educador de rua, o hip-hop e o grafite, entre outros temas.
Esses educadores, assim como muitos dos participantes do curso
Ações multiplicadoras, provêm de equipamentos de educação e cultura e de outras áreas sociais espalhados pela cidade e arredores,
tanto de regiões periféricas como centrais, como ONGs, organizações
públicas ou religiosas, casas de cultura, escolas de samba, museus,
observatórios e planetários, teatros ou salas de espetáculos, centros
culturais, bibliotecas, circos, cineclubes, arquivos públicos ou centros
de documentação, coletivos ou grupos comunitários.
A escrita narrativa é a forma encontrada pelos educadores para
refletirem e dar a conhecer o que está sendo posto em prática em
diferentes contextos, com distintos grupos socioculturais, em instituições ou fora delas, bem como para constituírem seu papel já que,
atualmente, a formação para o campo da educação não formal não
existe de maneira sistemática, nem em âmbito de graduação ou de
especialização. E quando há, esses cursos são esporádicos, ofertados
pelas instituições em que estão inseridos, convidando especialistas
para os ministrar, ou por alguma instituição de Ensino Superior, em
nível de pós-graduação do tipo extensão ou especialização.
A produção escrita por parte dos educadores é tão importante
quanto as produções teóricas advindas de acadêmicos, inclusive porque dá visibilidade e amplifica as experiências, bem como valoriza e
valida a prática relacionada com a teoria.
A partir de um mapeamento das produções teóricas e metodológicas no campo da educação não formal,30 ao buscar pelo descritor
“educação não formal” na base do SciELO, que concentra os artigos
oriundos de relatos de experiência e de pesquisas de mestrado e de
doutorado, é possível perceber como há um número significativo de
trabalhos, o que mostra que o campo existe e está em construção.

30. FERNANDES, Renata Sieiro. Estudo sobre as abordagens teórico-metodológicas na pesquisa em
educação não formal. Campinas: Unicamp, 2016. Relatório de Pesquisa de Pós-Doutorado.
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Quando se busca pelo mesmo descritor na base de teses e dissertações da Capes, no BDTD/IBICT, a produção cai enormemente em
comparação ao número de artigos. E ainda se percebe haver mais
dissertações do que teses focando esse campo conceitual e prático.
A baixa produtividade com o termo indicado pode dever-se ao fato
de a área não estar consolidada nas faculdades, exceto por algum professor que publique nessa área e a pesquise, como é o caso das professoras doutoras Maria da Glória Gohn, da Uninove (anteriormente, da
Unicamp), e Olga Rodrigues Moraes Von Simson, da Unicamp, e dos professores doutores Roberto da Silva e Elie Ghanem Junior, ambos da USP.
Mostra ainda que as faculdades não se abriram totalmente para
o campo da educação não formal, especialmente na área da Educação, já que outras afins ocupam o campo com pesquisas e produções
teóricas. Ainda que os trabalhos possam dialogar com a educação
não formal, os autores preferem garantir espaço em outras áreas já
consolidadas ou em construção e, para tanto, usam descritores como
educação não escolar, educação social, educação sociocomunitária,
que os identificam com esses espaços.
Os resultados de teses e dissertações são mais pontuais e vinculam-se aos focos ou interesses de pesquisa e de consolidação de
campos de estudo dos programas de pós-graduação, aos quais os
pesquisadores filiam-se.
Uma hipótese levantada para justificar essa discrepância de produções oriundas de uma base de dados para outra é que os cursos
de pós-graduação em Educação não se preocupam com a educação não formal ou não têm intenção de circunscrever e consolidar
esse campo, empenhando-se quase que exclusivamente no campo
da educação formal. Por isso há poucas teses e dissertações que
usam o termo como descritor, foco de interesse desta pesquisa.
Outra hipótese levantada é que a universidade pode atuar no campo
da educação não formal desenvolvendo ações de extensão e não de
docência, mais do que encampá-la no cotidiano do ensino e da pesquisa. Assim, como há profissionais trabalhando no campo da educação não formal, as produções reflexivas não provêm de teses e dissertações, mas tratam de narrativas sobre o dia a dia. Por isso, pode-se
encontrar uma quantidade alta de artigos, o que mostra a extensão e
a expansão do campo, apesar de as universidades e as faculdades de
Educação não parecerem estar permeadas com isso e privilegiarem
outras denominações e/ou compreensões dessas práticas educativas.
E se tomarmos o fórum de divulgação e debate mais reconhecido
na área da pesquisa em pós-graduação em educação, a Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), em 4
Grupos de Trabalho (GTs) afins ao campo, a saber, GT Educação Popular, GT Movimentos Sociais, GT Educação de Jovens e Adultos e GT
Sociologia da Educação, percebemos que eles não têm abarcado ou
recebido o rol de produções atuais no campo da educação não formal.
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Entende-se que as comunicações e os pôsteres apresentados passaram por uma seleção editorial no momento de sua submissão e
aprovação, diretamente relacionada com a dinâmica de cada GT
e implicada nela, e a ausência pode ter-se dado pelo fato de haver
certo “fechamento” dos grupos em torno de pesquisadores advindos
de universidades que não têm dado atenção a esse campo, ou que
têm usado outras terminologias. Isso ajuda a mostrar que é importante que um espaço privilegiado de discussões teóricas e práticas
como a ANPEd dê guarida aos educadores que estão atuando e que
pesquisam sobre seu lugar de trabalho, o público envolvido, ações
e metodologias, bem como aos pesquisadores que reconhecem a
particularidade do campo conceitual da educação não formal, assumindo o termo em detrimento do “não escolar” por considerar este
restritivo quando não se trata de relação direta e explícita com a
instituição escolar.
Muito do que se encontra registrado das práticas socioeducativas
vincula-se a trabalhos realizados com públicos em vulnerabilidade
social, econômica, psicológica, embora a educação não formal não
se restrinja a esse contexto. Isso mostra tentativas de se enfrentar
os desafios oriundos das desigualdades provocadas pelo sistema
capitalista.31 No caso dos participantes do curso, percebemos que
os trabalhos educativos focam crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade, jovens e adultos em vulnerabilidade, adultos em
situação de rua, pessoas em situação de refúgio, mulheres em situação de prostituição, travestis, famílias, adolescentes em liberdade
assistida e sob medidas socioeducativas, moradores de favelas, população assentada, comunidades quilombolas, ribeirinhas, mulheres
em situação de violência doméstica, dependentes químicos, público
com necessidades especiais, imigrantes, refugiados, portadores de
HIV, idosos etc. Sendo que prevalece a atenção aos públicos jovem e
adulto, seguido do infantil e, por último, de forma menos expressiva,
o de idosos,32 dentro do universo de vulnerabilidade.
E a formação dos profissionais que atuam na educação não formal
varia entre as áreas das Ciências Humanas e Sociais, das Artes, cursos
técnicos e Ensino Médio, como Magistério, Pedagogia, Serviço Social,
Psicologia, Dança, Música, Musicoterapia, Teatro, Artes Visuais, História da Arte, Artes Cênicas, Educação Física, História, Ciências Sociais,
Estudos Sociais, Sociologia, Filosofia, Letras, Direito, Turismo, Arquitetura, Propaganda e Marketing, Publicidade, Comunicação, Rádio e
TV, Teologia, Jornalismo, Recursos Humanos, Administração, Direito,
Economia, Física, Química, Biologia, Matemática, Relações Internacionais, Terapia Ocupacional, Comércio Exterior, Desenho Industrial,
31. Ibid. p. 83.
32. Dados extraídos da pesquisa “Ser cultural: pesquisa avaliativa sobre o curso Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural” que consta na página 76 desta publicação.
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Veterinária, Informática, técnico em Enfermagem, Fonoaudiologia,
Engenharia, Ciências, técnico em Secretariado.33
Como foi percebido por Fernandes a partir de um mapeamento dos
educadores que atuam no campo da educação não formal: “as Humanidades e Sociais lideram, o que ajuda a mostrar que a área da educação
não formal congrega situações que são teoricamente mais bem analisadas e metodologicamente mais direcionadas ao campo social (…)”.34
Quanto à forma de contratação, no campo da educação não formal há servidores públicos, celetistas, prestadores de serviço, voluntários, sendo estes dois últimos em número significativo, o que acaba
revelando-se uma marca das políticas neoliberais em termos de flexibilização das formas de trabalho na relação com as diferentes motivações pessoais para a escolha por essa “categoria trabalhista”.35
No caso do público do curso Ações multiplicadoras, a maior parte é
remunerada, sendo poucos os voluntários. Do total, a grande maioria
provém de OSCs e as demais parcelas distribuem-se, na sequência,
entre os setores públicos, públicos com gestão não governamental,
movimentos sociais e grupos comunitários e coletivos.
Tanto a sistematização do que tem sido produzido no campo da
educação não formal, em termos conceituais, históricos, metodológicos, ou seja, em âmbitos teóricos e práticos, como a visibilidade e a
veiculação desse repertório são essenciais na formação de todos os
que se preocupam com fazeres e pensares na educação e se ocupam
deles, portanto, aquilo que foi elegido neste texto para ser abordado
tem a finalidade de apresentar como o campo da educação não formal vem se constituindo, suas contradições e seus desafios.
Força de sustentação 5: uma educação sem bússolas
Se nos cabe apresentar o que é possível saber sobre aspectos da complexidade do real, também é importante pensar na ideia bastante comum
de que o educador ou o professor é aquele que sabe para onde se deve
ir, aonde se deve chegar, ao que se denomina objetivo ou meta e, ainda,
que sabe o caminho e os meios para se levar alguém até lá, já que o educador ou o professor é aquele que conduz, e a isso chamam de didática.
Como pensar, na educação, que existe um lugar a se chegar e que
somos nós os conhecedores dele? Como pensar que temos que levar

33. Para conhecer as áreas de formação dos participantes do curso Ações multiplicadoras: o museu
e a inclusão sociocultural, consulte a página 64 deste material.
34. FERNANDES, Renata Sieiro. Os educadores na educação não formal: apontamentos e reflexões.
In: Revista de Ciências da Educação. Americana: Unisal, 2007. no 17, p.70.
35. PARK, Margareth Brandini; FERNANDES, Renata Sieiro; BORBA, Patrícia Leme de Oliveira; FRANCO, Marina Minussi; MADI, Estela Dall’Oca Tozetti; SOUZA, Ana Luiza de. Voluntariado, categoria
trabalhista? Reflexões e provocações. In: Revista de Ciências da Educação. Americana: Unisal,
2006. no 15, pp.93-130.
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todos – os chamados estudantes – para este lugar, sabendo que cada
um é diferente do outro, com vontades, desejos e necessidades diversas, e que só nós é que podemos fazer nosso projeto de vida? E como
entendemos aqueles que “escapam” ou que criam rotas de fuga no
caminho? Julgamos que são desvios ou atalhos para outros lugares
tão desconhecidos e interessantes como aquele que supomos ser o
melhor? Conseguimos considerar que o objetivo acaba sendo aonde
se chega e, portanto, ele não é um alvo a ser atingido? Gosto de pensar que o vento nos leve até onde ele nos levar.
Conseguimos imaginar que a vida é ensaio e experimentação e
não um rascunho ou esboço pré-escrito que deve ser passado a limpo? Se pensamos assim sobre a vida, como podemos refletir sobre a
educação e nossos fazeres?
Se somos nós os conhecedores desse caminho, assemelhamo-nos
ao Messias e isso não é, de certa forma, uma presunção do ego? Mas
e se pensarmos que estamos neste rio chamado tempo e nesta casa
chamada terra, como diz o poeta Mia Couto,36 para sermos o melhor
que pudermos ser, e que se formos inspiração e motivação para alguns, para muitos ou para um, essa será a nossa contribuição para o
mundo e nossa responsabilidade com ele?
Quando escolhemos algo para ser dito, compartilhado, fazemos
uma seleção entre o muito que poderia ser enunciado e o tanto que
é esquecido, aceitando que as palavras são fortes, mas muitas vezes
insuficientes para contar o pretendido do jeito que se deseja. Da mesma forma, sendo a palavra tão polissêmica, ela permite a cada um
que a leia e se leia, a partir do que vai registrando na folha de papel
em branco, projetando-se nas palavras e nos pensamentos, portanto,
fazendo-se, inventando-se, formando-se sujeito.
As palavras moldam o mundo e a nós, como o oleiro faz com a argila. Somos feitos delas e elas são sempre eco de outras, proferidas por
outras pessoas antes de nós. E essas palavras nos inspiram a pensar
e a fazer, a mudar e/ou a permanecer, a calar e/ou a pronunciar, a
burlar e/ou a obedecer.
Acontece que o mundo é sempre grávido de imenso.
E os homens, moradores de infinitos, não têm olhos a medir.
Seus sonhos vão à frente de seus passos.
Os homens nasceram para desobedecer aos mapas
e desinventar bússolas.
Sua vocação é a de desordenar paisagens.37

36. COUTO, Mia. Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra. São Paulo: Companhia das
Letras, 2003. Aproveito para agradecer a Amélia, mãe do Pedro Herig, que há muito tempo me
deu de presente esse livro, abrindo para mim o universo literário desse autor moçambicano.
37. COUTO, Mia. Cronicando. Lisboa: Editora Caminho, 1991. p.167.
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Por Mia Couto sabemos que o mundo é amplo e que é grávido de
mais imensidão.
Nós somos aqueles que andam por essa vastidão e, andando, vamos aprendendo e ensinando, pois esse é o melhor modo de estar nas
coisas e na companhia de pessoas e de bichos.
Mas, segundo o autor, nascemos para desobedecer aos mapas, objetos que servem para nos dizer onde estamos e para onde vamos. Desobedecemos aos mapas para podermos ir aonde nossas asas nos levam,
guiados pelas estrelas, pela Lua, não por bússolas feitas por homens.
Nós, diz o poeta, temos vocação para desordenar paisagens, para
fazer o novo, aquilo que ajuda a florescer o mundo, temos vocação
para ousar trazer o necessário para a mudança, para transgredir as
fronteiras e as cercas de arame, para desobedecer ao que impede,
o que mutila, o que violenta, o que quer calar. Talvez seja isso que
nos fundamente e talvez seja essa a força de sustentação para continuarmos no trajeto.

Renata Sieiro Fernandes Pedagoga, mestre,
doutora e pós-doutora em Educação pela Faculdade
de Educação da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) e docente do Programa de Mestrado
em Educação do Centro Universitário Salesiano
de São Paulo (Unisal), unidade Americana-SP.

Na arte contemporânea, sempre
nos perguntamos: o que é arte,
afinal? E esse curso me ajudou a
manter essa pergunta em aberto,
a permanecer com essa pergunta,
a sempre fazer perguntas.

L.M.P., participante do curso em 2014

As artes visuais
como visão de
mundo e exercício
de diversidade

Gabriela Suzana Wilder
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Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural, curso que
acompanho desde a sua concepção,1 é um dos meios cunhados pela
equipe do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo para
a aquisição e a multiplicação de saberes por educadores sociais em
educação não formal.
Em todas as edições, procuro introduzir reflexões sobre o valor dos
conceitos de cultura na sociedade atual e de identidade cultural, a importância do aprendizado da crítica, a liberdade em verbalizá-la, e seus
limites em relação aos saberes dos outros, agregando o reconhecimento
da diversidade, que se soma ao conhecimento do grupo. Procuro discutir
ainda a respeito do poder da criação de novas redes de relações entre as
instituições em que os educadores participantes do curso trabalham. Todos
os anos, sinto que a atmosfera da primeira aula, carregada de ansiedade
e estranhamento diante de novos espaços e conceitos, em pouco tempo
transforma-se em energia de percepções inovadoras, em uma eletricidade que resulta, ao final do programa, em projetos educativos relevantes.2
Fui atraída pelo Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca devido a
meus estudos, pesquisas e atividades na área da inclusão cultural e
do aprendizado em museus de arte. A realização, por um ano, de um
programa educativo em arte e museus para crianças de Educação
Infantil,3 em parceria com o Museu de Arte Contemporânea (MAC-USP),
e a posterior pesquisa acadêmica baseada em ações culturais para
educadores de creches municipais resultaram na elaboração de uma
tese de doutorado defendida em 2004 e publicada em 2009. 4
Pensar em ações culturais transformadoras de mentalidades e percepções, dirigidas a populações marginalizadas social e culturalmente,
passa inicialmente por educação, por questões que envolvem ética e cidadania. Pensar em multiplicação é pensar em formação de professores
e educadores, em ensino não formal e no aprendizado em espaços culturais. Aproximar-se desses profissionais é entender o mundo e a sociedade
em que vivemos. É compreender ações de mediação entre arte e público, é refletir sobre os diferentes sentidos que surgem no espaço de uma
exposição, entre as obras e o visitante. A avaliação da minha pesquisa
de doutorado comprovou também que programas cunhados para uma
população excluída dos benefícios sociais públicos e com pouca escolaridade transformam sentimentos de baixa autoestima e de inadequação
em ambientes culturais em ampliação de modelos, interiorização de novos
referenciais e símbolos pertencentes a diferentes culturas.

1. No qual ministro a aula Apresentação dos conceitos de exclusão e inclusão social e sua aplicabilidade nos museus.
2. Conforme levantamento de focos de trabalho adotados nos projetos de fim de curso, publicados
na presente publicação na página 79.
3. Esse projeto foi realizado com crianças do Núcleo Recreativo do Centro de Práticas Esportivas da
Universidade de São Paulo em 1995.
4. WILDER, Gabriela Suzana. Inclusão social e cultural: arte contemporânea e educação em museus.
São Paulo: Editora Unesp, 2009.
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Entendo como minha missão, no curso Ações multiplicadoras, introduzir conceitos aos alunos e refletir com eles sobre o valor da aprendizagem em museus e em que medida a atribuição de significados a
obras de arte, entendida como uma negociação de sentidos, conduz
à aquisição de capacidade crítica. Discutimos também a ideia de que
a adoção do entendimento da arte como expressão induz a narrativas
relacionadas a conceitos de cidadania, cultura e identidade cultural.
Museus de arte são amplamente percebidos como instituições criadas para a guarda de obras-primas, exposições ordenadas para a
validação da história dos dominadores, a cultura das elites sociais e
intelectuais. Por que se preocupar em torná-los um território de aprendizado interessante, enriquecedor, transformador e de desenvolvimento de novas competências para novos públicos, se os não visitantes
justamente não têm interesse nesses espaços, que reúnem apenas
“objetos velhos” que em nada lhes dizem respeito? Minhas práticas e
estudos permitem-me a certeza da possibilidade de aprendizados diversificados em ações culturais no âmbito dos museus de arte. Como,
por exemplo, efetivar a incorporação de habilidades que conduzam à
interação entre membros de públicos distintos e permitam aprendizados como leitura de obras de arte, troca de conhecimentos entre diferentes indivíduos diante de pinturas e aquisição de liberdade crítica
por grupos socialmente vulnerabilizados. Pesquisas em arte, educação e museus demonstram que o saber se constrói em várias etapas,
nas quais percepção (influenciada por experiências prévias) e aprendizado (influenciado por memória, motivação, atitudes, experiências
prévias, cultura e ambiente físico) desempenham papel predominante.
Além disso, como entender a identidade? Contemporaneamente, a
identidade não é mais um fato dado, completo, acabado. Atualmente,
a identidade é compreendida como sucessivas noções de si mesmo, que
o sujeito acumula ao longo da vida e em diferentes situações. É como
a pessoa se mostra e como ela o faz segundo o momento em que vive
e a situação em que se encontra. A identidade é constituída por narrativas múltiplas e sucessivas. Inclusão cultural aqui é entendida como
uma ampliação dos universos pessoais, de processo de interiorização
de valores como cidadania, identidade cultural, diversidade, enriquecimento de capital cultural e construção de capacidade crítica.
Qualquer programa a ser elaborado por educadores sociais que
trabalham com grupos eventualmente portadores de autoimagem
desvalorizada, com baixa autoestima, precisará respeitar uma ética
da solidariedade, da escuta atenta que reconhece os valores e saberes de cada indivíduo. Em suma, as ações planejadas devem almejar
exercícios que transmitam uma consciência de questões de identidade cultural e diversidade, que incentivem a discussão de questões
como autoconhecimento e autoestima atrelados à construção de uma
identidade cultural, à percepção de valores próprios, ancorados na
consciência de suas identidades culturais.
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Nesse contexto, a cultura pode ser considerada um conjunto de
crenças, valores, comportamentos, a expressão da identidade coletiva do grupo que a produz. Esses sistemas, no entanto, só farão
sentido quando se reportarem a memórias, passado, vivências desse
coletivo. Considerando que as artes plásticas são linguagens que se
utilizam de símbolos de uma realidade orientada por uma tradição
cultural, enraizada em sistemas de crenças, imaginários familiares e
momentos históricos específicos, uma pintura, por exemplo, pode ser
lida como um mapa da memória do seu criador.
Vivemos hoje em uma sociedade urbana na qual os vínculos humanos são superficiais, virtuais. O universo profissional exige pressa
e eficácia em busca de mais desempenho, intensidades aceleradas,
uma cultura de moda, sedução. Eventos ao vivo para multidões fortalecem a noção de cultura de massa, de globalização midiática. Sem
capacidade crítica por falta de modelos e referências enraizadas nas
famílias e nas comunidades, as populações marginalizadas são muito
vulneráveis à submissão de formas culturais manipuladas por interesses mercantis, políticos, orientadas à imposição de uma imitação servil
de corporações internacionais.5 Nesse contexto, os museus podem ser
vivenciados como espaços tranquilos, atemporais, plenos de valores
imateriais a serem descobertos e que, discutidos em grupos, são capazes de conduzir a uma percepção crítica da nossa sociedade atual,
da diversidade, à discussão de questões relacionadas a memórias,
construção de identidade cultural e cidadania.

Gabriela Suzana Wilder Doutora em Ciências da
Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes
(ECA) da Universidade de São Paulo (USP), mestre em
História da Arte pela USP e graduada em História
pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFLCH)
da mesma universidade. Foi diretora da Divisão
Científica no Museu de Arte Contemporânea (MACUSP) de 1990 a 1994 e pesquisadora e educadora
da Divisão de Educação e Ação Cultural até a
aposentadoria em 2003. Entre 1980 e 1989, trabalhou
como assistente de curadores-gerais na Fundação
Bienal de São Paulo. Desde 2003 colabora com o
Programa de Inclusão Sociocultural (PISC) do Núcleo
de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo.

5. VILLORO, Luis. Estado plural, pluralidad de culturas. Cidade do México: Editorial Paidós Mexicana/Universidad Nacional Autónoma do Mexico, 1998.

Aspectos de
leitura de imagens

Daniela Canto
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Não há docência sem discência.1
Paulo Freire
Caracterizar o público de educadores sociais pressupõe apontar para
a diversidade: de formação, de experiência e de seu público. Além
da vontade comum de aprender e de se atualizar – demonstrada ao
se inscrever no curso Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural, oferecendo a mim a oportunidade de multiplicar conhecimentos –, paradoxalmente, o que o assemelha é a dessemelhança.
Com base neste perfil e na proposição do curso, foi desenvolvido
um roteiro de modo a oferecer amplas possibilidades de leituras e a
abarcar os repertórios dos educadores sociais. A metodologia possui
abordagem experimental de estratégias de leitura de imagens, que
pode servir de exemplo e de modelo adaptável para o público atendido pelos educadores. Quanto ao conteúdo, foi definido como tema
"arte é linguagem" e "abstração", de modo a garantir aos participantes alguns conhecimentos fundamentais sobre leitura de obras de arte.
Iniciar a atividade com a leitura de obras de total abstração poderia
gerar resistência do grupo, o que tolheria a fluidez de pensamento e o
acolhimento dos conceitos com os quais trabalharíamos. A decisão foi,
então, por um roteiro que progressivamente conduzisse à receptividade
dos participantes, de maneira a construir conceitos artísticos acerca
de obras abstratas e a legitimar os valores destas para os educadores.
Para o desenvolvimento da aula, foi adotada uma mescla de metodologias de leitura de imagem elaboradas por Edmund B. Feldman2
e Robert W. Ott,3 além de nos apropriarmos dos ensinamentos sobre
a valorização de repertórios de leitores, defendida pela educadora
Maria Helena Wagner Rossi. 4 A metodologia de Feldman é bastante
profícua para os educadores sociais, uma vez que considera obras de
arte como recursos para o educando reconhecer-se como ser humano.5
Esse método consiste na exploração da técnica de comparação entre
várias obras, estimulando a percepção delas por meio de questionamentos, em categorias de perguntas que requerem interpretações

1. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo:
Paz e Terra, 1996. p.25.
2. PILLAR, Analice Dutra. A leitura da imagem. In: BULHÕES, Maria Amelia; DISCONZI, Romanita. Pesquisa em artes plásticas: anais do 5o encontro nacional da ANPAP. Porto Alegre: UFRGS/ANPAP,
1993. pp.77-86.
3. RIZZI, Christina. Contemporaneidade (mas não onipotência) do Sistema de Leitura de Obra de
Arte – Image Watching. In: Arte na Escola no 22. São Paulo: Instituto Arte na Escola, mar. 2000.
Disponível em: <http://artenaescola.org.br/sala-de-leitura/artigos/artigo.php?id=69322&>. Acesso
em: 15/08/2016.
4. ROSSI, Maria Helena Wagner. Algumas reflexões sobre leitura de imagens. In: Programa Escola,
. Imagens que falam: leitura da
Guia do Professor. Porto Alegre: Fundação Iberê Camargo.
arte na escola. Porto Alegre: Mediação, 2003.
5. Esta abordagem é anunciada no título do livro: FELDMAN, Edmund Burke. Becoming Human through
Art: Aesthetic Experience in the School [Tornando-se humano por meio da arte: experiência estética
na escola]. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 1970.
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pessoais e conduzem a um julgamento estético, finalizando com produções artísticas feitas pelos participantes.6 Da metodologia de Ott,
aplicamos sequencialmente em cada uma das leituras de obra feitas
na aula sua proposta de sensibilização/aquecimento que predispunha
à leitura mais aprofundada da próxima obra.
O roteiro de leitura foi iniciado com a proposta de comparação de
três pinturas do gênero natureza-morta: duas tradicionais do fim do
século XIX e início do século XX, com características próximas à realidade, e uma composição abstrata.7 ❶❷ Os participantes puderam
perceber, entre tantas outras características das obras, que as formas
abstratas possuem um caráter de universalidade, têm maior abertura
e amplitude para interpretações.
Na sequência, ao ler uma escultura abstrata geométrica de Amilcar
de Castro – Sem título (2000) –, alguns participantes demonstraram resistência, comentando: “gosto mais da obra que estávamos vendo” ou
“isto eu também faço”. Tal postura, que se repetiu em todas as edições
do curso – e, por experiência, era esperada –, alavancou a condução da
leitura para um processo de abertura ao encontro da obra. Enquanto
os participantes expunham suas percepções, seus preconceitos foram
se dissolvendo, dando lugar a valores formais/expressivos/significativos da obra. À medida que eram fornecidos dados contextuais sobre
alguns ideais concretistas,8 eles começaram a romper com o conceito de que a arte tem o único propósito de registrar com fidelidade
a imagem natural das coisas. A leitura desta obra introduziu a ideia
de que arte é uma linguagem, com seus códigos específicos.9 Alguns
participantes surpreenderam ao revelar uma percepção aguçada da
obra, associando-a ao local de sua exposição.10 ❸
A próxima leitura foi a de uma serigrafia do artista Rubem Valentim. ❹
Em um primeiro momento, os participantes foram desafiados a lê-la em
conjunto e autonomamente, sem a condução docente. Após ouvir as percepções e interpretações do grupo, foi lido um depoimento do próprio
artista conceituando sua produção: “fusão de elementos étnicos e culturais de origem europeia, africana e ameríndia (…), busco uma linguagem

6. BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte: anos oitenta e novos tempos. São Paulo: Perspectiva; Porto Alegre: Fundação IOCHPE, 1991. pp.43-50.
7. Obras utilizadas do acervo da Pinacoteca: Repolho (1932), óleo sobre tela de Carlos Aliséris; Aspargos (c. 1900) e Ostras e cobres (1899), óleos sobre tela de Pedro Alexandrino; e Natureza-morta
(1960), óleo sobre tela de Arcangelo Ianelli. Obras da coleção Nemirovsky: Em marrom (1957), óleo
sobre tela de Milton Dacosta; e Natureza-morta (1967), óleo sobre tela de Aldo Bonadei.
8. Entre os ideais concretistas, foram abordados principalmente o apreço pelo rigor geométrico e
a recusa à representação da realidade.
9. Sobre este conceito de linguagem, os educadores receberam o texto “Leitura de obras de arte para
quê?”, de minha autoria, especialmente escrito para o curso, com o objetivo de ampliar as percepções
de modo a enriquecer suas leituras e, consequentemente, suas “ações multiplicadoras” educativas.
No texto, são apresentadas “palavras, ideias e expressões verbais que podem ser usadas em leituras
de obras de arte” com enfoque formal, relacionadas a cor, forma, luz, tema, técnica, linguagens etc.
10. Foram estabelecidas associações com uma escada em espiral próxima à obra, considerando
semelhanças de formas, cores, materiais e ângulos de visualização de ambas.
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poética, contemporânea, universal, para expressar-me plasticamente”.11
Eles então se surpreenderam ao dar-se conta de que as palavras do artista coincidiam com as leituras realizadas por eles. Este momento foi de
grande satisfação docente, uma vez que os participantes perceberam sua
capacidade de ler, interpretar e adentrar o universo da obra e do artista.
Confiantes, eles acolheram com entusiasmo a proposta poética a seguir.12
Decidimos por uma atividade de criação que utilizasse somente
o próprio corpo dos participantes. Eles puderam escolher uma entre
três obras pré-determinadas, formando três grupos correspondentes.
Cada grupo deveria realizar a apreciação da obra selecionada e, a
partir de suas leituras, apresentar aos colegas um movimento, um som
e três palavras e/ou expressões.
Enquanto as apresentações eram realizadas ao lado das obras referentes, os colegas fizeram seus comentários balizados por questões propostas pela docente, e puderam esclarecer que não há leituras corretas
ou incorretas, apenas leituras mais objetivas (pautadas por elementos
que podem ser apontados diretamente na obra) e leituras mais subjetivas (mais pertinentes à interpretação do leitor, que se distanciam da
obra). Ao propor releituras da obra de arte em outras linguagens (do
movimento, sonora e verbal), inibe-se a simples cópia, evidenciam-se
qualidades da linguagem artística que tem e/ou que não tem correspondência na outra linguagem. A aprendizagem é mais tácita que explícita.
No encerramento do encontro, apontamos os métodos utilizados
nas leituras, comentamos os textos de apoio que foram antecipadamente entregues aos participantes e esclarecemos as dúvidas. A satisfação advinda da aula realizada em conjunto revelou-se em abraços
de despedida já saudosos, uma vez que as leituras e interpretações
tiveram lugar democrático diante das obras de arte, sem categorias
e hierarquias sociais, onde todos ocuparam posições iguais.

Daniela M. B. Canto Graduada em Educação
Artística pela Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), especialista em História da Arte
pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), é
docente do curso de Artes Visuais do Centro
Universitário Belas Artes de São Paulo desde
2004 e docente em cursos para educadores
na Pinacoteca de São Paulo desde 2002.

11. ARAÚJO, Emanoel; FONTELES, Bené; BARJA, Wagner. Rubem Valentim: artista da luz. São Paulo:
Pinacoteca de São Paulo, 2001. p.28.
12. Para uma definição de “propostas poéticas”, ver o texto “Multiplicando ações educativas”, de
Milene Chiovatto, presente na página 19 desta publicação
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❶

Pedro Alexandrino (São Paulo, SP, 1856 – São Paulo, SP, 1942). Aspargos, c. 1900.
óleo sobre tela, 100 x 138 cm. Acervo da Pinacoteca de São Paulo. Transferência
do Museu Paulista, 1905. Foto: Isabella Matheus

❷

Arcangelo Ianelli (São Paulo, SP, 1922 – São Paulo, SP, 2009). Naturezamorta, 1960. óleo sobre tela, 60 x 73 cm. Acervo da Pinacoteca de
São Paulo. Doação do artista, 1992. Foto: Isabella Matheus
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❸

Leitura da obra Sem título, de Amilcar de Castro, na Galeria Tátil, exposição de
esculturas de longa duração do acervo da Pinacoteca (Ações multiplicadoras, 11a
edição, 2015). Foto: Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo

❹

Leitura da obra Sem título (da série Emblemas), do artista Rubem Valentim, na
exposição de longa duração do acervo da Pinacoteca Arte no Brasil: uma história
na Pinacoteca de São Paulo (Ações multiplicadoras, 9a edição, 2013). Foto:
Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo

Avaliação: da
museologia para a
educação social

Adriana Mortara Almeida
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Quando fui convidada a ministrar uma aula sobre avaliação no
curso Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural,
já conhecia um pouco da atuação dos educadores da Pinacoteca de São Paulo. Havíamos trocado várias ideias sobre a melhor
forma de avaliar as ações que vinham sendo realizadas de acordo com as demandas de vários tipos de públicos, alguns com os
quais eu e a equipe da Pinacoteca nunca havíamos trabalhado
de forma sistemática.
Em todas as edições do curso, iniciei perguntando aos participantes de que forma realizavam avaliações em seus locais de trabalho.
Há uma resistência inicial à ideia de avaliação, uma vez que ela
remete a prestação de contas aos financiadores e mantenedores.
Assim, um dos objetivos do encontro é evidenciar a importância da
avaliação para a melhoria da qualidade das ações socioeducativas. As respostas foram muito importantes para o desenvolvimento
das aulas ao longo dos anos. Nesse tempo, foi perceptível o aperfeiçoamento de objetivos e métodos de avaliação no campo das
ações socioeducativas. Preparei para a primeira aula de Sistemas
de avaliação para ações socioeducativas, em 2005, apresentações
de teorias e experiências de avaliação de ações educativas em museus. Expus aspectos relevantes para o entendimento da experiência no museu,1 sempre pautados por exemplos da literatura e por
pesquisas que realizara. A pesquisa desenvolvida com estudantes
e visitantes espontâneos do Museu Lasar Segall nos orientou para
a discussão sobre planejamento e metodologia de avaliação de
ações educativas em museus.2 Com o intuito de dar subsídio para
que os participantes criassem as avaliações das ações que desenvolveriam com a Pinacoteca, descrevi os vários instrumentos de
coleta de dados (questionários, entrevistas, grupos de discussão
etc.) e problematizei, junto com a turma, os caminhos escolhidos
pela equipe de educadores da Pinacoteca para avaliar suas ações
de inclusão sociocultural, baseando-se na metodologia britânica proposta a partir dos Resultados Genéricos de Aprendizagem
(GLOs – Generic Learning Outcomes). Os GLOs são ganhos específicos mensuráveis, similares a objetivos (de programa), mas descritos em termos do que o educando será capaz de fazer. São cinco
categorias de aprendizagem: (1) conhecimento e compreensão; (2)
habilidades; (3) valores, atitudes, sentimentos; (4) criatividade, inspiração, prazer; e (5) comportamento. Cada uma das categorias é
descrita por elementos específicos. Por exemplo, em “conhecimento

1. FALK, John H.; DIERKING, Lynn D. Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of
Meaning. Lanham: Altamira Press, 2000.
2. ALMEIDA, Adriana Mortara. Avaliações da exposição de longa duração “Lasar Segall: construção e poética de uma obra” e de sua ação educativa. Relatório geral. São Paulo: Museu Lasar
Segall, 2001.
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e compreensão”, pode-se aprender sobre algum tema, dar sentido a algo, aprofundar conhecimentos ou construir relações entre
as coisas. Em “habilidades”, é possível aprender como fazer algo,
desenvolver novas habilidades intelectuais, sociais, físicas e de
comunicação, entre outras.3
Finalizei a primeira aula propondo um exercício aos alunos: pensar
sobre os objetivos e as metodologias para a avaliação das ações
que planejavam fazer com a Pinacoteca de São Paulo.
Após essa experiência inicial muito focada no que acontece nos
museus, percebi a necessidade de investigar e conhecer mais a fundo
o campo das ações socioeducativas e suas avaliações. A realização
de leituras4 e a participação em algumas etapas de organização do
Prêmio Cultura Viva5 tornaram possível uma maior aproximação com
o tema. Em 2006, trabalhei com os alunos o conceito de indicadores6 a partir da análise dos Indicadores de Qualidade de Projeto do
Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD) de Minas Gerais7 e dos indicadores criados pela equipe do Centro de Estudos e
Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) para
o Prêmio Cultura Viva.8 Com base nessa ideia, mobilizamos os Resultados Genéricos de Aprendizagem e seus indicadores para a análise
de alguns dos resultados obtidos pelas avaliações realizadas na Pinacoteca. No ano seguinte, acrescentei novos materiais que haviam
sido desenvolvidos para o Prêmio Cultura Viva.9 Apesar do esforço
em buscar um diálogo mais intenso com o campo das ações socioeducativas, avaliei que a aula ainda era voltada predominantemente
para a experiência no museu.
Em 2008, passei a utilizar a definição de avaliação trazida de experiências no campo social,10 buscando incorporar as referências
vindas dos participantes e de seu trabalho.
3. Os textos e questionários sobre o projeto de avaliação eram disponibilizados no website do
Museums, Libraries and Archives Council, que foi extinto e suas atribuições incorporadas pelo
Arts Council England. Uma adaptação desta abordagem pode ser encontrada em <http://
www.artscouncil.org.uk/measuring-outcomes>. Acesso em: 16/08/2106.
4. ÁVILA, Célia M. de (coord.). Gestão de projetos sociais. São Paulo: AAPCS, 2001. Disponível em:
<http://prattein.com.br/home/images/stories/Gestao_publica/GestaoProjetosSociais-AACS.pdf>.
Acesso em: 03/08/2016.
5. O Prêmio Cultura Viva foi criado em 2005 no âmbito do Programa Cultura Viva do Ministério
da Cultura e teve coordenação técnica do Cenpec nas suas três primeiras edições (2005/2006,
2007 e 2010).
6. “Indicador é um fator ou um conjunto de fatores que sinaliza ou demonstra a evolução, o
avanço, o desenvolvimento rumo aos objetivos e às metas do projeto.” Em: RAPOSO, Rebecca.
Avaliação de ações sociais: uma abordagem estratégica. In: ÁVILA, 2001, p.95.
7. Os indicadores foram criados por Tião Rocha. Estão disponíveis em: <https://pt.scribd.com/
doc/2625747/Guia-IQP-Indicadores-de-Qualidade-de-Projetos-CPCD#fullscreen=1>. Acesso em:
03/08/2016.
8. Manual de avaliação de iniciativas culturais: Prêmio Cultura Viva. São Paulo: Cenpec, 2006.
9. Manual do avaliador: Prêmio Cultura Viva 2a edição. São Paulo: Cenpec, 2007.
10. NIRENBERG, Olga; BRAWERMAN, Josette; RUIZ, Violeta. Evaluar para la transformación: innovaciones en la evaluación de programas y proyectos sociales. Buenos Aires: Editorial
Paidós, 2007.
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A partir de 2011, decidi ampliar o tempo de discussão com os
participantes, especialmente na parte final e, para isso, retirei da
apresentação o conteúdo dedicado aos instrumentos de coleta de
dados. Apesar de relevante, esse tema distanciava-se dos interesses
do grupo naquele momento específico, uma vez que eles só desenvolveriam as avaliações depois de desenharem seus projetos de ação
educativa nas aulas subsequentes.
Depois de tantos anos de contato com profissionais da educação
social, aprendi muito com suas experiências e me esforcei para buscar
subsídios que permitissem aproximar os conteúdos da aula à realidade
deles. Em, 2014, avaliei que os Ganhos Sociais Genéricos (GSOs – General Social Outcomes),11 propostos pelos britânicos, contemplavam a
necessidade de incursão mais profunda na avaliação de experiências
similares às vividas pelos participantes do curso. Os Ganhos Sociais
Genéricos destacam as maneiras como museus, bibliotecas e arquivos
impactam temas sociais e comunitários: (1) tornando comunidades
mais fortes e seguras; (2) fortalecendo a vida pública; e (3) ampliando a saúde e o bem-estar. Os GSOs deslocam a visão dos resultados
apenas a partir dos objetivos da ação educativa dos museus para os
objetivos das ações socioeducativas.
Cada uma dessas três dimensões tem suas estratégias. Por exemplo,
fortalecer a vida pública pode ser via “empoderamento da comunidade por meio de conscientização dos direitos, benefícios e serviços”
ou ao “proporcionar espaços públicos seguros, confiáveis e inclusivos”, entre outros caminhos. Ampliar a saúde e bem-estar por meio
de “incentivo a estilo de vida saudável e contribuição para bem-estar
mental e físico” ou de “apoio para que os idosos tenham vidas independentes” são algumas das estratégias possíveis.
Selecionei alguns GSOs e propus um exercício por meio do qual os
participantes deveriam descrever quais ações realizam de acordo
com aquela estratégia e os possíveis indicadores para avaliar aqueles ganhos. Por exemplo, alguns participantes reconheceram que
suas ações visavam o “fortalecimento da vida pública: empoderar
por meio de conscientização dos direitos, benefícios e serviços” ao
realizar palestras e outras dinâmicas tendo como tema noções básicas de direitos. Essas ações tinham como objetivo dar ferramentas
para que os participantes pudessem exigir seus direitos e se defender
sempre que necessário. Em 2015, acrescentei, no exercício desenvolvido no ano anterior, algumas perguntas de avaliação sugeridas
a partir dos GSOs.
No futuro haverá mais mudanças que me levarão a repensar a
aula sobre avaliação. A experiência de participar desse curso incentivou-me a procurar novas referências e perspectivas relacionadas

11. Idem à nota 3.
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ao tema, para além dos museus e das instituições culturais em geral.
As leituras realizadas evidenciam um amadurecimento dos processos de avaliação das ações socioeducativas, tal qual tem ocorrido
nos museus, especialmente no campo da educação museal. Desafios são colocados a partir de novas dinâmicas da sociedade e dos
processos educacionais, em organizações com finalidades assistenciais, culturais e educativas, que podem requerer outras formas e
estratégias de avaliação para os museus e para organizações socioeducativas. E certamente vão demandar mudanças nesta aula
sobre avaliação.

Adriana Mortara Almeida Graduada em História
pela Universidade de São Paulo (USP), mestre em
Comunicações e Artes e doutora em Ciência da
Informação pela Escola de Comunicações e Artes (ECA)
da USP. Atua como consultora em educação, estudos
de públicos e avaliações em museus e instituições
afins. É diretora do Museu Histórico do Instituto
Butantan e vice-presidente do Comitê brasileiro do
International Council of Museums (ICOM-Brasil).
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Tinha uma psicóloga no grupo que
atuava com pessoas em situação
de rua, então ela dizia como estava
conseguindo aprimorar os caminhos
da comunicação com esse público
trabalhando com a Pinacoteca.
Algo que pode ser tratado como
tão dispensável como é a arte, tão
fora da escala de prioridades, é
capaz de contribuir para que você
estabeleça vínculos, ou pelo menos
comece a se conectar com outro ser
humano, e isso é muito especial.

L.M.P., participante do curso em 2014

Educação não formal:
de educadora social
para educadora
de museu

Creusa Claudino
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Em 2005, participei do curso Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural. Na época, trabalhava como educadora social
na Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Jundiaí (SP),
e também militava no Pacto São Paulo, movimento social contra a
violência, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.
Agora, decorridos mais de dez anos, tenho a oportunidade de refletir
sobre a experiência acumulada principalmente como profissional de
museu, pois em 2007 deixei de desempenhar a função de educadora
social e passei a atuar como educadora do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí (MHCJ). Com certeza esta mudança foi fruto da minha
passagem pelo curso da Pinacoteca de São Paulo.
Durante o curso Ações multiplicadoras, foi possível estabelecer interlocução e refletir sobre conceitos e práticas que permeiam a realidade da exclusão social e as possibilidades de inclusão sociocultural.
Nesse contexto, por um lado atua o educador social, como agente
político, reivindicando direitos básicos junto aos sujeitos da sua prática cotidiana; por outro age o museu, comprometido com sua função social e sua capacidade de intervenção por meio da inclusão
sociocultural dos diversos públicos em situação de vulnerabilidade
social. A experiência do curso possibilitou-nos trocas constantes, as
quais mantemos até o presente, que me permitiram identificar e reconhecer os museus como parceiros, bem como o potencial das ações
educativas oferecidas por meio de visitas e ações extramuros. Outro
aspecto importante foi a oportunidade de conhecer o Núcleo de Ação
Educativa da Pinacoteca e seus programas.
Além das práticas e reflexões que permeiam a elaboração e a efetivação de ações educativas, o curso me possibilitou a introdução do
campo da museologia, ressaltando alguns marcos que contribuíram
para a formulação da abordagem social com objetivo de repensar a
ação social dos museus no mundo contemporâneo. Nesse contexto,
merece destaque a Declaração de Santiago do Chile1 (1972), com o
estabelecimento do conceito de “museu integral”, reforçando a necessidade da ação museológica no campo da integração social, comprometida com as questões sociais, econômicas, educacionais e políticas
e suas transformações.
O projeto educativo desenvolvido para o curso Ações multiplicadoras, intitulado Leituras poéticas da sexualidade, tinha como objetivo possibilitar aos educadores das Organizações Não Governamentais (ONGs) participantes da rede do Pacto São Paulo a retomada
dos conteúdos do universo da sexualidade trabalhados no projeto

1. Mesa-redonda de Santiago do Chile – ICOM, 1972. In: PRIMO, Judite (org.). Cadernos de Sociomuseologia no 15. Museologia e patrimônio: documentos fundamentais. Lisboa: Centro de Estudos de
Sociomuseologia da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 1999. pp.111-121. Disponível em: <http://revistas.ulusofona.pt/index.php/cadernosociomuseologia/article/view/329>.
Acesso em: 04/08/2016.
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Protagonismo juvenil. Seriam enfocados os temas identidade, relação
de gênero e direitos sexuais por meio de diversas linguagens artísticas (pintura, escultura, literatura, fotografia, vídeo etc.), a partir de
obras do acervo da Pinacoteca de São Paulo. O projeto, contudo, não
foi executado por falta de continuidade do financiamento do projeto Protagonismo juvenil, na época patrocinado pelo Instituto World
Childhood Foundation (WCF) Brasil.
Em 2007, solicitei transferência da Secretaria de Desenvolvimento
Social para a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Jundiaí. Nesse
contexto, propus a criação do setor educativo do Museu Histórico e
Cultural de Jundiaí. O museu foi fundado em 1955 e atualmente compreende em sua estrutura o Museu Histórico Solar do Barão, a Pinacoteca Diógenes Duarte Paes e o Centro de Memória de Jundiaí.
Projetos educativos e resultados
Logo em 2008 tive a oportunidade de propor e coordenar a primeira
exposição colaborativa do MHCJ. Motivada pela 6ª Semana Nacional
de Museus, que teve como tema museus como agentes de mudança
social e desenvolvimento, foi realizada a exposição intitulada Leituras
da escravidão: cultura e resistência, que reuniu em sua concepção e
produção vários segmentos e instituições vinculados à representação
e à manifestação da cultura afrodescendente de Jundiaí. Nessa exposição, foram apresentados os resultados das análises das transcrições
dos documentos primários Livro de óbitos de escravos de Jundiahy2
e Livro de casamento de escravos,3 que demonstram a existência
da escravidão indígena até meados da década de 1760, quando os
negros e seus descendentes passam a ocupar o lugar dos indígenas
e seus descendentes como mão de obra escrava na região. Foram
apresentados também o acervo iconográfico do Clube Social Negro
28 de Setembro, hoje reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial
Brasileiro. Foi uma experiência de democratização do museu, ressignificação e apropriação cultural pela comunidade. ❶❷
Em 2015, mais uma vez inspirada na 13ª Semana Nacional de Museus, foi realizada a exposição temática Do casulo ao voo livre, fruto
da parceria entre o MHCJ, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
e o Coletivo de Trabalhadores da Saúde Mental. A exposição reuniu
os trabalhos criados nas diversas oficinas dos CAPS: artes visuais, fotografia, samba de roda e artesanato. A proposta inicial era contar a
história da saúde mental, mas o projeto foi além. Durante o processo
de concepção da exposição, os participantes das oficinas realizaram

2. Documento manuscrito. Acervo do Centro de Memória de Jundiaí.
3. Documento manuscrito. Arquivo da Cúria Diocesana de Jundiaí.
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visitas educativas à Pinacoteca Diógenes Duarte Paes e ao Museu Histórico, objetivando a integração, a socialização e a inclusão desse
público aos equipamentos de cultura. Além da repercussão positiva,
a exposição resultou em satisfação pessoal e coletiva para o grupo,
além de possibilitar a seus integrantes a saída da invisibilidade ao
ocupar um espaço de arte e cultura da cidade. A parceria nos deu a
oportunidade de participar do Mês da Luta Antimanicomial, resgatando a história da saúde mental no Brasil e a trajetória da implementação dos CAPS no município. ❸❹
Ao longo desses anos foram desenvolvidos diversos projetos educativos de caráter participativo junto à comunidade. Em minha percepção, os projetos citados e a própria iniciativa de criar um setor
educativo no Museu Histórico e Cultural de Jundiaí, assim como a realização de outras ações educativas continuadas internas e externas
ao museu, têm como referencial teórico e prático os cursos, encontros
e seminários da área de museologia promovidos pela Pinacoteca de
São Paulo, assim como pela Fundação Bunge4 e pelo Sistema Estadual
de Museus de São Paulo (SISEM-SP). Além disso, evidenciam a importância dos museus atuando no território e envolvendo a comunidade
em seus processos museológicos.

Creusa Aparecida Claudino Graduada em
Ciências Sociais e mestre em Sociologia Urbana
pela Universidade Estadual Paulista (Unesp).
Atuou como educadora social entre 1996 e 2007.
Trabalha no setor educativo do Museu Histórico
e Cultural de Jundiaí desde 2008. É membro
do Comitê de Educação e Ação Cultural (CECA)
do International Council of Museums (ICOM).

4. Projeto Jornadas culturais, que reúne uma série de palestras e oficinas gratuitas nas áreas de história, arquivista, museologia e comunicação. Disponível em: <http://www.fundacaobunge.org.br/
linhas-de-atuacao/preservacao-da-memoria/centro-de-memoria-bunge/jornadas-culturais/>.
Acesso em: 04/08/2016.

162

❶

Igreja Irmandade Nossa Senhora do Rosário, em 1922. O prédio foi demolido no
mesmo ano. Foto: Alexandre Janczur. Acervo: Centro de Memória de Jundiaí

❷

Baile do Perfume do Clube 28 de Setembro, década de 1950.
Foto: João Janczur. Acervo: Centro de Memória de Jundiaí
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❸

Visita educativa do grupo do CAPS adulto ao acervo da Pinacoteca Diógenes Duarte Paes.
Foto: Creusa Claudino. Acervo: Pinacoteca Diógenes Duarte Paes

❹

Abertura da exposição Do casulo ao voo livre, em 18 de maio de 2015. Foto: Alessandro Rosman.
Acervo: Prefeitura de Jundiaí

Desbravando caminhos
no desenvolvimento
de ações educativas
e inclusão social

Cristina Viscome
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Minha parceria com a Pinacoteca de São Paulo nasceu em 2009. Naquela época, eu trabalhava na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria Municipal de Saúde, mais especificamente no Centro de Atenção
Psicossocial em Álcool e Drogas (CAPS-AD)1 Penha, e fui selecionada
para o curso de formação para educadores sociais.
“Desbravando caminhos” foi o melhor título que encontrei para este
relato da minha experiência. De fato, iniciava uma caminhada desconhecida até aquele momento. Os museus não faziam parte da minha
vida pessoal nem profissional.
Durante minha participação no curso, percebia que pouco a pouco
uma semente era plantada também na instituição na qual eu atuava,
a cada aula ou texto recomendado que levava para as discussões
com a equipe de profissionais, ou nos recursos utilizados em oficina
com os frequentadores do CAPS.
Foi assim que nasceu o projeto intitulado Cultura & arte: fazendo
parte!, iniciado em julho de 2009 com o principal objetivo de promover atenção fora do eixo saúde-doença: ter o museu como espaço
de construção de um olhar crítico e de reflexões, estimulando novos
projetos de vida e ampliando o repertório de atividades e oportunidades dos seus participantes.
O projeto consistia na realização de visitas2 educativas à Pinacoteca com o grupo de frequentadores do CAPS, bem como com a equipe
técnica composta por terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfermeiros, médicos, agentes operacionais, oficineiros, que envolviam seus
saberes multidisciplinares numa troca constante. A periodicidade era
mensal e os temas articulados a partir de obras ou conjunto de obras
da coleção do museu ou das exposições temporárias. As visitas, e o
posterior desdobramento nas oficinas, sempre ocorreram no sentido
de dar voz aos participantes a partir de suas referências pessoais, fomentando um espaço de compartilhamento de ideias e reforçando
um senso de autopercepção. ❶
No decorrer de quase dois anos de projeto, os resultados, sempre positivos, foram evidentes. Todas as visitas eram comentadas
e sistematizadas em um caderno, utilizado como instrumento de
registro, de maneira que os encontros fossem relatados a partir
da percepção de cada um. Recordo aqui a primeira anotação,
na qual o instrumento escolhido foi um poema de autoria de um
dos participantes, inspirado nas rimas de cordel, cujas primeiras
estrofes afirmam:

1. Serviço específico para cuidado, atenção integral e continuada às pessoas com necessidades
em decorrência do uso de álcool, crack e outras drogas.
2. Os educadores do Programa de Inclusão Sociocultural (PISC) que mediaram as visitas foram
Daniele Canaes de Carvalho (2009), Luis Roberto Soares (2009 e 2010) e Danielle Rodrigues
Amaro (2010).
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❶

Visita educativa de grupo de frequentadores e profissionais das oficinas do CAPS-AD Penha à
Pinacoteca. Na foto, eles observam a obra Duas figuras em azul, de Ismael Nery, pertencente
à Coleção da Fundação José e Paulina Nemirovsky. Foto: Núcleo de Ação Educativa da
Pinacoteca de São Paulo
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Desejo que o amigo
compreenda meu parecer
que em forma de cordel
escrevi neste papel
com motivo de reviver.
O dia que nós do CAPS
fomos juntos visitar
a Pinacoteca do Estado
por sinal deslumbrado
o espaço pra explorar.
As obras que fascinam a gente
as histórias do passado
de quase tudo tem um pouquinho
e é cuidado com carinho
pra da memória não se apagar.
Foram momentos mágicos de aprendizado!
Minha saída do CAPS-AD Penha, em 2011, deu-se cheia de expectativas quanto ao que viria pela frente, mas havia a certeza de ter
plantado e germinado uma semente nesta passagem. Os profissionais estavam aptos a dar continuidade ao projeto e os participantes
já imersos no universo cultural.
Fui transferida para a Coordenadoria de Assistência Social Centro/
Oeste (CAS-CO)3 e bastou um passo para propormos um novo projeto,
envolvendo a rede de serviços sócio-assistenciais para a população
em situação de rua. Como educadora e alimentada pelo êxito das
experiências anteriores, formatamos junto ao Programa de Inclusão
Sociocultural (PISC) da Pinacoteca uma nova formação, agora para
46 serviços no segmento População em situação de rua. ❷
O objetivo central aqui foi mostrar e possibilitar vivências da cultura e da arte de maneira lúdica, para inclusão de um segmento com
pouca ou rara inserção na vida cultural, dando subsídios aos técnicos
das organizações sociais conveniadas e aos supervisores dos serviços
para que projetos socioeducativos em arte e cultura voltados para a
inclusão sociocultural fossem postos em prática. Muitas parcerias se
formaram, muitos projetos foram propostos, cada um com suas peculiaridades de público e de local.
Mais recentemente, outro desafio: integrar a equipe da Proteção
Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), colaborando com as políticas de álcool e

3. A CAS-CO abrangia as Supervisões Regionais de Assistência Social Sé, Lapa, Pinheiros e Butantã
(2009-2012).
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❷

Curso de formação para técnicos das organizações sociais conveniadas e supervisores dos
serviços no segmento de população em situação de rua da CAS-CO. Na foto, o grupo observa
a obra Saudade, de Almeida Junior, na Pinacoteca. Foto: Núcleo de Ação Educativa da
Pinacoteca de São Paulo
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drogas. Assim, tive a oportunidade de desenvolver, juntamente com
outras secretarias municipais, em especial Saúde, Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, Direitos Humanos e Cidadania e
Segurança Urbana, o programa De braços abertos, criado em 15 de
janeiro de 2014.
O programa é pautado por uma política municipal, intersecretarial
e inovadora, voltada para a população em extrema vulnerabilidade,
em situação de rua e de uso abusivo/indevido de substâncias psicoativas, sobretudo o crack. Propõe como alternativa o tratamento
em meio aberto e inserido na sociedade. É uma política inclusiva por
ofertar às pessoas moradia, alimentação, trabalho e renda, cuidados
de saúde e respeito aos direitos humanos.
A parceria com a Pinacoteca, por meio do PISC, novamente mostrou-se uma ferramenta poderosa para os objetivos da assistência
social no papel de articuladores, buscando a garantia de direitos,
com foco nas ações de prevenção e de desenvolvimento da autonomia das pessoas.
O pressuposto elementar de uma política de drogas humanista é
que seu foco deve estar nas pessoas, e não nas drogas. Pensando
assim, iniciamos mais um ciclo, beneficiando primeiramente os trabalhadores, em especial técnicos, orientadores socioeducativos da
assistência social e agentes de saúde. Formatamos junto ao PISC um
espaço de experimentação do museu, para enfim passarmos ao segundo passo: as visitas educativas com os beneficiários do programa
De braços abertos. Nas primeiras conversas com os beneficiários, a
lógica da exclusão já se mostra impactante: mesmo as pessoas percebendo os muros da Pinacoteca e convivendo há muitos anos na
região da Luz, a maioria relata total desconhecimento do espaço.
Mais uma oportunidade pela busca da autonomia e do fortalecimento está se concretizando para mais caminhos desconhecidos
serem desbravados!

Cristina Maria Viscome Graduada em Pedagogia
pela Universidade de Guarulhos (UNG), especialista
em Dependências pela Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp). Membro efetivo do Conselho
Municipal de Políticas sobre Drogas e Álcool
(Comuda) da cidade de São Paulo, assessora técnica
do Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social (SMADS), coordenadoraexecutiva do programa De braços abertos.

Desdobramentos do
projeto Resgatando a
cidadania e identidade

Hani Khouri Fonseca Amaral
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No ano de 2010, iniciei meu trabalho em um Centro de Acolhida para
adultos com o intuito de conciliar o trabalho de psicologia com a área
das artes, mas não imaginava como poderia realizar tal meta com o
público em situação de vulnerabilidade social, invisível à sociedade.
Em contato com a profissional de pedagogia integrante da equipe
de trabalho da instituição, tomei conhecimento de um curso que ela
fazia na Pinacoteca de São Paulo, e de que o nosso serviço realizava
visitas educativas a vários museus da cidade, inclusive à Pinacoteca.
Comecei a acompanhar essas visitas educativas juntamente com
a profissional de educação e conseguimos levar muitos conviventes
participantes da instituição para os museus, vivenciando com eles
momentos muito instrutivos e enriquecedores.
Em 2011, surgiu a oportunidade de ingressar no curso Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural, desenvolvido pela
Pinacoteca. Durante seu desenrolar, elaborei o projeto nomeado Resgatando a cidadania e identidade, embasado na perspectiva teórica
de Ciampa (2001), por acreditar que
(…) a identidade é definida como uma categoria científica,
ao lado de atividade e consciência, central para a Psicologia Social. É considerada como um processo, ao qual dá
o nome de metamorfose, que descreve a constituição de
uma identidade, que representa a pessoa que a engendra.1
O projeto previa visitas aos espaços culturais como resgate de identidade e exercício de cidadania, tornando os participantes cidadãos
protagonistas visíveis na sociedade capitalista. O objetivo geral era
conscientizá-los da importância da participação deles nos espaços
públicos culturais, políticos e sociais, além de divulgar as instituições
culturais àqueles que estão em situação de vulnerabilidade social.
Após o término do curso, conseguimos criar o blog Contos e Causos,
contendo histórias elaboradas pelo grupo de usuários do Centro de
Acolhida que frequentava as visitas educativas na Pinacoteca e também os museus da cidade de São Paulo.
Em meados de 2012, fui transferida para outro Centro de Acolhida,
tendo como público-alvo idosos em situação de vulnerabilidade. Novamente, realizamos contato para agendamento de visitas educativas nos museus e espaços culturais da cidade. Mesmo com a transferência de instituição, foi possível dar continuidade à parceria e aos
projetos com a Pinacoteca, pois o trabalho realizado no novo Centro
de Acolhida era semelhante ao do anterior. Sendo assim, iniciamos
visitas mensais ao museu com o público idoso.

1. CIAMPA, Antonio da Costa. A estória do Severino e a história da Severina. São Paulo: Brasiliense,
2001. p.243.
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No ano de 2013, foi realizado o projeto Fotossíntese, uma oficina de
fotografia em parceria com a Pinacoteca, pois percebemos a necessidade de os idosos realizarem atividades artísticas. O projeto, de duração
semestral, aconteceu no Centro de Acolhida, conduzido pela equipe
de educadores do museu que, quinzenalmente, promovia a experimentação de técnicas fotográficas. No final do semestre, organizamos um
sarau para o encerramento do projeto e a divulgação dos trabalhos
elaborados pelos participantes, reunidos na exposição por eles nomeada Clique sem fronteiras, no próprio Centro de Acolhida. Percebemos
que os idosos ficaram motivados a vender seus trabalhos em feiras de
artes e a visitar outros museus para analisar diversas técnicas fotográficas. Podemos considerar a avaliação dos resultados dessas oficinas
de forma positiva. Ademais, constatamos como um desses bons frutos o
caso de um idoso que alcançou autonomia e habilidades que o possibilitaram comercializar suas produções em feiras no estado de São Paulo.
Em 2016, em reunião de avaliação com a equipe do Programa de
Inclusão Sociocultural (PISC), fomos convidados a iniciar um novo projeto com o objetivo de formar os idosos para atuarem como educadores voluntários. No primeiro semestre deste ano, eles realizaram uma
formação continuada com os educadores da Pinacoteca e, após esse
momento, mediaram uma visita educativa para os conviventes de outro
Centro de Acolhida, que atende a população adulta em situação de rua.
Atualmente temos ainda outra parceria com a Pinacoteca em andamento. A Ação Educativa Extramuros do museu passou a atuar no
ano de 2015 no Centro de Acolhida para Idosos no qual trabalho, promovendo oficinas semanais de xilogravura e visitas ao museu. Os idosos resgataram sua autoestima e, com a xilogravura, aprenderam a
expressar suas emoções através da criação de imagens. Nesse sentido, concordamos com Ferreira (2010) ao percebermos que “a cultura
produz muitas ‘externalidades’: os impactos dos processos simbólicos,
das ações e dos conteúdos culturais e artísticos iluminam de diversas
formas os diversos segmentos da sociedade e a vida das pessoas nas
mais diversas dimensões (…)”.2
Assim sendo, concluímos que os idosos estão mais atuantes no processo de exercício da cidadania, relatando suas experiências artísticas,
tornando-se cidadãos ativos no movimento de inserção cultural. É muito
gratificante verificar nos depoimentos dos idosos o encantamento pelas
obras de arte, os questionamentos gerados nas visitas aos museus de
São Paulo, além de os frequentarem de forma autônoma, apropriando-se das exposições e dos espetáculos em cartaz na cidade.

2. FERREIRA, João Luiz Silva. A centralidade da cultura no desenvolvimento. In: BARROSO, Aloísio Sérgio; SOUZA, Renildo (orgs.). Desenvolvimento: ideias para um projeto nacional. São Paulo: Fundação
Maurício Grabis, 2010. pp.265-278. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/artigos/-/asset_publisher/WDHIazzLKg57/content/a-centralidade-da-cultura-no-desenvolvimento-405575/10883>.
Acesso em: 04/08/2016.
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Arte e vida

Orlando Coelho Barbosa
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Participei do curso Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural promovido pela Pinacoteca de São Paulo no ano de 2009,
quando trabalhava como oficineiro de artes no Centro de Referência
Especializado para População em Situação de Rua (CREAS POP) na
cidade de Osasco, em São Paulo. Em dezembro do mesmo ano, foi
publicado o decreto presidencial de no 7.053, que instituiu a Política
Nacional para a População em Situação de Rua. Entre diversas deliberações, o documento afirma que é necessário “assegurar o acesso
amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram
as políticas públicas de saúde, educação, previdência, assistência
social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda”.1
Tendo como referência a Política Nacional que acabava de ser implantada, e sob orientação da equipe do Programa da Inclusão Sociocultural (PISC) da Pinacoteca de São Paulo, elaborei o projeto Arte
e vida: legitimando e tornando visível o fazer artístico da população
em situação de rua, apresentado ao final do curso, que tinha como
objetivo geral promover o amplo acesso aos meios de informação,
produção, difusão e fruição de manifestações artísticas e culturais
às pessoas usuárias dos serviços do CREAS POP.
O projeto tinha como um dos objetivos específicos promover ações
e debates de reconstrução da rua, deixando de retratá-la como lugar
de passagem e começando a percebê-la como palco de encontros,
manifestações e construção de identidades por parte de seus sujeitos fundamentais. Além disso, pretendia realizar ações que tivessem a
cultura como forma de fortalecimento dos laços de convivência social
e de construção da cidadania, por meio de metodologias adequadas
à realidade da rua e de seus atores.
Nos anos posteriores à sua elaboração, conseguimos realizar no
CREAS POP várias ações que tinham como premissa os objetivos acima declarados. Entre as atividades desenvolvidas, mantivemos uma
agenda de visitas educativas à Pinacoteca, sendo a mais significativa
a exposição Convivência, em 2009, que apresentava os trabalhos da
população em situação de rua participante das oficinas da ação educativa extramuros, vinculada ao PISC. Essa visita foi conduzida pelos
próprios participantes do projeto em conjunto com os educadores da
Pinacoteca. A ocupação da Pinacoteca de São Paulo por adultos em
situação de rua não mais como espectadores, mas como artistas mediando e explicando seus trabalhos a seus pares, as discussões sobre
arte e as dificuldades inerentes à situação de rua que permearam a
visita estão vivas e presentes em minha memória.

1. O decreto instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, além de outras providências. Política Nacional
para a População em Situação de Rua. Brasília: Diário Oficial da União, 24 de dezembro de 2009.
seção 1, p.16. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7053.htm>. Acesso em: 04/08/2016.
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Cabe destacar que no período em que coordenei os trabalhos
de oficinas realizados no CREAS POP em Osasco, e tendo como
referência o projeto desenvolvido em conjunto com a Pinacoteca,
entramos em contato com diversos setores educativos de instituições solicitando a inserção de projetos voltados ao atendimento
à população em situação de rua e realizamos visitas, entre outros, aos seguintes museus: Museu de Arte Moderna de São Paulo
(MAM), Museu de Arte Contemporânea da USP (MAC-USP), Museu
Afro Brasil, Museu da Imagem e do Som (MIS), Instituto Tomie Ohtake, Museu da Casa Brasileira (MCB), Museu do Futebol, Bienal
de São Paulo e Museu de Arte Sacra. Entre essas experiências,
destacarei as que foram realizadas em conjunto com os departamentos educativos dos museus ou que envolveram residências
artísticas no CREAS POP.
Em parceria com os educadores do Museu Afro Brasil, o artista Stephan Doitschinoff e a coordenação de Daina Leyton, participamos
do projeto A mão, que foi finalizado com a realização de painéis nas
paredes do CREAS POP e do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-AD), unidade de saúde especializada no atendimento a dependentes
de álcool e de outras drogas, e que tinha como referências a cultura
afrobrasileira e as obras do artista Stephan.2
Outra experiência significativa foi desenvolvida em conjunto com
as educadoras do Museu Lagar Segall, Ana Luisa Nossar e Marina
Herling, e o artista argentino Leandro TEC. Baseou-se na realização
de uma obra conjunta entre os participantes e o artista a partir de
oficinas de xilogravura no museu e no CREAS POP.
Também destaco o projeto desenvolvido em parceria com o educativo do Museu da Casa Brasileira (com os educadores Thelma Löbel,
Cristiane Alves, Daniel Gonzales e Ingrid Ricetto). A partir de visitas
ao acervo do museu, da exposição temporária A rua é nossa… É de
todos nós! e de uma série de oficinas conjuntas, foi produzido um
cartaz com os seguintes dizeres: “existe por favor na rua?”. Esta frase curta simbolizava as contradições e os paradoxos estabelecidos
pela condição de rua vivenciada pelo grupo. ❶
Essas três experiências sintetizam a tentativa de promover o
acesso, a produção e a fruição de arte, de forma que fosse criado um espaço de troca de saberes e não de hierarquização de
conhecimentos entre os artistas, os educadores dos museus e os
educandos participantes.
Emociona-me escrever este relato e observar que em uma amálgama entre arte e vida, potencializada a partir da experiência do
curso de educadores promovido pelo PISC, direcionei minha formação acadêmica para tentar compreender de que forma os espaços

2. Essa experiência pode ser acessada pelo site: <http://projetoamao.blogspot.com.br>.
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❶

Cartaz produzido em umas das ações fruto da parceria entre o Museu da Casa Brasileira e o
Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População em Situação de Rua
(CREAS POP) de Osasco. Foto: CREAS POP de Osasco e educativo do MCB
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de arte e cultura podem facilitar ou não o exercício da cidadania em
sua plenitude pela pessoa que vivencia a situação de rua.3
O mais significativo de todo esse processo é poder reencontrar
pessoas que participaram das oficinas, das visitas às exposições, e
ouvir que sentem saudades, esta palavra tão brasileira e cujo significado, entre outros, é a materialização na memória da presença da
ausência. Perceber que de alguma forma a necessidade de ir a uma
exposição de arte ou de produzir arte fez-se presente na vida de pessoas que têm seu cotidiano pautado pela violência física e simbólica
e pela luta pelo acesso a necessidades humanas básicas, como moradia e alimentação, é uma forma de avaliar que o projeto alcançou
parte de seus objetivos.
Porém, desses encontros decorre também a certeza do papel ético, político e social que me cabe como educador e pesquisador, que
é o de trabalhar cotidianamente para que o acesso, a produção e a
fruição da arte sejam efetivamente reconhecidos como direitos humanos fundamentais, garantidos por meio de políticas públicas, como
é o caso da Política Nacional para a População em Situação de Rua
que pautou o projeto Arte e vida e, até o presente momento, não foi
implementada em sua totalidade.

Orlando Coelho Graduado em Psicopedagogia
e mestre em Psicologia Educacional pelo Centro
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CREAS POP (Osasco) entre 2008 e 2012. Produtor
cultural, integra as áreas de música, artes
visuais e cultura digital, e foi contemplado pelo
Programa de Ação Cultural (ProAC) do estado
de São Paulo nos anos de 2006, 2010 e 2013.

3. Na graduação, meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Existe por favor na rua, tratou da
experiência educativa no Museu da Casa Brasileira (2012), e em minha dissertação de mestrado, Museu e educação: a produção de sentidos acerca de uma experiência extramuros (2016),
debrucei-me sobre o programa educativo homônimo da Pinacoteca de São Paulo. Ambas as
publicações estão disponíveis no Centro Universitário FIEO (UNIFIEO).
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Pensar ações e atividades socioeducativas para um público em
vulnerabilidade é uma tarefa desafiadora, pois ações democráticas e dialógicas requerem um exercício de respeito ao outro. Assim, no Centro para Criança e Adolescente Flor de Ouro (CCA Flor
de Ouro),1 nossas práticas foram pensadas e estruturadas sob a
perspectiva freireana, cujos princípios não partem da adaptação
dos sujeitos a um mundo de relações opressoras, mas sim da possibilidade de se criar novas formas de sociabilidade e de construção de conhecimento.
Esta educação, orientada para a transformação da sociedade, exige que se parta do contexto concreto/vivido para se chegar ao contexto teórico, o que requer a
curiosidade epistemológica, a problematização, a rigorosidade, a criatividade, o diálogo, a vivência da práxis
e o protagonismo dos sujeitos.2
Iniciamos o trabalho no ano de 2012, atendendo aproximadamente 150 crianças e adolescentes, com idade entre seis e catorze
anos, em dois períodos (manhã e tarde), oriundos de situações de
vulnerabilidade e risco social.
Em março de 2012, fui selecionado para participar da oitava
edição do curso Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural. Um dos meus interesses era na possibilidade de apropriação do conhecimento do museu para, a partir daí, planejar e
elaborar as atividades em artes de maneira mais sistematizada
e fundamentada.
É importante ressaltar que para ocupar a função de educador
social não é exigência ter uma graduação específica em artes
visuais.3 No entanto, é preciso que as nossas ações sejam significativas e façam sentido para o grupo atendido.
Após a conclusão do curso, deu-se início a execução do projeto
Eu/outro, não como algo pronto, acabado, e sim como uma articulação entre os conhecimentos apropriados durante o curso e os
conhecimentos do grupo atendido, para a efetivação das ações

1. Na ocasião, o CCA Flor de Ouro era um serviço gerido pelo Instituto Social Santa Lúcia, ligado
à Rede Socioassistencial de Proteção Básica, supervisionado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) da Prefeitura de São Paulo. Há alguns anos, o serviço
passou a ser gerido pela ONG Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana (CROPH).
2. FREIRE, Paulo. À sombra desta mangueira. São Paulo: Olho d’Água, 1995. p.29.
3. “É interessante destacar que o Ministério do Trabalho e Emprego, em seu documento COB – Classificação Brasileira de Ocupação (2002) menciona, no código 5.153, os trabalhadores de atenção, defesa e proteção a pessoas em situação de risco, e inclui os educadores sociais nesta
categoria. Além de reconhecer a função, o referido código detalha suas atribuições, assinalando
que o acesso à ocupação é livre, sem requisito de escolaridade.” Em: GOHN, Maria da Glória.
Educação não formal e o educador social: atuação no desenvolvimento de projetos sociais. São
Paulo: Cortez Editora, 2010. p.54.
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acerca do projeto. Nosso objetivo era criar situações contextualizadas que favorecessem a construção da identidade da criança ou do
adolescente como parte do processo de formação pessoal e social.
Conforme Gomes, “nenhuma identidade é construída no isolamento.
Ao contrário, é negociada durante toda a vida, por meio do diálogo,
parcialmente exterior, parcialmente interior, com os outros”. 4
O percurso do trabalho – uma breve síntese
Nossa primeira oficina deu-se com a leitura do livro Meu avô africano,5
de Carmen Lucia Campos, que serviu como objeto disparador das discussões.6 As oficinas aconteceram duas vezes por semana e as visitas
à Pinacoteca de São Paulo uma vez por mês, no período de setembro
a dezembro de 2012. Cada visita ao museu foi concebida a partir do
diálogo entre a equipe do Programa de Inclusão Sociocultural (PISC),
a equipe do CCA e os educandos. Na instituição, realizávamos leitura
de obras, discussão e produção plástica e poética. ❶❷
Ainda no espaço do CCA, trabalhamos com audição, leitura e
debate de letras de músicas do repertório brasileiro, pesquisa sobre
seus nomes e suas respectivas origens, buscando a reconstrução
da história da criança e da comunidade local.
Em dezembro, finalizamos o projeto com uma visita às obras da
Pinacoteca expostas ao ar livre no Jardim da Luz. Foi um momento de celebração e de encontro em um espaço diferente do das
paredes e do silêncio das salas, onde cada um conectou-se com o
outro, não em tom de despedida, mas de festejo, no qual as forças
se potencializaram. Assim, dizemos que o espaço das artes não
pertence apenas a um grupo específico, e sim à vida de todos. ❸
Ao dizerem o quanto as oficinas foram importantes para compreenderem a sua relação com o outro, respeitando as diferenças,
escolhas, orientação sexual e questões étnico-raciais, os educandos
validaram e corroboraram a intencionalidade das ações propostas.
Conforme é demonstrado pelo depoimento de uma educanda do
CCA Flor de Ouro: “devemos ter orgulho do que somos, dos nossos
cabelos e origens e respeitar os outros, porque se fôssemos iguais,
nada seria bom, o bom é ser ‘diferente’.”
4. GOMES, Nilma Lino. Educação e identidade negra. In: Aletria: Revista de Estudos de Literatura. Belo
Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2002. vol.9, p.39. Disponível em: <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/1296/1392>. Acesso em: 04/08/2016.
5. CAMPOS, Carmen Lucia. Meu avô africano. São Paulo: Panda Books, 2002.
6. “O objeto deflagrador ou disparador é um meio oportuno de se começar uma discussão a partir
do que o grupo já tem como repertório de conhecimento, de suas hipóteses e de suas curiosidades
como motes de pesquisas práticas e teóricas em diferentes campos e sob diferentes linguagens.”.
Em: FERNANDES, Renata Sieiro. Escritos em educação, na cidade, para todas as estações do ano.
In: FERNANDES, Renata Sieiro; GROPPO, Luís Antonio; PARK, Margareth Brandini. Cidade: patrimônio educativo. Jundiaí: Paco Editorial, 2012. p.8.
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Finalizando, ressalto que após a conclusão do curso os desafios
continuam, pois cada grupo tem as suas particularidades e nuances. No entanto, isso é a força motora do educador consciente do
seu papel na sociedade.7

Samuel de Jesus Pereira Licenciado em Pedagogia
pelo Centro Universitário Assunção (Unifai). Pósgraduado em Alfabetização e Letramento pela
Faculdade Sumaré e em Gestão de Projetos
Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC). Atuou como gestor e técnico
em projetos sociais e como educador social.
Atualmente, é professor de Ensino Fundamental
I e professor orientador de educação integral
nas ações do programa Mais Educação, do
Ministério da Educação (MEC, Governo Federal),
na EMEF João Amós Comenius, em São Paulo.

7. Em 2013, desenvolvi um trabalho na instituição Lar de Maria, em Santo André. Ver artigo: GAMA,
Flávia dos Santos Oliveira; PEREIRA, Samuel de Jesus. Algumas reflexões sobre leitura de imagens,
práticas em ateliês. Um estudo de caso: instituição Lar de Maria. In: Revista da Diversidade Cultural. Belo Horizonte: Observatório da Diversidade Cultural, 2014. vol. 1, nº 1, pp.165-180. Disponível
em: <http://www.observatoriodadiversidade.org.br/revista/edicao_001/Revista-ODC-001-13.pdf>.
Acesso em: 04/08/2016.
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❶

Educandos do CCA em visita à exposição do acervo da Pinacoteca. Na foto,
o grupo observa a obra América, do artista Stephan Kessler. Foto: Samuel de
Jesus Pereira

❷

Educando produzindo no espaço do CCA Flor de Ouro a partir da leitura da obra
Morro da favela, da artista Tarsila do Amaral. Foto: Samuel de Jesus Pereira
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❸

Educandos do CCA Flor de Ouro em visita às obras expostas no Jardim da Luz.
Na foto, o grupo observa a obra Colar, da artista Lygia Reinach. Foto: Núcleo de
Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo

Adolescendo com arte:
uma experiência de
comunicação e arte

Vera Alves
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Há muito tempo sonhava em desenvolver um trabalho com crianças e
adolescentes no qual pudéssemos aprender a ler a palavra e a imagem.
O processo de alfabetização é singular, cada pessoa tem seu ritmo, mas
para as crianças das classes populares ele pode ser bem mais lento.
Em 2010, realizei na Pinacoteca o curso Ações multiplicadoras: o
museu e a inclusão sociocultural. Consegui mergulhar em um universo
que esteve tão perto e tão longe da minha formação durante anos. É
difícil descrever em palavras as sensações que entrar nesse museu me
provoca. Um lugar de beleza, reflexão, sentimentos, criação; acolhimento num espaço socialmente distante de minha classe social (vim
de uma família operária, mas com uma compreensão de mundo internacionalista e solidária que me permitiu manter os olhos abertos).
Conheci um grupo de crianças na Biblioteca Infantojuvenil Monteiro
Lobato e realizamos e vivenciamos uma experiência enriquecedora:
recuperamos a ideia de um antigo jornal, A Voz da Infância, criado em
1936. Durante um ano, de 2006 a 2007, voltamos a produzir o jornal
mensalmente. Quando saí da biblioteca, o projeto foi extinto meses
depois e as crianças vieram nos procurar no Instituto Espaço Arterial
– Comunicação e Arte pedindo a continuidade do jornal. Discutimos
durante dois meses e juntos resolvemos criar o Jornal da Hora (JDH).
E o fizemos durante cinco anos.
O curso me possibilitou proporcionar às crianças com as quais convivia – e partilhava a tarefa de construir mensalmente o JDH no Espaço
Arterial – uma reflexão sobre a distância sociocultural que vivenciei e
que também estava presente na vida delas. Elas moravam no centro
da cidade, mas estavam tão longe social e culturalmente do museu
quanto eu estive na minha infância e adolescência.
Ao ver Fonte das quatro nanás, de Niki de Saint-Phalle, durante o
curso, imaginei várias possibilidades de trabalho. ❶ Elaborei, em discussão com parceiras do Espaço Arterial, o projeto Adolescendo com
arte, que tematizou a construção da identidade no processo de transição da infância para a adolescência. As crianças estavam adolescendo e queriam conversar sobre isso. O projeto contribuiu para a formação desses leitores de livros e de imagens, tornando visível o invisível,
a fim de desvendar os vários códigos criados a cada novo dia nesse
processo contínuo da expressão humana. Para tanto, realizamos junto
com colaboradores do Instituto oficinas de apreciação e produção de
imagens, de poemas visuais, esculturas, modelagem e fotografia em
dez encontros, dois deles na Pinacoteca.
Trabalhou-se primeiramente a construção da imagem objetivando
a formulação do “quem sou eu” e “quem é o outro”. Por meio de exercícios de fotografias digitais, os participantes nomearam o “como me
vejo” e o “como vejo o outro” buscando responder às questões “quem
sou eu?” e “como sou visto?”. No segundo momento, a proposição foi
“como me vejo” e “como quero ser visto”. Esses exercícios com uso da
imagem contribuíram para que os adolescentes começassem a elaborar
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e a sistematizar a percepção do corpo como locus da identidade e
a olhar o outro num processo de alteridade, descobrindo, assim, um
pouco de si mesmo. Como salienta Goellner: “A individualização das
aparências por vezes exacerbada da imagem tem levado os indivíduos
a perceber que o corpo é o local primeiro da identidade, o locus a partir do qual cada um diz do seu íntimo, da sua personalidade, das suas
virtudes e defeitos”.1
Na sequência do projeto, cada membro da equipe confeccionou
o molde da sua face em gesso e foi convidado a “vestir” a máscara
de algum colega, para pensar sobre a singularidade de cada ser. ❷
No quarto encontro, a equipe visitou a Pinacoteca e fomos recebidos por dois educadores do Programa de Inclusão Sociocultural (PISC),
que sugeriram uma atividade de sensibilização sobre o espaço do museu e seus significados. O projeto Adolescendo com arte previa uma
visita à Sala de Retratos e Autorretratos do referido museu.
No encontro seguinte, na sede do Instituto, a equipe participou de
uma oficina de fotografia com a técnica pinhole (foto na lata), de revelação química e de positivação do negativo no software GIMP.2 Esse
processo permitiu a descoberta dos princípios da fotografia.
Em outro momento, um artista plástico colaborador, dialogando com a
visita à Pinacoteca, trabalhou a apreciação de alguns retratos do artista
Andy Warhol em comparação com os retratos vistos no museu. A partir
de fotocópias do rosto de cada participante, em três poses diferentes, o
artista propôs que compusessem autorretratos utilizando elementos plásticos sobre as fotocópias, valendo-se de partes do rosto dos colegas. ❸
Prosseguindo nas atividades, o enfoque foi a leitura de poemas,
contos e clip-poemas3 e posterior reflexão sobre eles. Como proposta
poética, foram trabalhadas as possibilidades de recriação com cortes
de frases dos poemas “Retratos”, “O auto-retrato” e “Quando eu tiver
setenta anos”, de Cecília Meireles, Mario Quintana e Paulo Leminski,
respectivamente; e a criação dos seus clip-poemas.
Na segunda visita à Pinacoteca, fomos apreciar o trabalho Fonte
das quatro nanás, de Niki de Saint-Phalle. Os educadores do PISC sugeriram uma proposta poética a partir do corpo como matéria. Em
seguida, no Instituto, houve uma oficina de pintura nas máscaras (os
moldes de gesso) tendo como referência a simbologia da artista.
1. GOELLNER, Silvana Vilodre. A produção cultural do corpo. In: LOURO, Guacira Lopes; NECKEL,
Jane Felipe; GOELLNER, Silvana Vilodre (orgs.). Corpo, gênero e sexualidade: um debate contemporâneo na educação. Petrópolis: Editora Vozes, 2003. p.39.
2. Image Manipulation Program, programa de edição de imagens de código aberto, disponível
gratuitamente na internet.
3. “Dentro da classificação de poema visual, temos o clip-poema, que é o poema veiculado ciberneticamente, ou, que se usa do mais tecnológico meio existente hoje em dia: o meio da informática.” Em: HERNANDES, Andréia Nogueira. Sobre a poesia concreta e análise do clip-poema
“Sem saída” de Augusto de Campos. In: Revista Boitatá. Londrina: Universidade de Londrina,
julho-dezembro de 2007. no 4. Disponível em: <http://revistaboitata.portaldepoeticasorais.com.
br/site/arquivos/revistas/1/Artigo%20Andreia.pdf>. Acesso em: 04/08/2016.
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Esse projeto desdobrou-se de mil maneiras e foi se concretizando
na forma de realizar o jornal a cada mês; nos deu mais segurança em
ousar na diagramação, nas ilustrações, na construção da capa, e ao
mesmo tempo refletir sobre a experiência de tornar-se adolescente. 4
E todas as idas à Pinacoteca foram permeadas de indagações e surpresas estéticas. Chegamos inclusive a editar um número do Jornal
da Hora sobre a Pinacoteca. ❹
Hoje, o Adolescendo com arte transformou-se no Crescendo com
arte, ampliando seu público, e é oferecido por meio do Ponto de Cultura
Espaço Arterial às crianças das escolas públicas do centro da cidade.
Sou grata à equipe desse museu pela inspiração e pelo incentivo na
realização desse projeto, e pela generosidade com que desenvolve o
trabalho do PISC, que deveria constituir-se como uma política pública de cultura, mas que acaba sendo fruto da ação de pessoas que
pensam a arte “muito além dos muros”, para que barreiras sociais e
culturais sempre sejam quebradas.

Vera Lucia Baptista Alves Graduada em
Ciências Políticas e Sociais pelo Instituto
Municipal de Ensino Superior de São Caetano
do Sul (IMES). Trabalhou nas redes municipal
e estadual de ensino, onde lecionou História e
Sociologia. Atuou na equipe de construção do
currículo de Sociologia para o Ensino Médio na
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas
da Secretaria Estadual de Educação. Como
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4. Nossas produções estão disponíveis em formato digital no site: <http://espacoarterial.org.br/jdh>.
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❶

Equipe do Jornal da Hora em visita à Pinacoteca de São Paulo. Foto: Equipe do
Instituto Espaço Arterial

❷

Máscaras de gesso para realização de produções plásticas a partir da fruição da
obra da artista Niki de Saint-Phalle. Foto: Equipe do Instituto Espaço Arterial
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❸

Produções plásticas a partir da fruição da obra do artista Andy Warhol.
Foto: Equipe do Instituto Espaço Arterial

❹

Capa do Jornal da Hora. São Paulo, no 33, ano 2011. Disponível em:
<http://www.espacoarterial.org.br/dahora/dahora2011/dahora33.
pdf>. Foto: Equipe do Instituto Espaço Arterial

Bibliografia utilizada
no curso Ações
multiplicadoras:
o museu e a inclusão
sociocultural
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Conforme citado no texto “[Trans]formar-se:
encontros entre o Programa de Inclusão Sociocultural e educadores sociais”, de Gabriela Aidar e
Danielle Rodrigues Amaro, elencamos a seguir
os principais referenciais teóricos usados em
cada encontro e a bibliografia completa indicada no curso.
ENCONTRO 3
Apresentação dos conceitos de exclusão
e inclusão social e sua aplicabilidade
nos museus. Apresentação do
Programa de Inclusão Sociocultural
Bibliografia básica
1. AIDAR, Gabriela. As ações do Programa de
Inclusão Sociocultural. In: CHIOVATTO, Milene
(coord.). Anais do Encontro Internacional Diálogos em Educação, Museu e Arte. [CD-ROM]
São Paulo: Pinacoteca de São Paulo, 2010.
. Museus e inclusão social. In: BATISTA,
2.
Jane Beatriz (ed.). Revista Ciências & Letras
no 31: Patrimônio e educação. Porto Alegre:
Faculdade Porto-Alegrense de Educação,
Ciências e Letras, jan./jun. 2002. pp.53-62.
3. CHIOVATTO, Milene; AIDAR, Gabriela; SOARES,
Luis Roberto; AMARO, Danielle Rodrigues. Repensando a acessibilidade em museus: a experiência do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca do Estado de São Paulo. In: SANTOS,
Anderson (org.). Diálogos entre arte e público. Acessibilidade cultural: o que é acessível
e para quem? Caderno de textos III. Recife:
Fundação de Cultura Cidade do Recife, 2010.
vol.3, pp.18-21. Disponível em: <http://dialogosentrearteepublico.blogspot.com.br/>.
Acesso em: 25/07/2016.
4. ROSSI, Maria Helena Wagner. Reflexões sobre
a mediação estético-visual: como estimular o
encontro com a obra? In: CHIOVATTO, Milene
(coord.). Anais do Encontro Internacional Diálogos em Educação, Museu e Arte. [CD-ROM]
São Paulo: Pinacoteca de São Paulo, 2010.
5. WILDER, Gabriela Suzana. Inclusão sociocultural: uma missão dos museus de arte. In:
.
As artes visuais do século XX como visão de
mundo e exercício de diversidade. Inclusão
cultural: uma missão de museus de arte contemporânea. São Paulo: ECA/USP, 2004. Tese
de Doutorado. [trechos selecionados]
Bibliografia complementar
6. CABRAL, Magaly. Parcerias em educação e
museus. In: Anais do III Encontro Regional da
América Latina e Caribe – Ceca/ICOM. São
Paulo: MAB/FAAP, 2006.
7. HOOPER-GREENHILL, Eilean. Desenvolvendo
um esquema para detectar evidências do
impacto e resultados do aprendizado em museus, arquivos e bibliotecas: o esquema conceitual. Tradução de Gabriela Suzana Wilder.
Leicester: Universidade de Leicester, 2002.
Documento original em inglês disponível

em: <http://www2.le.ac.uk/departments/
museumstudies/rcmg/projects/lirp-1-2/
LIRP%20analysis%20paper%201.pdf>. Acesso
em: 15/08/2016. [trechos selecionados]
8. SANTOS, Anderson (org.). Diálogos entre
arte e público. Acessibilidade cultural: o que
é acessível e para quem? Caderno de textos
III. Recife: Fundação de Cultura Cidade do
Recife, 2010. vol.3, pp.18-21. Disponível em:
<http://dialogosentrearteepublico.blogspot.
com.br/>. Acesso em: 25/07/2016.
9. WILDER, Gabriela Suzana. Inclusão social e
cultural: arte contemporânea e educação
em museus. São Paulo: Editora Unesp, 2009.
. Inclusão sociocultural: uma proposta
10.
teórico-prática. In:
. As artes visuais
do século XX como visão de mundo e exercício de diversidade. Inclusão cultural: uma
missão de museus de arte contemporânea.
São Paulo: ECA/USP, 2004. Tese de Doutorado. [resumo do capítulo 2]
ENCONTRO 4
Discussão sobre o que é um museu
e qual a sua função social
Bibliografia básica
11. GUARNIERI, Waldisa Russio Camargo. Conceito de cultura e sua inter-relação com o patrimônio cultural e a preservação. In: Revista do
Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural no 3.
Brasília: Ministério da Cultura, 1990. pp.7-12.
12. Postulados Gerais. In: Documento final do I
Encontro Nacional de Museus do ICOM Brasil
– Museus e comunidades no Brasil: realidade e perspectivas. Petrópolis: ICOM/Museu
Imperial, 1995.
13. SAPIENZA, Tarcísio Tatit; CHIOVATTO, Milene;
AIDAR, Gabriela. Arte brasileira séculos XIX
e XX: José Ferraz de Almeida Junior e Cândido Portinari. São Paulo: Pinacoteca de São
Paulo, 2011.
14. VARINE-BOHAN, Hugues de. Museus e desenvolvimento social: um balanço crítico. In: BRUNO, Maria Cristina Oliveira; NEVES, Kátia Regina Felipini (coords.). Museus como agentes de
mudança social e desenvolvimento: propostas
e reflexões museológicas. São Cristóvão: Museu de Arqueologia de Xingó, 2008. pp.11-20.
Bibliografia complementar
15. ARAÚJO, Marcelo Mattos; BRUNO, Maria Cristina Oliveira (orgs.). A memória do pensamento museológico contemporâneo: documentos e depoimentos. São Paulo: ICOM Brasil/
FFLCH/USP, 1995.
16. CHAGAS, Mário. Memória e poder: contribuição para a teoria e a prática nos ecomuseus.
In: II Encontro Internacional de Ecomuseus.
Rio de Janeiro: Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, 2000. pp. 12-17. Disponível
em: <http://www.quarteirao.com.br/pdf/
mchagas.pdf>. Acesso em: 15/08/2016.
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17. MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. O objeto material como documento. São Paulo:
1980. Texto não publicado, escrito especialmente para o curso Patrimônio cultural: políticas e perspectivas, organizado pelo IAB/
CONDEPHAAT.
ENCONTRO 5
Discussão sobre o que é arte
Bibliografia básica
18. AMARO, Danielle Rodrigues. Discutindo arte:
uma introdução. São Paulo: 2012. Texto não
publicado, escrito especialmente para o curso
Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão
sociocultural.
19. COLI, Jorge. O que é arte. São Paulo: Editora Brasiliense, 1995. pp.07, 63-64. [trechos
selecionados]
20. HERNÁNDEZ, Miguel Ángel. Apocalípticos e
entregues. Tradução de Danielle Rodrigues
Amaro. In: Diario La Razón. Coluna Opinión.
Madri: 12 fev. 2012. Artigo original em espanhol disponível em: <http://www.larazon.
es/noticia/7574-apocalipticos-y-entregados-por-miguel-a-hernandez>. Acesso em:
15/08/2016.
. Questão de fé. Tradução de Danielle
21.
Rodrigues Amaro. In: Diario La Razón. Coluna Opinión. Madri: 04 fev. 2012. Artigo original em espanhol disponível em: <http://
www.larazon.es/noticia/9346-opinion-cuestion-de-fe>. Acesso em: 25/07/2016.
Filmografia
22. Não há tempo para o amor, Charlie Brown!
Charles Schulz. Estados Unidos: Columbia
Broadcasting System, 1973. 24 minutos. [episódio da série Peanuts para TV]
Bibliografia complementar
23. AMADO, Guy. Darko Maver ou Por uma poética da farsa. In: Revista Número 7: O real. São
Paulo: Centro Universitário Maria Antônia/USP,
2006. Disponível em: <http://beta.forumpermanente.org/rede/numero/rev-numero7/guyparaSete>. Acesso em: 15/08/2016.
24. ANTOINE-ANDERSEN, Véronique. Arte para
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do Jardim Colonial
▸ Centro de Profissionalização
de Adolescentes – CPA Padre José Bello
dos Santos
▶▶ Ação Comunitária Senhor Santo Cristo
▸ Núcleo de Medida Socioeducativa
Santa Cecília
▶▶ Ação Comunitária Todos Irmãos
▸ Centro para Crianças e Adolescentes –
CCA Ana Maria
▶▶ Ação Educativa – Assessoria, Pesquisa
e Informação
▶▶ Agência Adventista de Desenvolvimento
e Recursos Assistenciais
▸ Núcleo Vovó Josefina
▶▶ Arrastão Movimento de Promoção Humana
▶▶ Arsenal da Esperança Dom Luciano
Pedro Mendes de Almeida
▶▶ ArtCraft
▶▶ Associação Aliança de Misericórdia
▶▶ Associação Aliança Libertária
Meio Ambiente – Alma Ambiental
▶▶ Associação Amigos das Crianças
de São Paulo Amici dei Bambini –
Ai.Bi. Brasil
▶▶ Associação Amigos de Pianoro
▸ Creche Nova Esperança Amigos
de Pianoro
▶▶ Associação Arte Despertar
▶▶ Associação Belenzinho de Assistência
Social – ABAS
▸ Projeto Creche
▶▶ Associação Bem Comum
▸ Centro Educativo Acreditar
▶▶ Associação Beneficente à Criança
Desamparada – ABCD Nossa Casa
▸ Centro para Crianças e Adolescentes –
CCA Bom Retiro
▶▶ Associação Beneficente Campineira
▸ Núcleo ABC Jardim São Marcos
▶▶ Associação Beneficente e
Assistencial dos Funcionários do
grupo AGF Brasil Seguros
▸ Núcleo de Alfabetização de Adultos
▶▶ Associação Beneficente Providência Azul
▸ Obra Social Coração Imaculado
de Maria
▶▶ Associação Brasileira de Defesa da Mulher,
da Infância e da Juventude – Asbrad
▸ Projeto Gaia
▶▶ Associação Casa de Convivência
Nossa Senhora Rainha da Paz
▶▶ Associação Cidade Escola Aprendiz
▸ Centro de Formação de
Educação Comunitária
▶▶ Associação Comunitária Despertar
▸ Centro de Educação Infantil –
CEI Parque Doroteia
▶▶ Associação Comunitária do Parque Mandy
▶▶ Associação Congregação de Santa
Catarina – ACSC-OS Santa Catarina
▸ Centro de Referência da Zona Norte
de São Paulo – CRI Norte
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▸ Núcleo Educacional
Santa Catarina – NESC
▸ Projeto Sala Verde
Associação Cultural Cachuera!
Associação Cultural Opereta
Associação Cultural Recreativa Esportiva
Bloco do Beco
Associação da Aldeia de Carapicuíba
Associação de Apoio à Criança
em Risco – ACER
Casa do Coração, Associação de
Assistência à Criança e ao Adolescente
Cardíacos e aos Transplantados
do Coração – ACTC
Associação de Assistência à
Criança Santamarense – MAMÃE
Associação de Assistência às
Famílias Carentes Ana José
Associação de Auxílio Mútuo
da Região Leste
▸ Oficina Boracea
Associação de Difusão Cultural de Atibaia
Associação de Mães e Pais Funcionários
do Tribunal de Justiça de São Paulo
Associação de Moradores do Condomínio
Residencial Vila Mara
Associação de Moradores do Jardim
Comercial e Adjacências
▸ Centro para Crianças e Adolescentes –
CCA Raio de Sol
Associação de Moradores e Amigos do
Bairro de Pirapora do Bom Jesus – AMABJ
Associação de Voluntários Integrados
no Brasil – AVIB
Associação Educacional Humor Amor
Associação Estação Sacode Planeta
dos Moradores do Jardim Valquíria –
Campo Limpo
Associação Horizontes
Associação Lar Maria e Sininha
Associação Maria Flos Carmeli
Associação Metodista de Ação Social
Associação Minha Rua Minha Casa
Associação Mudança de Cena
Associação Nacional de Preservação
Ferroviária – ANPF
Associação Novolhar
Associação Ocareté
Associação Padre Moreira
▸ Centro de Atenção Psicossocial em
Álcool e Drogas – CAPS-AD III São Miguel
Associação Palotina
▸ Centro Social Nossa Senhora Aparecida
Associação para a Melhoria da Condição
da População Carente – Aldeia do Futuro
Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina
▸ Programa Recomeço –
Unidade Recomeço Helvetia
Associação Paulista Viva
▸ Núcleo de Economia Criativa – NEC
Associação pela Família – ASPF
▸ Centro de Convivência Gracinha
▸ Centro Social Caminho Novo
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▶▶ Associação Reciclázaro
▸ Casa São Lázaro
▶▶ Associação Rede Rua
▸ Projeto Pousada da Esperança
▶▶ Associação Vila Criar – Projeto de
Assistência Integral à Criança e ao
Adolescente Carente
▶▶ Associação Viver em Família para
um Futuro Melhor
▶▶ Associação Viver Melhor do Jardim Miriam
▸ Centro para Crianças e Adolescentes –
CCA Viver Melhor
▶▶ Assum Espaço Criativo
▶▶ Caixa Cultural São Paulo
▶▶ Capital Social – Instituto de Pesquisa,
Desenvolvimento e Fortalecimento das
Ações Sociais
▶▶ Casa Amor ao Próximo
▶▶ Casa Atenção Integral à Criança
e ao Adolescente – CAICA
▶▶ Casa da Criança Zenaide de Souza Lima
▶▶ Casa de Caridade Mensageiros
da Esperança
▸ Núcleo Cultural Mensageiros
da Esperança
▶▶ Casa de Oração do Povo da Rua
▶▶ Catavento Cultural e Educacional
▶▶ Centro Comunitário e
Creche Sinhazinha Meirelles
▶▶ Centro Comunitário Jardim Autódromo
▶▶ Centro Cultural da Ocupação São João
▶▶ Centro Cultural Vila Prudente
▶▶ Centro de Aprendizagem e Monitoramento
Profissional – CAMP Pinheiros
▶▶ Centro de Assistência Social do Jardim Peri
▶▶ Centro de Atendimento
ao Trabalhador – CEAT
▶▶ Centro de Convivência É de Lei
▶▶ Centro de Criação de Valores Viva Vida
▶▶ Centro de Cultura Os Girassóis do Brasil
▶▶ Centro de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente – CEDECA
▸ CEDECA Interlagos
▸ CEDECA Paulo Freire
▸ CEDECA Sapopemba
▸ CEDECA Sé
▶▶ Centro de Educação e
Assessoria Popular – CEDAP
▶▶ Centro de Educação, Estudos
e Pesquisas – CEEP
▶▶ Centro de Estudos e
Pesquisas em Educação, Cultura
e Ação Comunitária – Cenpec
▶▶ Centro de Integração da Mulher – CIM
▶▶ Centro de Integração, Informação e
Preparação para o Envelhecimento – CIIPE
▶▶ Centro de Orientação à Família – COR
▸ Núcleo Socioeducativo – NSE III Elza
Martins Rovai
▶▶ Centro de Promoção Humana e
Assistência Social da Paróquia de
Sant’Ana – CEPHAS
▸ Casa Abrigo São Francisco de Assis
▶▶ Centro de Promoção Social
Cônego Luiz Biasi

▶▶ Centro de Recuperação e Educação
Nutricional – CREN
▶▶ Centro de Referência de Álcool,
Tabaco e outras Drogas – CRATOD
▶▶ Centro Franciscano de Acolhimento
▶▶ Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos
▶▶ Centro Integrado de Educação de Jovens
e Adultos – CIEJA Campo Limpo
▶▶ Centro Integrado de Estudos e Programas
de Desenvolvimento Sustentável – CIEDS
▸ Espaço de Convivência da Criança
e do Adolescente – ECCA
▸ Programa Nacional de Inclusão
de Jovens – ProJovem
▸ Projeto Atenção Urbana
▸ Projeto Inclusão Social Urbana –
Nós do Centro
▶▶ Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto
▸ Centro de Capacitação Profissional –
CCP Henry Ford
▸ Programa A Gente na Rua
▶▶ Cineclube Lunetim Mágico
▶▶ Clube das Mães do Jardim São Paulo
Velho e Jardim Soares
▶▶ Comunidade Educacional de Base
Sítio Pinheirinho – CEBASP
▶▶ Congregação Espírita Beneficente
Pai Jerônimo
▸ Centro de Educação Infantil –
CEI Jardim Aeroporto
▶▶ Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Servidores Municipais
de São José dos Campos
▸ Centro de Convivência do
Servidor Municipal de São José
dos Campos – CRESSEM
▶▶ Coordenação Nacional de
Entidades Negras – CONEN
▶▶ Coordenação Regional das Obras
de Promoção Humana – CROPH
▸ Centro de Acolhida Estação Vivência
▸ Centro de Acolhida Olarias
▸ Centro de Acolhida Portal do Futuro
▸ Centro para Crianças e Adolescentes –
CCA Zaki Narchi
▸ Programa de Liberdade
Assistida para Adolescentes
em Situação de Risco
▶▶ Cruzada Brasileira de Assistência
e Educação – CBAE
▶▶ Cursinho da Psicologia da USP
▶▶ Departamento Social Santa Júlia Billiart
▶▶ Design Possível
▶▶ Educar para a Cidadania – ECOAR
▶▶ Entidade de Promoção e Assistência
Social Espaço Aberto
▶▶ Escola Nacional Florestan Fernandes – ENFF
▶▶ Espaço Crescer – Livre Criatividade
▶▶ Federação das Mulheres Paulistas /
Confederação das Mulheres do Brasil
▶▶ Fórum para o Desenvolvimento
da Zona Leste
▶▶ Fundação Casa
▸ Centro de Atendimento Socioeducativo
ao Adolescente Guaianazes II
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▸ Escola para Formação e
Capacitação Profissional – EFCP
▸ Gerência de Arte e Cultura – GAC
▸ Unidade de Internação
Parada de Taipas
▸ Unidade de Semiliberdade
CCRN Mandaqui – Casa Comunitária
Região Norte
▸ Unidade de Semiliberdade da Penha
▸ Unidade de Semiliberdade Jundiaí
Fundação Comunidade da Graça
▸ Casa da Família – Centro de
Referência Ação Familiar – CRAF
Espaço da Comunidade II Itaquera
Fundação Criança de São Bernardo
do Campo
Fundação Energia e
Saneamento / Museu do Gás
Fundação Fé e Alegria do Brasil
Fundação Gol de Letra
Fundação Orsa
Fundação Projeto Travessia
▸ Projeto Minha Casa, Meu Lugar
GFWC Crê-Ser – Serviço de
Medidas Socioeducativas em
Meio Aberto Cidade Ademar
Governo do Estado de São Paulo
▸ Acervo Artístico-cultural dos
Palácios do Governo
▸ Secretaria de Administração
Penitenciária
Grêmio Recreativo Cultural Social Escola
de Samba Unidos da Vila Maria
▸ Ponto de Cultura “Cultura na Vila”
Grupo da Melhor Idade Gente Feliz
Grupo Encena Produções Artísticas – EPA
Grupo Espírita Batuíra – GEB
▸ Casa de Cuidados Lar Transitório Batuíra
▸ Unidade Assistencial Dona Aninha –
Grupo Brasa Meninos da Brasilândia
Grupo Itápolis – Ação
e Reintegração Social
▸ Projeto Anchieta Grajaú
Igreja Batista Cidade Munhoz Junior
Igreja Evangélica Povo Livre
Ilha de Vera Cruz
Instituto Alana
Instituto André Franco Vive –
Núcleo Socioeducativo Jardim D’Abril
Instituto Artis
Instituto Aryran de Desenvolvimento
Humano, Cultura e Meio Ambiente
Instituto Ativar
Instituto Avisa Lá
Instituto Baobá de Cultura e Arte – Ibaô
Instituto Brasil do Terceiro Setor
Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio
Comunitário Queiroz Filho – IBEAC
Instituto Cidadania Ativa – ICA
Instituto Criança Cidadã
Instituto Cultural Bamberê
▸ Grupo Cultural Raízes do Brasil
Instituto das Filhas de São José
Instituto de Dramaturgia e Cultura
Afro-brasileira Umoja

▶▶ Instituto de Pesquisa da
Ciência Cultural – IPECIC
▸ Ponto de Cultura “Casa
de Cultura Projeto Gente”
▶▶ Instituto de Pesquisa e
Formação Indígena – Iepé
▶▶ Instituto de Reciclagem do
Adolescente – Reciclar
▶▶ Instituto do Negro Padre Batista
▶▶ Instituto Dom Bosco Bom Retiro
▶▶ Instituto Eco das Artes
▶▶ Instituto Ecomund Arte e Vida
▶▶ Instituto Edificando
▶▶ Instituto Espaço Arterial
▶▶ Instituto Fazendo História
▶▶ Instituto Fomentando Redes e
Empreendedorismo Social
▶▶ Instituto Gtech Cidadania e Cultura
▶▶ Instituto Herdeiros do Futuro
▶▶ Instituto Humanização e
Desenvolvimento Integral – IHDI
▶▶ Instituto Integrarte
▶▶ Instituto Mamulengo Social
▶▶ Instituto Mensageiros
▶▶ Instituto Parada Vital
▶▶ Instituto Porto Seguro
▶▶ Instituto Social Santa Lúcia
▸ Associação de Moradores do
Jardim Santa Lúcia
▸ Centro para Crianças e Adolescentes –
CCA Flor de Ouro
▸ Tenda Alcântara Machado
▶▶ Instituto Souza Novaes
▶▶ Instituto Voz
▶▶ Jardim Miriam Arte Clube – JAMAC
▶▶ LABORIDADE – Instituto de Estudos,
Formação e Assessoria em Políticas
Sociais do Envelhecimento
▶▶ Liga Solidária
▶▶ Matilha Cultural
▶▶ Moradia Associação Civil
▸ Abrigo Casa das Expedições
▸ Casas Taiguara
▶▶ Movimento Cultural Penha
▸ Projeto Memória Viva Tietê
▶▶ Movimento de Apoio à
Integração Social – MAIS
▶▶ Museu Casa de Portinari
▶▶ Museu da Abadia São Geraldo
▶▶ Museu da Diversidade Sexual
▶▶ Museu da Imigração do Estado
de São Paulo
▶▶ Museu da Língua Portuguesa
▶▶ Museu da Pessoa
▶▶ Museu de Arte Sacra de São Paulo
▶▶ Museu de Arte Sacra dos Jesuítas – MASJ
▶▶ Museu do Café
▶▶ Museu Histórico e
Pedagógico Índia Vanuíre
▶▶ Núcleo Le Hasard
▶▶ Obras Promocionais de
Cristo Ressuscitado
▸ Abrigo Reviver II
▶▶ Obras Sociais Nossa Senhora Achiropita
▸ Casa Dom Orione
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▶▶ Centro Educacional Dom Orione Obras
Sociais São Francisco de Assis
▸ Núcleo Socioeducativo Agente Jovem
▶▶ ONG Alquimia
▶▶ Organização de Auxílio Fraterno – OAF
▶▶ Pacto São Paulo contra a Violência,
Abuso e Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes
▶▶ Passatempo Educativo
▶▶ Pedra Bela – Associação Beneficente
para o Desenvolvimento Sociocultural
▶▶ Pia Sociedade Filhas de
São Paulo – Paulinas
▸ Centro de Promoção Humana
Irmã Tecla Merlo
▶▶ Prefeitura da Estância
Hidromineral de Poá
▸ Casa do Adolescente de Poá
▸ Centro de Referência Especializado
de Assistência Social – CREAS Poá
▸ Conselho Municipal dos Direitos
das Crianças e Adolescentes de
Poá – CMDCA
▸ Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil
▶▶ Prefeitura Municipal de Cajamar
▸ Diretoria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social –
Espaço Bem Viver
▶▶ Prefeitura Municipal de Guarujá
▸ Projeto Rabo do Dragão
▶▶ Prefeitura Municipal de Guarulhos
▸ Secretaria Municipal de Cultura –
Programas Oficinas Culturais
▶▶ Prefeitura Municipal de Mauá
▸ Centro de Referência de Assistência
Social – CRAS Casa da Família
▶▶ Prefeitura Municipal de Osasco
▸ Centro de Referência Especializado de
Assistência Social para População em
Situação de Rua – CREAS POP Osasco
▶▶ Prefeitura Municipal de Santo André
▸ Departamento de Educação do
Trabalhador da Secretaria de Educação
e Formação Profissional – DET-SEFP
▸ Secretaria de Cultura e Turismo
▶▶ Prefeitura Municipal de São Paulo
▸ Arquivo Histórico de São Paulo
▸ Centro de Atenção Psicossocial Álcool
e Drogas – CAPS-AD Penha
▸ Centro de Cidadania da Mulher
de Santo Amaro
▸ Centro de Formação Cultural
Cidade Tiradentes
▸ Centro de Referência Especializado
da Assistência Social – CREAS Sé
▸ Centro de Referência Especializado de
Assistência Social para População em
Situação de Rua - CREAS POP Barra Funda
▸ Centro Educacional Unificado –
CEU Capão Redondo
▸ Centro Educacional Unificado –
CEU Lajeado
▸ Centro Educacional Unificado –
CEU Vila Atlântica
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▸ Coordenadoria de Assistência
Social Centro Oeste – CAS-CO
▸ Divisão de Educação Ambiental –
DEA da Secretaria Municipal do Verde
e Meio Ambiente
▸ Escola Municipal de Iniciação
Artística – EMIA
▸ Serviço Assistência Especializada – SAE
DST/AIDS Marcos Lottemberg Santana
Prefeitura Municipal de Suzano
▸ Secretaria Municipal de Cultura
▸ Centro de Referência Especializado
de Assistência Social – CREAS Suzano
Prefeitura Municipal de Vespasiano
▸ Programa Curumim Morro Alto
Projeto Criança AIDS
Projeto Educacional Capuano – PEC
Projeto Gente Nova – PROGEN
Projeto Guri
▸ Polo AE Carvalho
Projeto Povo Brasileiro
Projeto Quixote
Projeto Tabor
Projeto Zara
Província dos Capuchinhos de São Paulo
▸ Centro Capuchinho de Ação
Socioeducativo – CECAPAS
Quintal Orgânico
Rede Marista de Solidariedade – RMS
▸ Centro Social Marista Irmão Justino
Centro Social Marista Irmão Lourenço
Ritmos do Coração
Salesianos de Dom Bosco – Angola
Seara Bendita
▸ Unidade Lar Meimei
Serviço Franciscano de
Solidariedade – Sefras
▸ Centro de Referência e de Acolhida
para Imigrantes – CRAI – em parceria
com a Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania da Prefeitura
de São Paulo
▸ Centro Franciscano de Luta
contra a AIDS
▸ Educação e Cidadania de
Afrodescendentes e Carentes –
Núcleo Quilombo Pai Felipe
Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial – Senac
Serviço Social e Promocional
São Paulo da Cruz
Serviços Assistenciais Senhor
Bom Jesus dos Passos
Sesc-SP
▸ Acervo Sesc de Arte Brasileira
Sociedade Amiga e Esportiva Jardim
Copacabana – Saec
▸ Complexo Prates
▸ Serviço de Acolhimento Institucional
para Crianças e Adolescentes – SAICA
Alencar Gomes Ferreira
▸ Serviço de Acolhimento Institucional
para Crianças e Adolescentes – SAICA
Capela do Socorro
▸ Tenda Santa Cecília
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▶▶ Sociedade Beneficente
Caminhando para o Futuro
▸ Núcleo Socioeducativo Beija Flor
▶▶ Sociedade Beneficente Israelita Brasileira
Hospital Albert Einstein
▸ Programa Einstein na Comunidade
de Paraisópolis
▶▶ Sociedade Instrução e Socorros
▸ Obra Social Agostiniana Padre Mariano
▶▶ SONG Central Educacional Terapêutica
de Apoio à Família – CETAF
▶▶ Trivolim Companhia de Expressões
Populares
▶▶ União Brasileiro-Israelita do
Bem-Estar Social – Unibes
▶▶ União Cidade Líder Pró Melhoramentos
do Bairro
▸ Centro para a Juventude – CJ União
▶▶ União dos Moradores da Comunidade
Sete de Setembro
▶▶ União Social Camiliana
▸ Espaço Aprender
▶▶ Unidade Básica de Saúde –
UBS Elísio Teixeira Leite
▶▶ Unidade Básica de Saúde – UBS Humaitá
▶▶ Universidade de São Paulo – USP
▸ Museu Paulista
▶▶ Universidade Estadual
de Campinas – Unicamp
▸ Biblioteca Central Cesar Lattes
▶▶ ViaQuatro
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