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Educação
escolas, entre públicas e particulares, visitaram
o Museu de Arte do Rio desde a sua
inauguração, em março, até a última
quinta-feira. No mesmo período, 75 professores
participaram dos cursos de curta duração159

ARTE DE MÃOS DADAS COM O ENSINO
Espaços expositivos recém-inaugurados no Rio já abrem as portas atentos aos programas educativos

Diante da obra “Cartão Postal”, da fase
antropofágica da artista plástica Tarsila
do Amaral (1886-1973), a mediadora
pergunta ao grupo de alunos de ensino
médio do Colégio Estadual Vicentina
Goulart, de Nova Iguaçu: “O que vocês
identificam nesta paisagem?”. As pal-
meiras e o Pão de Açúcar são logo cita-
dos. Até que alguémdispara um“Temo
Minha Casa, Minha Vida também!”, nu-
ma associação entre as casas rústicas
retratadas no quadro, de 1929, e as mo-
destas moradias do programa habitaci-
onal do governo federal.
Poucos passos atrás, uma turma do

ensino fundamental da Escola Munici-
pal Constantino Magalhães, de Campo
Grande, observa oplano topográfico do
porto do Rio, de 1778. “Por que topo-
gráfico está escrito com ph?”, quer sa-
ber um dos estudantes. A conversa, en-
tão, versa sobre português, mapas e ci-
dades. “Você não conhece Campo
Grande?! Meu Deus!”, espanta-se outro
aluno, ao saber que amediadora nunca
foi ao bairro da Zona Oeste do Rio.
As cenas, ocorridas em visitas educa-

tivas realizadas na manhã da última
sexta-feira, no Museu de Arte do Rio
(MAR), na Zona Portuária, revelam o
diálogo entre o passado e o presente,
numa interação tão importante quanto
a almejada pelos entusiastas da relação
entre arte e educação. Assim como o
MAR, inaugurado em março com um
espaço dedicado à formação de alunos
e professores — a Escola do Olhar —, a
Casa Daros, especializada em arte con-
temporânea latino-americana, abriu as
portas com um promissor programa
educativo, fruto de um trabalho que co-
meçou em 2007 e prosseguiu até o fim
da restauração da instituição, sediada
num casarão de 1866, em Botafogo.
Professora doDepartamento deArtes

Visuais da Escola de Comunicações e
Artes (ECA) daUSP, SumayaMattar ob-
serva que programas educativos con-
sistentes incluem formação de profes-
sores, e, há anos, são rotina emmuseus
estrangeiros, assim como em institui-
ções paulistas, a exemplo deMasp, Ins-
tituto Tomie Ohtake e Museu Lasar Se-
gall. No Rio, o Museu de Arte Moderna
(MAM) também é veterano: criou, no
fim de 2009, o Núcleo Experimental de
Educação e Arte.
— É uma tendência mundial, pois,

sem o professor, a possibilidade de
frustração de todo o programa educati-
vo é grande. É um trabalho sério, que
envolve preparação, oferta de cursos e
material específico — diz Sumaya.

ENCONTROS REÚNEM EDUCADORES
Tão logo foi inaugurada, a Casa Daros
lançou o programa “Arte é educação”,
promovendo encontros quinzenais gra-
tuitos com educadores. O primeiro reu-
niu cem pessoas, que viram as exposi-
ções “Cantos cuentos colombianos” e
“Para (saber) escutar”, na qual são apre-
sentados projetos de Arte e Educação.
Lá, receberammaterial para estreitar es-
sa relação, num processo iniciado antes
da visita, comoconhecimentodoacervo
e a sua contextualização histórica.
Para umaplateia lotada, emumsába-

do de abril, o diretor de Arte e Educa-
ção da Casa Daros, Eugenio Valdés Fi-
gueroa, enfatizou a importância da
fruição artística para o desenvolvimen-
to dos alunos e disse que ensinamentos
do educador Paulo Freire foram leva-
dos em conta na concepção do progra-
ma educativo da instituição.
— Freire tem um princípio que diz

que ensinar é saber escutar — afirmou,
chamando a atenção para o diálogo
que se dá na contemplação das obras
de arte. — Com as perguntas dos artis-
tas, talvez possamos olhar no espelho
deles e ver a nós mesmos.
Que o diga a estudante Midian Silva,

de 19 anos, aluna do último ano do Vi-
centina Goulart, após visita de uma ho-
ra e meia ao MAR, que tem parceria
com a Secretaria municipal de Educa-
ção para a formação continuada de
professores e visitas de alunos:
— Museu não é só passado, pois me

reconheci nas coisas que estão aqui.
Não moro em favela, mas me vi nas ca-
sas pequenas, nos gatos (ligações elé-
tricas clandestinas) e no Morrinho (ré-

plica damaquete que retrata a favela do
Pereirão, em Laranjeiras).
Educadora da Constantino Maga-

lhães, Renata dos Anjos observa que as
crianças ficaram impressionadas ao
encontrar elementos do próprio cotidi-
ano no museu:
—Eles não tinham ideia de que a vida

deles, em certo sentido, pode virar arte.
Desde a abertura, 159 escolas passa-

rampeloMAR. E 75 professores partici-
param de cursos de formação.
— Quando o educador faz a forma-

ção, vem ao museu com outro olhar. A
expectativa é potencializar a visita, pa-
ra que ela ocorra com igual intensida-
de, mesmo sem omediador— diz a ge-
rente de Educação do museu, Janaína
Melo, observando que a mediação, no
MAR, é feita por universitários, que
promovem o diálogo com o visitante. l
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Visita educativa. Alunas do Colégio Estadual Vicentina Goulart, em Nova Iguaçu, fotografam pinturas expostas no no Museu de Arte do Rio (MAR): diálogo entre passado e presente
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Interação. Crianças participam de programa da Casa Daros para estreitar a relação com a arte
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“Às vezes, o educativo está preparado, mas os alunos chegam
sem informação. Em outras, o monitor não promove o diálogo”
Sumaya Mattar, professora da ECA/USP

Contato direto do aluno
com as obras era evitado

Mudança na
abordagem do
ensino incluiu a

apreciação estética
Visitas amuseus de arte e exibi-
ção de réplicas em sala de aula
não costumavam fazer parte da
rotina da Arte e Educação no
Brasil, incluída no currículo es-
colar em 1971, pela Lei deDire-
trizes e Bases da Educação. Jus-
tificava-se, à época, que nada
poderia interferir na livre ex-
pressão artística do aluno.
Dez anos depois, a partir de

pesquisas da área, sobretudo as
realizadas pela educadora Ana
Mae Barbosa, da Universidade
de SãoPaulo (USP), adotou-se a
chamada abordagem triangu-
lar, que inclui a contextualiza-
ção histórica, a apreciação da
obra de arte e o fazer artístico
do aluno. É o que conta Sumaya
Mattar, também coordenadora
do Grupo Multidisciplinar em
Arte e Educação, do Departa-
mento de Artes Plásticas da
ECA/USP.
— Era muito raro se mostrar

obras de arte ou se discutir a
produção dos artistas, por me-
do de se interferir na liberdade

criativa do aluno. Quando são
elaborados os parâmetros cur-
riculares nacionais, a arte já
aparece fundamentada nessa
linha de pensamento, e a obra
de arte passa a ser muito bem-
vinda em sala de aula. A partir
daí, os espaços expositivos ga-
nham força, pois, para ampliar
a cultura artística do aluno e a
sua capacidade de leitura e
apreciação, nada melhor do
que promover um contato di-
reto com a obra de arte.
Mas esse contato, muitas ve-

zes, está longe do ideal, avalia
Sumaya. Além de problemas
de infraestrutura, como a
questão do transporte até os
locais de exposição, há situa-
ções nas quais as visitas são
muito rápidas ou limitadas.
— Às vezes, o educativo está

bem preparado, mas os alunos
chegam sem vivência, sem in-
formação. Em outras, os alunos
estão preparados, mas a visita
proposta não é muito significa-
tiva; o monitor se coloca como
quem tem que explicar a obra
de arte, não promove o diálogo,
e aí a visita é só um passeio. O
ideal é que o estudante possa
pensar sobre a obra de arte e
atribuir-lhe significados a partir
da sua própria experiência. l

“Com as perguntas
dos artistas, talvez
possamos olhar no
espelho deles e ver
a nós mesmos”
Eugenio Valdés Figueroa
Diretor de Arte e Educação da Casa Daros

Casa Daros
Aberta de quarta a sábado, do
meio-dia às 20h, e, aos
domingos, até as 18h. Visitas
mediadas para grupos de alunos
às quartas e sextas-feiras, das
10h30m às 12h e das 14h às
15h30m. Marcação:
agendamento@casadaros.net.
Encontros com educadores são
quinzenais, alternando quintas,
das 15h às 17h30m, e sábados,
das 11h às 13h30m. Inscrições:
2138-0850 e arte_educacao
@casadaros.net.
Em julho, o artista Antonio Caro
vai ministrar a “Oficina

criatividade visual”, para
professores.

Museu de Arte do Rio
Funciona de terça a domingo, das
10h às 17h. As visitas educativas
são oferecidas para estudantes
das redes pública e particular,
ONGs e grupos diversos de terça a
sábado, em horários definidos.
Agendamento: 2233-5634 ou
pelo e-mail agendamento@
museudeartedorio. Os cursos de
curta duração para professores
são aos sábados, com três horas
de duração. Agendamento:
escoladoolhar@museudearte
dorio.org.br.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 20 maio 2013, Primeiro Caderno, p. 6.




