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RESUMO

AGUIAR, Nathalia Bevilacqua. Diálogos entre a Pinacoteca e a Luz: uma
reflexão sobre as práticas educativas do “Programa de Inclusão Sociocultural”. 2022.
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós Graduação Interunidades em
Museologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.

Esta pesquisa se debruça sobre a relação da Pinacoteca do Estado de São Paulo e

seu entorno, a região da Luz, através da atuação de seu Programa de Inclusão

Sociocultural (PISC). O referido programa se propõe a promover o acesso aos bens

culturais, presentes no museu, a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A

partir da pesquisa exploratória, o trabalho analisa se a ação deste setor educativo é

capaz de produzir diálogo e transformação, tanto na população do entorno, quanto

na própria atuação do museu. Buscou-se investigar a criação de vínculo entre os

atores envolvidos, os impactos gerados e a representatividade dos grupos atendidos

frente à população da Luz. Para tal, foram realizadas entrevistas como principal

método de coleta de dados e, complementarmente, foi realizado um amplo

levantamento histórico e censitário para uma melhor compreensão do objeto de

estudo.

Palavras-chave: Educação museal; Pinacoteca do Estado; PISC; Inclusão

Sociocultural; Museu e entorno.



ABSTRACT

AGUIAR, Nathalia Bevilacqua. Dialogues between Pinacoteca and Luz: a
reflection on the educational practices of the “Sociocultural Inclusion Program”. 2022.
Dissertation (Master degree) - Programa de Pós Graduação Interunidades em
Museologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.

This research focuses on the relation between the museum Pinacoteca do Estado de

São Paulo and its surrounding region (Luz) based on Pinacoteca's Sociocultural

Inclusion Program (PISC). This program seeks to promote access of socially

vulnerable people to the museum's cultural heritage. Starting from exploratory

research, this work analyzes whether the actions of this educational program are

capable of producing dialogue and transformation, both within the population of the

surrounding region and the museum as a whole. It aimed at investigating the

formation of bonds between all those involved in the program, the impacts generated

and the representativity of the attendees in comparison with the population of Luz.

Interviews were used as the main method of data collection, supplemented by broad

historical and demographic research for a better understanding of the object of study.

Keywords: Museum education; Pinacoteca do Estado; PISC; Sociocultural inclusion;

Museum and surroundings.
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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa se situa no campo de investigações acerca da função

social dos museus, mais especificamente, no que tange aos museus ditos

tradicionais, ou seja, aqueles que realizam seu trabalho a partir de um acervo

formado historicamente, um edifício institucionalizado e um público-alvo. Estes

museus, que se ancoravam e tinham como fim os objetos e sua preservação, foram

se remodelando ao longo do tempo, ainda que em uma transição lenta, e tentam,

ainda hoje, se alinhar a uma demanda cada vez maior por parte dos pesquisadores

do campo da museologia, profissionais de museus e, principalmente, da sociedade,

de repensarem a si próprios e seu foco de atuação.

A proposição da ideia de um Museu integral, lançada por Georges Henri

Rivière e retomada na Declaração de Santiago (1972), já afirmava a necessidade de

se estabelecer relações e de se atuar com determinados grupos sociais que não

compunham o público usual dos museus. Este marco, se não inaugurou a

discussão, trouxe como contribuição a ideia de que “museus tradicionais também

podem, e devem ser integrais”. (SCHEINER, 2012, p.23).

Desde então, o debate se difundiu e diversas correntes de pensamento

surgiram para tratar do tema da função social dos museus em sua aplicação e

estudo, tais como a Nova Museologia, Museologia Social, Museologia Crítica, entre

outras. Independente das particularidades e diferenciações defendidas acerca de

tais correntes, todas possuem em comum uma proposta de questionamento à

estrutura dos museus tradicionais, baseada no objeto e em sua conservação, frente

a uma nova atuação que coloca a sociedade como protagonista do pensamento

museológico.

O que antes gerou uma cisão com a museologia tradicional e,

consequentemente, resistência, hoje é um discurso assimilado, se não em sua

totalidade, mas em grande parte pelas instituições museológicas e acadêmicas que
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se propõem a pensar a prática e a teoria do campo museal. Destas discussões,

surgiram inúmeras formas alternativas de se estruturar museus que se propunham

mais integrados com a comunidade, como os Ecomuseus, Museus Comunitários,

Museus de Vizinhança, entre outros.

Os museus tradicionais, no entanto, sofreram as reverberações desses

debates de forma mais amena. De acordo com Mário Chagas (2014), as instituições

conservadoras têm incorporado um discurso e determinadas práticas propostas por

essas correntes de pensamento museológico, como, por exemplo, da Nova

Museologia, mas sem que isso se traduza necessariamente na adesão aos seus

compromissos éticos e políticos.

No Brasil, essa assimilação dos discursos se deu, principalmente, no âmbito

da acessibilidade e inclusão e tem se traduzido, até certo ponto, em ações que

tornem o acesso ao espaço físico do museu e o acesso sociocultural mais

democrático e possível a um público que durante toda sua história foi excluído

desses espaços. Enquanto a estrutura desses museus tradicionais não tem

apresentado grandes alterações, seus setores educativos parecem ser os expoentes

mais significativos dessa mudança de pensamento.

Nesse contexto e entendendo que teoria e prática são indissociáveis, a

presente pesquisa se propôs a estudar o caso da Pinacoteca do Estado de São

Paulo, um importante museu de arte e o mais antigo da cidade de São Paulo,

pesquisa esta centrada na relação da Pinacoteca com o seu entorno, desenvolvida

pela Instituição, desde 2002, através de seu Programa de Inclusão Sociocultural -

PISC. O programa faz parte do rol de ações educativas do museu, contando com

equipe própria, e é voltado a grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade, não

só da região onde está inserido, mas de outras localidades da cidade e do estado.

Porém, sua atuação específica com o entorno é o que nos interessa no âmbito deste

estudo e na qual iremos nos aprofundar.

Partindo da constatação de que a Pinacoteca do Estado faz parte da

categoria de museus identificados como tradicionais, conforme abordado no início

deste texto, como tal apresenta as características de ter se formado, inicialmente,
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como um espaço de educação civilizatório e ter formado seu acervo a partir do

patrimônio cultural das elites. O distanciamento histórico dessa categoria de museus

das classes mais populares, ainda hoje se traduz em dificuldades de acesso e

apropriação desses espaços por essa camada da população. A própria Pinacoteca

verificou essa realidade através de sua pesquisa de público realizada em 2002 , na1

qual constatou uma predominância de um público pouco diversificado e oriundo das

classes mais altas.

Nesse ano 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: que estes possuem
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,
distinguindo-se, assim, do público que frequenta seus arredores.
(AIDAR, 2002, p. 2-3)

Assim, a escolha pela Pinacoteca se deu, entre outros motivos, pela

disparidade entre museu e entorno, e também pela representatividade que ambos

exercem no imaginário paulistano. Há, aparentemente, um abismo entre a realidade

financeira e social da instituição e a comunidade do entorno. Enquanto a primeira

abriga mega exposições de grandes orçamentos e repercussão, atraindo um público

de outras regiões da cidade e do país, o entorno e seus habitantes parecem

condenados ao abandono do poder público.

A região da Luz é conhecida por abrigar diversas instituições culturais de

grande importância histórica e cultural para a cidade como museus, salas de

concerto, teatros e escolas de formação artística, entre eles, a Sala São Paulo, a

Escola de Música do Estado de São Paulo Tom Jobim e o Museu de Arte Sacra.

Neste rol de instituições culturais, a Pinacoteca do Estado de São Paulo se situa

como uma das mais relevantes e é também a mais longeva. A instituição foi fundada

em 1905, ainda como uma galeria, no prédio projetado para abrigar o antigo Liceu

1 Pesquisa de perfil de público visitante da Pinacoteca - Você e o museu (2002).
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de Artes e Ofícios, no Jardim da Luz, e, desde então, cresceu de tamanho e

importância até se tornar uma instituição independente e ocupar toda a construção

que até hoje permanece sendo sua sede. Enquanto isso, a Região da Luz que viveu

seu nascimento, desenvolvimento e seu auge de investimentos e crescimento

urbano, no início do século XX, foi gradualmente sendo abandonada pelo poder

público e privado, à medida que deixou de ser o principal local de moradia e

negócios das elites. Hoje, a região é conhecida pelos paulistanos pela degradação

de seus edifícios e por uma parte significativa de sua população local ser formada

por diversos grupos em situação de marginalização e vulnerabilidade social como,

por exemplo, usuários de drogas, pessoas em situação de rua, famílias de baixa

renda, habitantes de ocupações, etc.

Assim, ao longo da história, a Pinacoteca que teve suas origens fortemente

atreladas às características de seu entorno original muito próspero, no início do

século passado, viu sua ascensão acontecer, ao mesmo tempo em que o “declínio”

da Luz se intensificava.  Esse processo será detalhado no decorrer da dissertação.

A relevância do objeto de pesquisa não se limita ao caso estudado, apesar do

mesmo buscar contribuir para a integração da Pinacoteca ao bairro da Luz, mas

também pode servir de referência para outras instituições culturais da região ou

mesmo para a própria comunidade em relação ao espaço público. Da mesma forma,

os problemas e soluções levantados podem ser adaptados a realidades diversas de

outras regiões de São Paulo e do país, sempre atentando em analisar as condições

particulares de cada comunidade.

Tendo em vista o potencial de desenvolvimento local que um museu

representa para o seu entorno - não me referindo ao desenvolvimento econômico e

turístico que, muitas vezes, ignora a população local e conduz a um processo de

gentrificação , mas sim ao de ferramenta cultural e política para a sociedade - o2

presente projeto se faz relevante ao investigar a aplicação de métodos que visam à

2 Adaptado para o português do termo gentrification (Ruth Glass, 1964), se refere ao processo
de ocupação residencial das classes médias e altas em bairros de áreas urbanas centrais, associado
ao controle ou expulsão de setores das classes populares. Esse fenômeno normalmente é
acompanhado de uma mudança de estilos de vida e consumo que passa a produzir alterações da
composição social de um determinado lugar.
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atuação de instituições museológicas com grupos sociais marginalizados, através de

um museu tradicional já estabelecido e de grande capacidade de mobilização e

atuação, frente à mídia e ao poder público.

A ação educativa é hoje uma importante ponte capaz de estabelecer uma

maior integração e troca entre o público e o museu. Mas a ação educativa passiva,

ou seja, que não se desloque do interior da instituição e se limite apenas a uma

simples mediação entre o público espontâneo e sua programação, tende a atuar

para os mesmos grupos sociais historicamente habituados a tais espaços. A partir

dessa exclusão massiva de grande parte da sociedade, como pode o museu

cumprir, de fato, a sua função social?

A formação de público e a promoção do diálogo entre instituição e entorno

demanda uma ação educativa extramuros, e que vá além de uma simples integração

ou adaptação do público ao conteúdo proposto. O diálogo para integrar realidades

tão distintas não deve ignorar que esta população possui, das mais variadas formas,

sua própria bagagem cultural e o acesso aos bens culturais do museu devem

dialogar com essas bagagens prévias, de forma a aproximar não apenas o público

do museu, mas também fazer o movimento contrário, ou seja, trazer a instituição

para uma posição de escuta e conhecimento maior do lugar que ocupa

geograficamente na cidade de São Paulo.

O Programa de Inclusão Sociocultural da Pinacoteca, comumente conhecido

como PISC, é um programa que busca se alinhar a essas premissas e, por isso, se

apresenta como um importante estudo de caso para refletirmos como o museu tem

incorporado práticas que contribuam para este “se repensar” em sua função social.

As soluções para o problema exposto são variadas e, obviamente, não se

restringem a uma responsabilidade exclusiva do setor educativo do museu. É

necessária uma gestão comprometida, em suas mais diversas esferas, com a

percepção da comunidade local e que trabalhe para e com ela, no que diz respeito à

programação, formação cultural, educacional e cidadã.

O recorte ao setor educativo, neste primeiro momento, serve à análise da

possibilidade de trabalho desses profissionais, não só na aproximação com o público
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externo, mas também com a conscientização da equipe interna em seus mais

diversos setores, a qual, muitas vezes, não compartilha dessa mesma visão e

trabalha em função de outras demandas e objetivos. Por isso, apesar da pesquisa

procurar analisar a atuação educativa, não foi descartada uma observação mais

abrangente no que diz respeito a dificuldades que o próprio setor possa encontrar

internamente na instituição.

Também é essencial salientar que, através de um levantamento bibliográfico

sobre o tema aqui proposto, foi percebido que os trabalhos científicos abordando

essa problemática referente à região da Luz e à Pinacoteca do Estado foram

produzidos, em sua maioria, pela própria instituição e pelos profissionais envolvidos

nesses processos educacionais. Desta forma, constatei haver uma carência de

investigação no campo museológico sobre o Programa e suas relações com o

entorno, que seja externa ao museu e que tenha total autonomia e isenção. Com

esta pesquisa, espero contribuir com outros olhares, uma vez que aqui se busca

estabelecer uma abordagem com maior distanciamento das conduzidas

internamente pela Instituição.

A partir deste estudo de caso, procurei verificar as seguintes hipóteses: se o

trabalho do PISC gera um maior vínculo entre a população do território e o3

equipamento cultural, Pinacoteca; se o mesmo gera impacto e transformação nas

pessoas atendidas e na própria atuação da Instituição; e, por fim, se o trabalho do

programa com os grupos é representativo qualitativamente, e tem capacidade de

transformação do território.

Resumindo, essa investigação e análise têm, por objetivo geral, responder se

a ação do PISC é capaz de produzir diálogo e transformação, tanto na população do

entorno, quanto na própria atuação do museu. Para tanto, a pesquisa se estrutura

através dos seguintes objetivos específicos: mapear as ações e modos de trabalho

desenvolvidos na relação entre o museu, através do PISC, com as entidades e a

3 De forma geral, vincular-se no contexto social significa estabelecer uma relação, um elo com
algo ou alguém. No contexto dessa pesquisa vínculo pressupõe uma continuidade, uma afetividade e
não se configura como uma relação de dependência ou dominação.
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população da região da Luz; identificar as principais demandas e objetivos do

Programa e dos parceiros; e refletir sobre o acesso, os impactos, a criação de

vínculos, afetos e percursos construídos além, claro, das dificuldades encontradas e

das soluções alcançadas pelo Programa.

Como já dito, esta pesquisa se estabelece, permeada por discussões acerca

da função social do museu e sua acessibilidade sociocultural, pois, foi a partir desse

contexto e do interesse em aprofundar melhor as estratégias correntes de como

museus tradicionais podem participar, exercer sua função na sociedade e se tornar

mais inclusivos, que este projeto se estruturou.

A análise foi realizada através dos relatos sobre as práticas educativas do

Programa de Inclusão Sociocultural - PISC, uma vez que, como citado

anteriormente, o setor educativo é o que possui propostas mais objetivas no que se

refere à relação com a população do entorno, e também por entender que o setor

educativo costuma ser o mediador mais frequente dessas relações. O que reafirma a

perspectiva de que o museu deva ser pensado em sua totalidade como instituição de

vocação educacional.

Para a realização desta pesquisa, que buscou explorar elementos de ordem

qualitativa da relação entre os atores, tornou-se necessário estabelecer com clareza

as concepções de função social do museu, inclusão e relação dialógica e

transformadora. Para tanto, algumas correntes de pensamento e alguns

pesquisadores em particular têm se revelado referências importantes. Para uma

compreensão de como a função social tem sido entendida ao longo do tempo, a

pesquisa se valeu de documentos de marcos referenciais da museologia como a

Nova Museologia (Mesa Redonda de Santiago do Chile, 1972) e das noções de

museu-templo e museu-fórum indicadas por Ducan Cameron (1971). Para as

reflexões mais atuais sobre o tema, a pesquisa centrou-se nos trabalhos de Mário

Chagas, o qual se situa na corrente da Museologia Social, ou Sociomuseologia,

além de outros autores como Maria Célia Teixeira Santos e Inês Gouveia.

Outra referência central para a presente pesquisa, principalmente, no que se

refere à delimitação do que seria o conceito de diálogo e transformação que se
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busca verificar no objeto de pesquisa, foi o pensamento de Paulo Freire, o qual tem

sido visitado por alguns pesquisadores da museologia desde Hugues de Varine e

que, atualmente, é revisto, por exemplo, com o grupo de estudo Sociomuseologia +

Paulo Freire composto por mestrandos e doutorandos da Universidade Lusófona de

Humanidades e Tecnologias - ULHT.

A contribuição de Freire se fez ainda mais relevante por esta pesquisa se

referir a uma ação educativa e por entender que todo educador museal é também

um educador social. Assim, o pensamento de Paulo Freire se destacou,

principalmente, para se pensar uma relação entre a Instituição e seu entorno que

não fosse hierarquizada, mas sim, participativa e horizontal, entendendo sua

realidade altamente complexa e vinculada a diversos fatores sociais. O público e a

inclusão dessa comunidade foram pensados, ao longo da pesquisa, não para a

inclusão deste como “homem-objeto” consumidor de um produto cultural

pré-determinado pela Instituição, mas como “homem-sujeito” que mantenha uma

relação dialógica com as ações, educadores e programação museal.

Em relação à metodologia empregada para a execução da presente

investigação, optei pela pesquisa exploratória, por se tratar de um objeto ainda não

estudado por agentes externos à Pinacoteca. Desta forma, uma fase importante do

trabalho foi a contextualização do objeto de estudo ao traçar diálogos e conflitos

prévios da Pinacoteca com a região da Luz. Para isso foram realizados

levantamentos de caráter histórico e dados censitários que ajudaram a compreender

como Instituição e entorno se relacionaram ao longo do tempo e que população e

museu são estes que se apresentaram no momento em que esta pesquisa foi

realizada.

No que diz respeito ainda à busca por um maior entendimento das dinâmicas

e dos perfis de ocupação da Luz na atualidade, foi feito um amplo levantamento de

estudos sobre a região, realizados por pesquisadores de campos diversos como da

Antropologia Urbana e Arquitetura, entre outros, e que se mostraram um riquíssimo

material para a reflexão museológica aqui proposta.
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A realização de entrevistas com representantes, tanto do setor educativo da

Pinacoteca, quanto com os educadores sociais vinculados às organizações

parceiras, também se configuraram como uma parte importante do processo de

pesquisa e tiveram a finalidade de conhecer as demandas e ações desses dois

grupos e se, de fato, os dois lados dialogavam, assim como levantar as impressões

sobre o trabalho desenvolvido até o presente momento.

A opção por entrevistas abertas foi feita para que os entrevistados se

sentissem à vontade para compartilhar memórias das ações e de sua relação com o

PISC de forma geral, e também pudessem expor depoimentos dos educandos

pertencentes aos grupos atendidos na parceria. Vale ressaltar que, no contexto da

Pandemia de Covid-19, se tornou inviável a coleta de depoimentos diretamente dos

educandos, pois tanto as atividades do PISC quanto as dos parceiros selecionados

foram paralisadas por tempo indeterminado. Assim, por se tratar de um público em

situação de vulnerabilidade social, muitas vezes sem endereço fixo, os meios para

contatá-los se tornaram escassos e meu próprio entendimento foi que, em um

contexto de tamanha insegurança, não seria prudente procurá-los.

A partir da análise da situação atual da relação entre Pinacoteca e entorno e o

simultâneo mapeamento de demandas dos grupos em situação de vulnerabilidade

que compõem a região da Luz, espera-se poder assim contribuir para direcionar

novas ações educativas e reflexões sobre o tema no âmbito acadêmico e/ou

institucional e que possam culminar em projetos concretos para a superação das

barreiras que se interpõe entre a população e museu.

A presente dissertação está estruturada em três capítulos. Para uma melhor

compreensão do objeto e das reflexões a serem propostas ao longo do texto, optei

por trazer no primeiro capítulo a trajetória histórica da formação do museu e de seu

entorno até os dias atuais, de forma a propiciar ao leitor uma visão geral do objeto

de estudo e uma contextualização importante das forças que transpassaram e ainda

transpassam o museu e a população da região da Luz. No segundo capítulo,

apresento o Programa de Inclusão Sociocultural em seus fundamentos e prática com

base na produção bibliográfica publicada pela equipe do museu e na coleta de
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depoimentos realizada especialmente para essa pesquisa com representantes do

PISC e de duas de suas organizações parceiras na região da Luz. No terceiro

capítulo, após o levantamento apresentado nos dois capítulos anteriores, é proposta

uma reflexão acerca de conceitos fundamentais para a análise do presente objeto de

estudo como: Função social; Inclusão Social e acessibilidade; e Diálogo e Conflito.

Para terminar, apresento algumas considerações finais, nas quais retomo as

hipóteses da presente pesquisa e possíveis desdobramentos da reflexão acerca das

mesmas.
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CAPÍTULO 1 - O MUSEU, O ENTORNO E SEUS ATORES

Museu mais antigo do Estado de São Paulo, a Pinacoteca enfrentou, ao longo

de sua história, diversas dificuldades, transições e mudanças de gestão que

buscaram dar ao museu perfis bastante variados. Sua trajetória começa antes

mesmo de sua criação efetiva, devido à sua relação com o Liceu de Artes e Ofícios,

seu berço de origem. Da mesma forma, a relação da instituição com a região da Luz,

onde está localizada, foi se alterando desde a sua criação, de acordo com as

características e as ocupações da área em cada momento histórico.

Hoje, o entorno da Pinacoteca do Estado de São Paulo é uma região

carregada de estigmas e palco de diversos embates entre movimentos sociais,

poder público, população residente e transeuntes, os quais possuem diferentes

visões, propostas e usos deste espaço urbano. A instituição Pinacoteca se encontra

no centro referencial da região da Luz, onde se localizam marcos do início de sua

urbanização e povoamento, como a Estação da Luz e o Jardim da Luz, o qual abriga

em suas dependências o museu.

Localizada na zona central da cidade de São Paulo, a paisagem da região é

composta por importantes instituições culturais e por edifícios históricos, muitos

deles tombados, os quais têm atraído crescentes interesses públicos e privados nas

últimas décadas, e que nem sempre acolhem as diversas populações que ali

residem ou trabalham. Pelo contrário, têm sido desenvolvidos projetos criticados

frequentemente pela imprensa e por segmentos da população por ignorarem e/ou

promoverem a expulsão dos habitantes do local. Neste cenário, pensar o acesso e a

função social do museu, um dos objetivos desse estudo, se torna ainda mais

urgente.

Antes de realizar um detalhamento dessa realidade, é preciso levar em

consideração que as fronteiras desse espaço não são bem delimitadas por não

poderem ser reduzidas a limites distritais ou de bairros. Assim, optei aqui pela

identificação como “região”, a mesma seguida pelos seus próprios ocupantes.
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Conforme se consegue averiguar pelo contato com moradores e transeuntes, a

identificação de tal espaço, a região da Luz, pode ser variável e, muitas vezes,

engloba bairros como a Luz, Bom Retiro, Centro Histórico, Santa Efigênia e, em

certos momentos, até o bairro do Brás (FRUGOLI, 2016; TALHARI, 2014).

Na presente pesquisa, trabalhei com essa concepção de região sem uma

delimitação fixa, mas que compreende áreas destes bairros, elencados acima,

excluindo o bairro do Brás por ser uma área que é citada mais raramente como parte

da Luz - tendo por base estudos etnográficos realizados pelo Grupo de Estudos de

Antropologia da Cidade (GEAC) - e que não é comumente mencionada nas análises4

e políticas públicas para a região.

Para se entender as dinâmicas que hoje se estabelecem no entorno da

Pinacoteca, é imprescindível traçar a trajetória de ocupação e usos da região, além,

é claro, da formação de uma paisagem construída que motiva, junto com outros

fatores, os modelos de intervenções governamentais que buscam uma

requalificação da área com base no patrimônio histórico e cultural.

Longe de conseguir abarcar a complexidade da história e dinâmicas que

permearam e ainda permeiam a formação da região da Luz, este capítulo tenta

traçar um panorama geral da trajetória da região contraposta à trajetória da própria

Pinacoteca do Estado de São Paulo desde a sua criação. O objetivo é contribuir com

a discussão acerca dos diálogos, conflitos, divergências e convergências entre a

instituição e seu entorno ao longo do tempo. Compreender que, tanto a instituição

quanto a população de seu entorno não chegam ao momento atual como páginas

em branco, é de extrema relevância para se refletir sobre os caminhos que levaram

e ainda pautam o trabalho do Programa de Inclusão Sociocultural - PISC,

desenvolvido pela Pinacoteca, desde 2002, com a população em situação de

vulnerabilidade da região da Luz.

4 O GEAC foi criado em 2005 e é coordenado por Heitor Frúgoli Jr., ligado ao Departamento
de Antropologia da Universidade de São Paulo. O grupo realizou uma pesquisa etnográfica de caráter
coletivo que resultou no “Dossiê Luz, São Paulo” (dez/2012) e que é, ainda hoje, um material
extremamente rico para uma maior compreensão das dinâmicas da região. Mais informações sobre o
grupo e suas pesquisas podem ser acessados em: <https://geacusp7.wixsite.com/geac/untitled>
(acesso em 10/12/2020)
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1.1. PINACOTECA E LUZ: HISTÓRIAS ENTRECRUZADAS

A região da Luz, que antes do século XVIII ainda era conhecida como Campo

do Guaré , começou a ser efetivamente ocupada a partir da construção da Capela5

Nossa Senhora da Luz, no início do século XVII, a qual foi posteriormente transferida

para o Ipiranga. Embora já contasse, anteriormente, com alguns criadores de gado

que utilizavam tal área como pastagem, pois era uma planície alagadiça propícia à

atividade, a região só começou a atrair interesse e, consequentemente, maior

povoamento com a instalação da Capela e outras construções religiosas que se

seguiram. Ainda assim, esse movimento apenas tomaria força nos séculos

posteriores, muito atrelado ao surgimento das ferrovias.

Em 1711, quando a vila de São Paulo é elevada à categoria de cidade, a

aglomeração urbana ainda se concentrava na área de entorno da Igreja da Sé, hoje

transformada em catedral. Outros aldeamentos menores se reuniam no entorno ao

redor de outras igrejas desse período. Somente na segunda metade do século XVIII,

a expansão urbana para a região da Luz começa a dar seus primeiros passos,

quando terrenos ao redor da Capela Nossa Senhora da Luz foram destinados à

construção do Convento Imaculada Conceição da Luz, a qual só seria concluída no

início do século seguinte. Outros espaços religiosos, que hoje não existem mais,

foram ocupando a área próxima, como o Cemitério dos Protestantes e o Cemitério

da Ordem Terceira do Carmo.

Ainda no século XVIII, em 1797, foi também delimitada a área do Horto

Botânico, inaugurado em 1825, e que mais tarde se tornaria o Jardim da Luz que

conhecemos hoje. No mesmo ano de sua inauguração, o Horto ainda cedeu parte de

seu terreno para construção do que viria a ser, futuramente, a primeira estação

5 De acordo com o historiador Benedito Lima de Toledo, tal denominação se deu por conta de
um rio que corria na região chamado de rio Guaré ou de rio Guarepe. Também uma importante rota
de passagem da região era chamada na época de “estrada real de Guarepe”, a qual deu origem ao
que hoje é a Avenida Tiradentes.
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ferroviária da cidade. O empreendimento ferroviário inaugurado na Região da Luz

mudaria drasticamente a paisagem e ocupação do antigo Campo do Guaré e, por

consequência, também contribuiria fortemente para o crescimento da cidade de São

Paulo, tanto economicamente quanto demograficamente.

Fig. 1: Planta da Imperial Cidade de São Paulo levantada em 1810. Fonte: Prefeitura de São Paulo

Os primeiros investimentos de urbanização na região começaram no início do

século XIX. Porém, até a metade do mesmo século, as construções institucionais e

religiosas ainda se intercalavam com grandes terrenos vazios em área cercada por

chácaras. Aos poucos, outras instituições também começaram a ser construídas

durante o período, como a Casa de Correção, primeira cadeia pública da cidade, em

1840, e, entre 1853 e 1856, o Seminário Episcopal da Luz e o Ginásio

Arquidiocesano.
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Em 1867, é finalmente inaugurada a linha ferroviária Santos-São

Paulo-Jundiaí pela companhia “The São Paulo Railway Company Ltd.”, fundada,

anos antes, em Londres, pelo Visconde de Mauá. A “inglesa”, como passou a ser

conhecida, implementou a primeira estação no terreno que já havia sido cedido,

anos antes, pelo Horto. A primeira Estação da Luz terminou de ser construída em

1865 e era bastante diferente da que conhecemos hoje. A construção passaria por

uma ampliação cerca de duas décadas depois e seria ainda demolida e reconstruída

ocupando uma área bem maior, no início do século seguinte. A instalação da rede

ferroviária ligada à economia do café transformou São Paulo no principal ponto de

distribuição da produção do interior para o porto de Santos.

Fig. 2 A segunda estação da Luz, cerca de 1880. Fonte: Antonio C. Belviso

A mudança gradual na paisagem e o potencial econômico das ferrovias

lançaram um grande foco sobre a região. Em 1870, o Horto Botânico, que até então
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não apresentava grandes atrativos, ganhou a instalação de esculturas, chafarizes,

grades e portões e passou a se chamar Jardim da Luz. A urbanização, iniciada no

início do século XIX, ganhou ainda mais fôlego durante a administração de João

Teodoro Xavier de Matos, que exerceu o cargo de presidente da província de São

Paulo entre 1872 e 1875. Em sua gestão houve uma série de obras de calçamento

de ruas e articulação viária ligando o centro à Luz, através de linhas de bonde à

tração animal (Matos, 1955).

A convergência das linhas ferroviárias significou um impulso decisivo
para o crescimento da cidade de São Paulo. Até então, o papel da
capital do estado era relativamente modesto, servindo como sede
administrativa e da Faculdade de Direito. A cidade ficava à margem
das regiões produtoras do Vale do Paraíba e Campinas e dos portos
exportadores do litoral. O trem possibilitou a centralização do
comércio e a transferência dos fazendeiros para a capital.
(ESMANHOTTO, 2008, p.92 e 93)

Inicialmente, a ferrovia impulsionou também um setor de comércios e serviços

tais como hotéis e restaurantes ao redor da estação, os quais recebiam os

fazendeiros de café. Assim como no Jardim da Luz, a região do entorno passou a

ser frequentada pelas elites, as chácaras da Luz e os bairros ao redor se tornaram

moradia ou espaços de lazer para famílias de alto poder aquisitivo. A urbanização e

expansão da cidade continuavam a todo vapor com a abertura de vias como a Rua

João Teodoro que permitia a comunicação com o bairro do Brás e com o Bom Retiro,

na época composto igualmente por chácaras de lazer de famílias abastadas. Além

das elites que ocuparam inicialmente a região da Luz e dos Campos Elíseos, já na

mesma época, pequenos comércios e oficinas apareciam entre as construções e

grandes chácaras. Esse uso popular da região foi se consolidando gradualmente

nas últimas décadas do século XIX e mais intensamente no início do XX, com a

criação de bairros operários nas cercanias do centro que acompanhavam a

instalação das primeiras indústrias próximas às ferrovias.
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O município de São Paulo se tornou um importante centro de negócios e viu

sua população mais que dobrar nas últimas décadas do século XIX, passando de

31.385 habitantes em 1872, até atingir a incrível marca 64.934 habitantes em 1890 .6

Da mesma forma que, gradualmente, uma população de trabalhadores com

menores recursos crescia na região, em contrapartida, pouco a pouco, o entorno das

estações deixou de ser a localidade favorita das classes abastadas para a fixação de

residência. A proximidade das ferrovias que, no início, despertou o interesse dessa

parcela da população, deixou de ser um atrativo para se tornar uma desvantagem

pelo barulho e movimentação intensa (Toledo, 2004). No final do século XIX já

algumas chácaras começaram a ser loteadas na região como, por exemplo, as

localizadas nos Campos Elíseos e, em seguida, as chácaras Dulley e Bom Retiro. As

chácaras do atual bairro da Luz também compartilharam do mesmo processo.

Foi nesta época que o governo, o qual negociava a renovação do contrato da

São Paulo Railway, passou então a exigir da companhia uma modernização da linha

e a construção de uma nova estação. A terceira Estação da Luz , projetada pelo7

arquiteto inglês Charles Driver , e cujos os materiais de construção foram trazidos da8

Inglaterra, teve sua inauguração em 1901 e se tornou, juntamente com o Jardim da

Luz, um importante cartão postal da cidade. “No início do século XX, o jardim foi

palco de festas e leilões e uma das áreas mais frequentadas da cidade para o lazer

da população.” (Esmanhotto,  2008, p. 93.)

8 Charles Henry Driver (1832-1900) foi um importante arquiteto britânico da era vitoriana, o qual
foi reconhecido pelo seu pioneirismo no uso de trabalhos ornamentais em ferro.

7 Esta é a estação que permanece até os tempos atuais. Apenas uma alteração foi feita em
relação à sua estrutura original. Após um incêndio que destruiu parcialmente o edifício, em 1946, se
iniciou uma grande reforma que recuperou aspectos originais da construção e acrescentou um
terceiro pavimento aos dois já existentes. A obra foi concluída em 1950.

6 Fonte: IBGE, Censos Demográficos. Disponível em:
<http://smul.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_brasil.php> (Acesso em
10/12/2020)

http://smul.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_brasil.php
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Fig. 3. Estação da Luz, em 1902. Fonte: Hermes Y. Hinuy

Fig. 4. Foto do Jardim da Luz, em 1908 (Guilherme Gaensly).  Fonte: Sampa Histórica



29

Apesar da gradual migração residencial das elites para outras áreas da

cidade, no início do século XX, a região da Luz ainda era um importante centro

econômico por conta das ferrovias e também das instituições que lá permaneciam e,

por essa razão, continuava a ser frequentada pelas famílias abastadas, mesmo que

não mais residissem no local. Assim, outras construções institucionais e

empresariais continuavam a surgir na paisagem da região com uma arquitetura

imponente e atrativa. Foi o caso dos projetos encabeçados pelo Escritório Técnico

Ramos de Azevedo. O escritório do renomado arquiteto Francisco de Paula Ramos

de Azevedo era chamado a projetar diversas residências da elite na cidade e

também foi responsável por empreendimentos que permanecem até hoje na zona

central de São Paulo. Alguns dos projetos conduzidos por Ramos de Azevedo e sua

equipe foram: o Quartel da Luz (1892); o Teatro Municipal de São Paulo

(1903-1911); o Palácio das Indústrias (1911-1924); o Mercado Municipal de São

Paulo (1928-1933); e o Edifício Paula Souza que, em 1899, fora construído para

abrigar a Escola Politécnica, fundada cinco anos antes, respondendo à crescente

urbanização da cidade e à necessidade de formação de profissionais especializados.

Outros projetos coordenados por Ramos de Azevedo merecem especial

destaque no contexto dessa pesquisa. Primeiramente, a nova sede do Liceu de

Artes e Ofícios, construído em parte do terreno do Jardim da Luz. Criado, em 1873,

pela elite cafeeira como Sociedade Propagadora da Instrução Popular e convertido,

em 1882, no Liceu de Artes e Ofícios, a instituição era voltada a oferecer cursos

profissionalizantes gratuitos para artes aplicadas, lavoura e indústria. Inicialmente, o

projeto foi pensado para qualificar o nascente proletariado urbano, mas, ao longo

dos anos, formou, além de artesãos e operários da indústria, diversos artistas por

também assimilar as funções do projeto (nunca executado) de criação de um

Instituto Paulista de Belas Artes.
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Fig. 5 Projeto de Domiziano Rossi do Escritório Ramos de Azevedo para o Liceu (1896), atual sede

da Pinacoteca. Fonte: Acervo do Liceu de Artes e Ofícios

Em 1897, o prédio que abrigaria a nova sede do Liceu de Arte e Ofícios

começou a ser construído em terreno cedido pelo Governo do Estado. A escolha de

tal localização para sede do Liceu não foi ao acaso. A Estação da Luz viria a servir

para o escoamento da produção da instituição e também para a mobilidade

daqueles que buscavam a formação como profissionais habilitados para áreas da

indústria e comércio, o que se relacionava intimamente com as necessidades de

uma capital em rápido crescimento. No mesmo ano em que se mudou para o prédio

no Jardim da Luz, o edifício passou também a abrigar outros cursos voltados a belas

artes e também o Ginásio do Estado.

Foi a partir do Liceu que nasceu a Pinacoteca do Estado de São Paulo,

quando, em 1905, o Secretário do Interior e da Justiça, Cardoso de Almeida, fez a

solicitação de 26 quadros do Museu Paulista para uma exibição em sala cedida pela

instituição e adaptada sob a coordenação de Ramos de Azevedo, que dirigia o Liceu
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e se tornou também o primeiro diretor da Pinacoteca. A nova galeria de arte foi

inaugurada no dia 25 de dezembro daquele ano, em um evento que recebeu famílias

da elite paulistana e importantes figuras políticas da época:

À solenidade inaugural compareceram, além de grande número de
distintas famílias e cavalheiros da nossa melhor sociedade, os srs.
drs. Jorge Tibiriçá, Presidente do Estado; J.J. Seabra, Ministro da
Justiça e do Interior; seu secretário, dr. Carlos Botelho; Cardoso de
Almeida e Albuquerque Lins, Secretário do Interior e da Fazenda;
Meireles Reis, Chefe da Polícia; Domício da Gama, Secretário do sr.
Barão do Rio Branco; Rodrigues Alves Filho, ex-secretário da
República ( Correio Paulistano, 1905)

Apesar da pompa inicial, a Pinacoteca não tomou fôlego e, em pouco tempo,

passou a ser apenas um depósito de quadros. Posteriormente, a Lei 1271 de 1911

regulamentou a instituição e estabeleceu como um dos objetivos da mesma, a

formação estética das futuras gerações, já estipulando que o museu deveria servir

não somente como um espaço de exibição e conservação, mas também de

aprendizado, como já o era o Liceu. Um pouco antes da promulgação da lei, o

espaço já havia começado a ser usado por professores, artistas e estudantes para

visitação e aulas, mas, apenas em 1911, seria aberto à visitação pública, mesmo

que apenas em dias específicos da semana. Seu acervo ainda era incipiente, mas

foi crescendo pouco a pouco, através de uma série de mostras, sessões de artistas

e doações de famílias abastadas da cidade. O acervo se formava com diversos

exemplares da arte burguesa da época e muitos artefatos de pouco valor artístico

que chegavam como doações. Não havia até então, uma diretriz para a formação do

acervo.

No decorrer do século XX, a Pinacoteca cresceria de tamanho e importância

ocupando integralmente o edifício, conforme detalharemos ao longo do texto.
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Fig. 6 Exposição da Arte Francesa, realizada na Pinacoteca em 1913. Fonte: Acervo Cia. da Memória

Voltando ao cenário de desenvolvimento urbano que marcou a região e o

surgimento da Pinacoteca, outro projeto do escritório Ramos de Azevedo que

gostaria de destacar é o do prédio projetado para ser o Armazém Central da

empresa Sorocabana e que hoje abriga a atual Estação Pinacoteca e o Museu da

Resistência.

A chegada à cidade de mais duas empresas ferroviárias, Sorocabana e a

Central do Brasil, marcou o fim do monopólio da companhia “The São Paulo Railway

Company Ltd.”. A companhia ferroviária responsável pela estrada de ferro

Sorocabana se instalou na capital em 1872, onde construiu a Estação São Paulo, na

rua Mauá, próxima à Estação da Luz, o que facilitava o transporte de carga entre as

duas. A Sorocabana passou por diversas dificuldades de gestão até ser estatizada

em 1919 .9

9 Já sob controle do governo de São Paulo, foi construída no mesmo lugar da antiga estação,
além do armazém, uma outra imponente estação iniciada em 1926 e inaugurada em 1938, a qual viria
a se tornar a Estação Júlio Prestes como conhecemos hoje.
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O ciclo das grandes ferrovias, cuja rede foi expandida até o ano de 1922, e

que impulsionou o desenvolvimento da cidade e da região da Luz, inicialmente,

como já dito anteriormente, atraiu as elites para o entorno das estações, mas, aos

poucos, essas foram migrando para outras áreas da cidade como a Avenida Paulista

e o bairro de Higienópolis. Tal processo foi agravado ainda mais pela crise do café e

pela instalação das indústrias na região. O crescente proletariado foi se avolumando

na área e se acomodando em diversos tipos de moradias provisórias e

improvisadas, principalmente, os cortiços. Algumas dessas habitações foram feitas

através de ocupações de casarões que haviam sido abandonados pelos

proprietários, mas, grande parte foi construída por investidores privados para servir

de habitação operária (MOSQUEIRA, 2007, p. 29).

Fig. 7 Casarão transformado em cortiço no bairro de Santa Ifigênia. Aproximadamente, na

década de 1930, Fonte: Folha de São Paulo. REIS, 2001, p. 11

Outro fator importante para essa nova ocupação da região foi a imigração

estrangeira que deixava de se direcionar predominantemente para o trabalho no
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campo e se direcionava para a indústria e serviços urbanos da capital. O Bom

Retiro, por exemplo, que hoje concentra um grande número de imigrantes bolivianos

e coreanos, recebeu, no início do século XX, muitos italianos e, após a década de

20, principalmente durante a segunda guerra mundial, uma relevante comunidade

judaica que chegou ao local empreendendo no comércio de roupas, atividade que é

até hoje uma marcante característica do bairro.

Ainda no começo do século XX, o transporte automotivo começou a aparecer

na cidade e logo se difundiu entre as classes mais abastadas e, posteriormente,

para o escoamento de mercadorias. O transporte ferroviário foi perdendo

importância e a paisagem da cidade foi se alterando com grandes obras viárias e os

primeiros arranha-céus. Entre 1920 e 1939, no Estado de São Paulo, o número de

carros de passeio foi de 5.596 para 43.657 e o de caminhões saltou de 222 para

25.858 . Assim, as grandes estações deixavam de ser também o principal meio de10

escoamento de produtos, diminuindo, ainda mais, o interesse pelo seu entorno.

Simultaneamente ao início do enfraquecimento das ferrovias que

movimentavam a região, o centro de São Paulo foi cenário de uma série de conflitos

civis: a primeira e muitas vezes esquecida Revolução de 1924 e também aquela que

ficou conhecida como Revolução Paulista de 1932 . Essa última, apesar de ter suas11

principais frentes de batalha em outras cidades do Estado e ter durado apenas

alguns meses, gerou uma relevante movimentação na capital e, em especial, na

região central. Os soldados que contavam com significativo apoio das elites e

engajamento de outros setores da sociedade requisitaram alguns edifícios públicos

para abrigar suas tropas, como o Mercado Municipal e o próprio prédio onde

funcionava o Liceu e a Pinacoteca do Estado. As duas instituições, que há poucos

anos haviam perdido seu diretor e fundador - Ramos de Azevedo, falecido em 1928 -

se encontrando já em um momento de instabilidade, viram-se obrigadas a mudar de

11 Sobre a Revolução Constitucionalista de 1932 ver Lima(2018).

10

Fonte:https://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/historia/a-industria-automobilistica/#:~:text=Entre%2
01920%20e%201939%2C%20s%C3%B3,Paulo%20tecnologia%2C%20empregos%20e%20desenvol
vimento. (Acesso em 10/12/2020)
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endereço para um casarão na rua Onze de Agosto, enquanto seu prédio era

ocupado pelo Batalhão Militar Santos Dummont.

A Pinacoteca só conseguiu retornar ao seu endereço de origem, em 1946,

quando o seu prédio original foi adquirido pela Fazenda do Estado, destinando-o

simultaneamente à Pinacoteca, ao Liceu, à Escola de Belas Artes e ao Conselho de

Orientação Artística. Neste período de sua reestruturação, já não era o único museu

de arte da cidade, pois já haviam sido inaugurados o Museu de Arte Moderna - MAM

(1948) na Rua Sete de Abril e o Museu de Arte de São Paulo - MASP, aberto no ano

seguinte na mesma rua, localizada no bairro da República e que, na época, era um

importante ponto de encontro de colecionadores.

Com a expansão da cidade outras centralidades foram se desenvolvendo e

assim, além das elites que já haviam abandonado a região, as empresas e centros

de negócio também foram deixando a região da Luz. Consequentemente, a partir da

década de 1940, os investimentos na modernização da estrutura urbana da época

também se voltavam para essas outras localidades.

Com a desatenção em relação à região da Luz, o local, que já começara anos

antes a receber imigrantes e operários, viu crescer o número de cortiços e pequenos

comércios. Na mesma época, também proliferaram as práticas de tráfico de drogas e

prostituição. Essa última esteve fortemente ligada ao bairro do Bom Retiro até 1953,

quando o governo atuou por meio de decreto para o fechamento de sua zona de

meretrício fazendo com que a atividade migrasse para o quadrilátero entre as ruas e

avenidas Duque de Caxias, Timbiras, São João e Protestantes, região que seria

posteriormente conhecida como Boca do Lixo ou Quadrilátero do Pecado.12

[...] a saída de grupos mais abastados, a migração da sede das
empresas, a popularização do comércio e serviços, ao mesmo tempo
em que a mendicância e os moradores de rua apareceram de
maneira expressiva, os assaltos tornaram-se frequentes e alguns
locais transformaram em pontos permanentes de venda e consumo
de drogas, a imagem de sujeira e periculosidade passou a ser

12 A Boca do Lixo, além de se tornar um reduto das mulheres em situação de prostituição e de
praticantes de outras atividades ilícitas, foi um reduto de uma boemia e de profissionais que entre
1960 e 1980 atuavam na produção de filmes pornô-eróticos.
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fortemente associada ao cotidiano do Centro (Kowarick, 2007, p.
202)

No final da década de 1940, a antiga companhia São Paulo Railway foi

estatizada e a linha Santos - São Paulo - Jundiaí passou cada vez mais a servir,

junto com outras linhas, ao transporte suburbano. Assim, nos arredores das

estações Luz e Júlio Prestes foi se consolidando um comércio popular (formal e

informal) e prestação de serviços voltados a tal movimento. Intensificando ainda

mais o uso da Luz como região de passagem, em 1961, foi inaugurado o terminal

rodoviário na Praça Júlio Prestes. Em volta do que ficou conhecido como Terminal

Rodoviário da Luz , surgiram outros pequenos estabelecimentos comerciais e13

alguns hotéis populares.

Ao final dos anos 60, a região da Luz se encontrava relegada ao

esquecimento pelo poder público e privado, povoada, principalmente, pelas classes

mais baixas, que lá permaneciam pela localização e facilidade de transportes, e que

habitavam cortiços e pensões profundamente deteriorados pela ação do tempo.

Algumas poucas instituições permaneciam no bairro, mesmo que carecendo de

reformas e investimentos. O fluxo de pessoas, apesar de ainda intenso pelas

estações e o terminal rodoviário, não freou o processo que conferiria à Luz o status

de região degradada. Tal situação só viria a se intensificar na década seguinte.

Enquanto seu entorno sofria intensas mudanças que lhe afastava cada vez

mais do seu auge, no início do século, a Pinacoteca passava também por períodos

instáveis. A visitação na Pinacoteca ainda era inexpressiva, tendo atingido número

relevante de público e maior difusão na imprensa apenas com o projeto Pinacoteca

Circulante que, de 1952 a 1971, levou o acervo da instituição a exibições em outras

cidades, reforçando seu caráter estadual.

Nos anos 50, a Pinacoteca passava por dificuldades financeiras contando

com uma equipe de apenas catorze funcionários. Porém, Túlio Mugnaini, diretor à

época, iniciou uma forte campanha de divulgação na imprensa sobre o acervo de

13 O Terminal rodoviário operou na Luz entre 1961 e 1982. Com o seu fechamento a estrutura
de serviços e comércios que se nutriam da movimentação no local se tornou ociosa, contribuindo
ainda mais para a degradação do entorno.
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obras e livros para atrair o público à sua sede. Foi Túlio Mugnaini também quem

concebeu, na ocasião de uma exposição retrospectiva do artista Almeida Júnior, a

Conferência Passeio, tida como precursora das visitas monitoradas na instituição. A

conferência consistia em proporcionar ao público um contato com o acervo,

intermediado por nomes consagrados no meio artístico, como a pintora Anita

Malfatti. Em 1955, a Folha da Tarde publicava na seção Museus e Exposições,

informações sobre “passeios explicativos” por funcionários habilitados da

Pinacoteca.

Pouco a pouco, o acervo da Pinacoteca foi crescendo em número e

importância e ocupando outros espaços do prédio até então compartilhado. Ainda no

final dos anos 1960, muitas instituições coabitavam a construção da Avenida

Tiradentes, que enfrentava sérios problemas estruturais. Durante a gestão do

jornalista e crítico Delmiro Gonçalves à frente da Pinacoteca, o prédio era ocupado

pelo Serviço de Fiscalização Artística, a Escola de Belas Artes, a Escola de Arte

Dramática, o Liceu de Artes e Ofício e uma fábrica de brinquedos. Graças ao

progressivo aumento do seu acervo e da maior profissionalização de sua equipe, a

instituição deixou o status de galeria de arte, gradualmente, até ser entendida como

um museu. Entretanto, as reformas iniciadas nesse período quase cessaram o

funcionamento do museu, que estava em situação alarmante de estrutura para

conservação e acondicionamento do acervo.

A despeito dos esforços de Túlio Mugnaini, que chegara a abrir ao
público, mediante agendamento prévio, a biblioteca de mais de 500
volumes, acomodada nas salas do Museu, este continuava uma
“atração que o paulistano não vê”, conforme artigos publicados na
Folha de S. Paulo em 5 de março de 1963, que ainda
acrescentavam: “O povo e o governo ignoram a existência da
Pinacoteca”.  (CAMARGOS, 2007, p. 77)

Como pudemos ver até o momento, o percurso da Pinacoteca do Estado,

desde sua fundação, esteve intimamente ligado ao seu entorno. Seu surgimento

dentro do Liceu já localizado no prédio do Jardim da Luz servia tanto ao lazer das

elites, enquanto permaneceram na região, quanto a uma função educativa para os
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artistas e artesãos que buscavam a escola. Quanto à formação de seu acervo, a

instituição não foge muito à regra de outros museus tradicionais brasileiros. Formado

inicialmente por doações do Museu Paulista e de famílias abastadas e,

posteriormente, incorporando também doações dos artistas mais relevantes do

cenário cultural paulista, seu acervo correspondia aos gostos burgueses e à estética

hegemônica das elites. Assim, pode-se dizer que o caráter educativo expresso pela

instituição desde a sua fundação cumpria uma função civilizatória, aliada à formação

de uma identidade da arte paulista baseada nas concepções deste grupo.

Também é interessante notar, a partir desse breve histórico da região da Luz,

a importância, tanto dos meios de transporte para a configuração da cidade, como

também das disputas capitaneadas pela força da especulação imobiliária que

movimentam as elites pelos bairros, ao mesmo tempo, que são movimentadas por

elas. O interesse em executar melhorias na região da Luz vigorou enquanto a região

era atrativa às elites ou às grandes empresas. Com a formação de outros centros

urbanos e culturais da elite paulistana, a região é gradualmente esquecida pelo

poder público e a Pinacoteca, que durante toda a primeira metade do século XX

figurou como uma importante referência cultural na cidade, apesar do seu

crescimento inicialmente tímido e pouco organizado, passa a disputar também seu

espaço com outras instituições culturais e museus que se desenvolviam nessas

novas localidades mais visadas pelo poder econômico.

Os anos que seguiram, a partir da década de 1970, trazem um novo capítulo

dessa história com a Pinacoteca e a Região da Luz traçando caminhos distintos até

chegarmos em 2002, na gestão de Marcelo Mattos Araújo e a estruturação de um

programa educativo que volta a tentar se conectar com o entorno e seus habitantes.

1.2. A NOVA PINACOTECA E A BUSCA POR UMA NOVA LUZ (1970 - 2020)

Entre 1970 e 1973, a Pinacoteca do Estado sofreu uma série de reformas que

implementou algumas melhorias estruturais ao prédio já um tanto deteriorado. Entre

outras reformas, foram feitas escadas de acesso para separar a entrada do museu e
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da Escola de Belas Artes que permanecia compartilhando o edifício. Durante este

período, a Pinacoteca permaneceu fechada, tendo transferido seu acervo,

temporariamente, para exibição em outras instituições como o Museu de Arte

Brasileira da Fundação Armando Álvares Penteado (MAB-FAAP). Com o fim das

reformas, a Pinacoteca sofreu toda uma reestruturação que foi além de sua

edificação. Foram contratados mais profissionais para a equipe como monitores de

sala, exibições de maior impacto entraram no calendário do museu, o regimento

interno do museu foi alterado, entre outras implementações. E, finalmente, o museu

foi reaberto ao público em 1973, durante a gestão de Walter Wey.

Com a expansão do museu, os atritos com as instituições que conviviam no

mesmo espaço foram ficando cada vez mais evidentes. Gradualmente, estas

instituições foram deixando o prédio pelos mais variados motivos.

A partir da entrada de Aracy Amaral (1975-1979) na direção, a Pinacoteca

deu início a uma série de cursos de práticas artísticas entre propostas educativas e

didáticas consideradas inovadoras para a época. Durante a sua gestão, também

ocorreu um dos marcos de início de uma nova articulação da Pinacoteca com o

entorno com a exposição fotográfica Bom Retiro e Luz: um Roteiro, de Cristiano

Mascaro . A mostra foi encomendada ao fotógrafo por Amaral e, de acordo com14

matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo, em 21 de março de 1976, já

demonstrava a percepção da direção do museu com seu complexo entorno.

A ideia nasceu "de uma provocação feita a Cristiano Mascaro",
explica Aracy Amaral, diretora da Pinacoteca, no folheto que está
sendo impresso para essa mostra. "Um desafio à penetração de uma
área urbana de características específicas, do ponto de vista de zona
industrial-comercial, de trânsito urbano intenso, simultaneamente
área residencial classe média, vizinhanças de áreas de chegadas e
partidas da cidade grande, área verde excepcional em São Paulo".
(OESP, 21.03.1976)

14 As obras de Mascaro para a série Bom Retiro e Luz: um Roteiro foram as primeiras fotografias a
compor o acervo da Pinacoteca. Recentemente, estas fotografias foram reexibidas na exposição
Antilogias: o fotográfico na Pinacoteca (2017).
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Paulo de Tarso Costa, autor da matéria, ainda ressalta outros elementos da

realidade dos dois bairros na época, quando define a Luz e o Bom Retiro como um

espaço dotado de toda uma heterogeneidade: “[...] de comerciantes e consumidores,

de estrangeiros e nordestinos coabitando debaixo de um mesmo teto, de singelos

casais decorando, como verdadeiras estátuas vivas, o Jardim da Luz.” Para além de

uma visão romantizada, é possível perceber em sua narrativa, também a noção de

complexidade e diversidade dos usos e populações que ocupavam aquele espaço

na década de 1970. Embora a matéria cite ainda a motivação da Pinacoteca “para

que os bairros vizinhos fossem se ver através da interpretação fotográfica de um

artista”, não há quaisquer dados que mencionem a visitação específica da população

vizinha.

Fig. 8: Sem título [Untitled], 1976. Foto da série Bom Retiro e Luz do artista Cristiano

Mascaro. Fonte: Antilogias: o fotográfico na Pinacoteca.
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Fig 9 e 10: Sem título [Untitled], 1976. Fotos da série Bom Retiro e Luz do artista Cristiano

Mascaro. Fonte: Antilogias: o fotográfico na Pinacoteca

Desde a década de 70, a região da Luz passou também a atrair novamente o

interesse do poder público e do mercado imobiliário, como também de

pesquisadores. O primeiro projeto que visava à requalificação do bairro da Luz data

de 1974 e foi chamado “Área da Luz - Renovação Urbana em São Paulo”.

Tratava-se de um estudo encomendado pela Coordenadoria Geral de Planejamento

(COGEP) e executado pelo escritório Rino Levi Associados .15 16

O estudo propunha um programa para a recuperação e otimização
do desempenho funcional da área da Luz. Entre os objetivos básicos
destacavam-se: o incentivo ao adensamento populacional da área
com a implantação de conjuntos habitacionais; o aumento da
qualidade de vida urbana local através da implantação de centros
educacionais integrados e postos de saúde; proteção e valorização
do patrimônio arquitetônico e ambiental da área com base no
reconhecimento de seu potencial de uso para lazer cultural e como
estímulo a uma maior utilização desse conjunto pela população. Esse
trabalho prosseguiu como referência a todas as propostas que se
seguiram (ESMANHOTTO, 2008, p. 108 e 109)

16 O estudo foi publicado em 1977 e pode ser consultado no livro “Área da Luz: renovação urbana em
São Paulo” da Editora Perspectiva.

15 A Coordenadoria Geral de Planejamento (COGEP) da época é a antecessora da atual Secretaria
Municipal de Planejamento (SEMPLA).
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A busca de uma relação mais íntima com o entorno ficou marcada na gestão

de Amaral na Pinacoteca. Com a sua saída, em 1979, a direção do museu passou

ao historiador Fábio Magalhães, o qual trouxe ao setor educativo o enfoque para o

público estudantil, com a mediação de monitores. O público da Pinacoteca era então

contabilizado em 30.750 visitantes anuais, dos quais 3.356 eram atendidos pelo

programa de monitoria.

A partir de meados dos anos 80, novos cursos e programas de formação

foram integrados à programação da Pinacoteca e o setor educativo foi estruturado

por Regina Barros Sawaya e Paulo Portella Filho. Magalhães também mencionou,

na ocasião de sua entrada na Pinacoteca, o intuito de dar continuidade à integração

da Pinacoteca ao seu entorno que, na época, já era alvo de outras propostas

governamentais de melhorias urbanas. Apesar dessa mencionada intenção, não foi

encontrada durante esta pesquisa qualquer iniciativa que buscasse essa

aproximação. Apenas na gestão seguinte, da historiadora e museóloga Maria Cecília

França Lourenço (1983-1987), haverá outro aceno para a região, através da

proposta de seleção de projetos de exposição de artistas contemporâneos que,

necessariamente, deveriam dialogar com questões do entorno.

Em 1984, uma nova iniciativa do poder público surgiu, dessa vez proposta

pela Secretaria de Estado da Cultura. O “Projeto Luz Cultural”, coordenado pela

arquiteta Regina Maria Prosperi Meyer, foi o primeiro a propor uma revitalização por

meio da vocação cultural da região. A área englobada pelo projeto se dava em

partes dos bairros de Bom Retiro e Campos Elíseos, além do próprio bairro da Luz.

O objetivo do projeto era estabelecer parcerias com as instituições culturais da

região, a fim de promover maior dinamismo na área. Como iniciativas do projeto

estão as articulações junto à Secretaria Municipal de Cultura dos programas “Leitura

no Parque” e “Educação Ambiental” e o programa “Desenho no Parque”,

desenvolvido pela Pinacoteca do Estado.

Outra iniciativa foi a maior presença da Polícia Militar na região aos fins de

semana, além de outras parcerias com a corporação. Oficialmente, o projeto durou

até a saída de Mário Covas do governo do Estado, mas já estava enfrentando



43
dificuldades e críticas desde o início de sua implementação, como podemos

observar em matéria do Jornal O Estado de São Paulo de janeiro de 1986 (Fig. 11).

Fig. 11 Matéria sobre o projeto Luz Cultural. Fonte: Acervo do jornal O Estado de São Paulo
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Apesar das iniciativas citadas acima, a situação de seu entorno ainda padecia

de vários problemas. No início da década de 80, muitos imóveis já se encontravam

abandonados e as reformas urbanas executadas na região voltaram a reforçar a Luz

como conexão para outras localidades e não um lugar de permanência. Como

exemplo, temos a ampliação das pistas da Av. Tiradentes e a construção da primeira

linha de metrô da capital, a linha 1-azul- que até hoje faz a ligação Norte-Sul. No

mesmo período, ainda somava-se a esse cenário o aumento de atividades ilícitas

que nunca deixaram a região como as práticas de prostituição, além do uso e tráfico

de drogas. Esse último ainda ganharia outras características e proporções com a

chegada do crack à cidade de São Paulo, por volta do ano de 1990.

O status da Luz como região degradada se consolidava no imaginário dos

paulistanos e foi propagado pelos grandes meios de comunicação e pelas esferas

governamentais. O fenômeno, que se iniciou principalmente no bairro dos Campos

Elíseos, foi englobando outras partes da região e, inclusive, se expandindo para

outras áreas centrais.

É importante, aqui, entender o conceito de degradado e suas implicações.

Para tal fim, irei me valer da reflexão proposta pelo pesquisador e professor

Francisco Sá Barreto, por ocasião da 17º Semana Nacional de Museus realizada na

Universidade Federal de Pernambuco, em 2019. Sá propõe uma noção política da

degradação urbana, ao defender que a mesma é um dispositivo para operar

deslocamentos populacionais que reproduzem a lógica da exclusão urbana. Diz

ainda que para isso uma economia moral é mobilizada. Repudia-se moralmente a

zona degradada e imputa-se às populações pobres como agentes da degradação.

Da mesma forma, o professor ressalta que o reconhecimento dessas zonas

degradadas também é uma importante etapa para as tecnologias de restauração e

conservação. Assim, os processos de “patrimonialização” de bens culturais passam

a fazer parte desse movimento nos centros históricos ao serem cooptados pelo

mercado do turismo e da construção civil para apontar uma necessária valorização
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da área. Cabe ainda nos atentar ao papel dos museus nesse processo, como lembra

Sá, já que tais instituições podem atuar reforçando a lógica de uma

“patrimonialização” e de uma noção de degradado que serve à exclusão social ou

pode ser um instrumento privilegiado de resistência ao mesmo processo.

Podemos reconhecer nessa reflexão, semelhanças com o caso da região da

Luz. Como vimos no Projeto Luz Cultural e como veremos nos projetos e

intervenções a seguir, há um forte apelo nessas iniciativas primeiro, de exaltar e usar

o caráter cultural e patrimonial da região para atrair as elites, segundo, de expulsar

as populações mais vulneráveis através de desapropriações e intervenções policiais

com a justificativa de reverter a degradação da região, uma vez que a elas se atribui

a deterioração física e moral do ambiente urbano. Os cortiços e seus moradores, as

pessoas em situação de rua, em situação de prostituição e outros grupos

marginalizados que passaram a ocupar cada vez mais intensamente a Luz

atrapalhavam o intuito cada vez maior do poder público e da iniciativa privada, como

veremos a seguir, de explorar aquela área da cidade como um polo cultural, turístico

e de negócios.

Seguindo essa mesma lógica, na década de 90, algumas intervenções e

propostas para a região foram realizadas, em especial, no âmbito de melhorias das

instituições culturais da região e, entre elas, a Pinacoteca.

Com a saída da Escola de Belas Artes em 1989 , o prédio teve de passar17

novamente por reformas e foi fechado ao público por cerca de um ano, funcionando

apenas para algumas oficinas e cursos. A partir de 1992, o artista Emanoel Araújo

assumiu a direção do museu. Foi em sua gestão que a Pinacoteca atingiu o status

de referência nacional e internacional como museu de arte. Um marco dessa

internacionalização foi a exposição de obras do escultor francês Auguste Rodin

(1840-1917) realizada em 1995. Essa e outras exposições posteriores durante a

gestão de Araújo atraíram um número recorde de visitantes . Também sob sua18

18 Em 1995, com a exposição de cinquenta e oito bronzes do escultor francês Auguste Rodin, a
Pinacoteca conseguiu recordes de público, alcançando, ao final daquele ano, 150 mil visitantes. Antes

17 A Escola de Belas Artes foi a última instituição a deixar o edifício. Sua relação com a
Pinacoteca foi a mais problemática e culminou até em processo jurídico antes do encerramento de
seu último curso no prédio, em 1989.
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direção foi feita a reforma de requalificação do edifício com intervenções

comandadas pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, a qual deu ares mais

contemporâneos à estética da instituição. Foi criada ainda, a Associação dos Amigos

da Pinacoteca, que visava dar celeridade a tais transformações e viabilização de

projetos de captação, divulgação e ampliação de acervo.

Outra contribuição da gestão de Emanoel Araújo foi a aquisição de obras e

execução de exibições de origem africanas e afro-brasileiras, área de especialização

do diretor. Desta forma, o acervo e a programação da Pinacoteca foram se tornando

mais plural e abarcando a cultura de camadas da população que, até então, não se

viam representadas em um museu com inclinação à cultura europeia ou das elites

brancas brasileiras. O fenômeno de visitação também se intensificava com as

“exposições espetáculo” e ampla divulgação.

Já nos últimos anos em que a Pinacoteca esteve sob seu comando, houve

um começo de aceno a se pensar o entorno, mais precisamente o Parque da Luz,

onde o edifício fica localizado. Após um período de fechamento do prédio para

restauro, a exibição de obras foi para além de seu espaço físico para utilizar o

parque, com a inauguração da mostra Esculturas Monumentais Europeias.

Apesar do aumento de visibilidade e visitação que a Pinacoteca sofreu

durante esses anos, ainda não havia de fato uma estratégia e projeto para

acessibilidade que estivesse estruturada no museu. A visitação, que no começo de

sua história era restrita às famílias mais abastadas da elite paulistana, atingiu outras

camadas sociais como as classes médias escolarizadas, mas ainda não havia

acesso das camadas de menor poder econômico, aquelas desassistidas pela

educação formal.

disso, a Pinacoteca não chegava a receber mais de três mil pessoas por mês. (ESMANHOTTO,
2008)
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Fig. 12 Fila para a exposição das obras de Auguste Rodin (1995). Fonte: Nelson Almeida/OESP.

Nesta mesma época, já com a desativação do Terminal Rodoviário da Luz na

década anterior, a região estava ainda mais ocupada por pessoas em condição de

extrema vulnerabilidade, muitas delas em situação de rua que passaram a ocupar o

entorno da estrutura abandonada do terminal. É também em 1990 que é feita a

primeira apreensão de crack em São Paulo, na zona leste, droga que se espalharia

pela cidade e, em especial, pela área central, dando origem, gradualmente, àquela

que ficou conhecida como Cracolândia, a qual, em 2000, já possuía proporções e

características semelhantes às atuais no que diz respeito à concentração de

usuários.19

Em julho de 1993, foi criado por decreto do então prefeito Paulo Maluf, o

Procentro - Programa de Valorização do Centro de São Paulo, o qual objetivava

revitalizar a área, tanto urbanística quanto socialmente. Porém, passados 5 anos, o

programa ainda não havia recebido nenhum montante da verba aprovada pelo

orçamento da cidade. Ao contrário, cerca de R$ 7,7 milhões foram retirados de sua

19 Para saber mais sobre a chegada do crack em São Paulo e a formação da “Cracolândia” ver
Rui (2016)
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dotação orçamentária e destinados a outros fins como para o pagamento de dívidas

da Cohab (Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo) .20

Em 1996, foi realizado pela Prefeitura de São Paulo o “Concurso Nacional de

Ideias para um Novo Centro de São Paulo”. O edital foi aberto a propostas de

membros da sociedade civil e teve como vencedor um projeto de investigação de

reformulação urbana sob uma ótica viária. O projeto, como todos até então, não foi

para frente. Sua realização não seria viável por, entre outros motivos, ter um alto

custo e impacto.

Nos últimos dois anos dessa década, foram realizadas duas grandes

intervenções em dois prédios significativos para o cenário cultural da região.

Primeiramente, em 1998, foi realizada a já citada e aclamada reforma da Pinacoteca

do Estado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha e, em 1999, a instalação da Sala

São Paulo na Estação Júlio Prestes .21

A primeira década do século XXI trouxe mudanças relevantes na atuação da

Pinacoteca do Estado de São Paulo em relação ao seu entorno, dirigindo sua

atenção, principalmente, para a população vulnerável que a rodeava.

Foi em 2002, quando Marcelo Mattos Araújo, museólogo e futuro Secretário

Estadual da Cultura, assumiu a direção da instituição, que um projeto complexo de

educação para esses públicos começou a ser estruturado. Nesta mesma época, em

2005, a administração da Pinacoteca foi passada integralmente à Associação dos

Amigos da Pinacoteca, hoje Associação Pinacoteca Arte e Cultura (APAC), que tem

o status jurídico de Organização Social de Cultura.

Marcelo Araújo continuou o legado de Emanoel Araújo com uma

programação contundente para o cenário nacional e internacional, mas foi a

inauguração do Núcleo de Ação Educativa e uma série de programas de incentivo à

pesquisa, como a criação do Centro de Documentação e Memória (CEDOC), que

21 A Sala São Paulo é uma sala de concertos construída dentro da estação para abrigar
apresentações sinfônicas e de câmara e serve como sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São
Paulo (OSESP). Seu papel “na transformação cultural almejada à região da Luz consistiu em
recuperar o patrimônio histórico por meio do restauro do prédio da estação ferroviária da Estrada de
Ferro Sorocabana, a Estação Júlio Prestes” (TALHARI, 2012)

20 Dados disponibilizado em reportagem da Folha de São Paulo publicada em 2 de agosto de
1998: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff02089814.htm> (Acesso em 10/12/2020)
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marcaram sua passagem. Além disto, foram inaugurados sob sua direção, em 2008,

o Memorial da Resistência, onde durante a ditadura militar existiu a Delegacia de

Ordem Política e Social (Dops), e, em 2004, a Estação Pinacoteca, localizada no

mesmo prédio que antes abrigava armazéns e escritórios da Estrada de Ferro

Sorocabana, como citado anteriormente. Todas estas instituições são geridas até

hoje pela APAC.

Em agosto de 2003, o Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca, recém-

criado, fecharia o ano com 55 mil visitantes atendidos, o início do Programa

Educativo para Públicos Especiais (PEPE) e o Projeto Bem-vindo, Professor!,

direcionado a docentes da rede pública. Desde o ano anterior, já vigorava o

Programa de Inclusão Sociocultural (PISC), objeto da presente dissertação, e

voltado para a população em situação de vulnerabilidade. Primeiramente, o PISC se

ocupou do entorno e, gradualmente, foi expandindo sua atuação para outras

localidades. Sobre suas atividades e diretrizes detalharemos com mais profundidade

no próximo capítulo. O Programa atua, até o presente momento, sem interrupções,

apesar de sucessivas mudanças na direção da instituição após a saída de Marcelo

Araújo, em 2012, que já contou com Ivo Mesquita, Tadeu Chiarelli, e hoje tem em

sua direção o historiador de arte, Jochen Volz . A escolha do atual diretor-geral, em22

2017, indicou uma retomada no intuito de internacionalização da Pinacoteca, como

afirmou José Roberto Sadek, então Secretário de Estado da Cultura de São Paulo.

O Jochen Volz foi uma excelente escolha e sua chegada significa
mais um passo no sentido da internacionalização da Pinacoteca. Ele
certamente vai seguir e aprofundar o trabalho que tem sido realizado
com muita competência por Tadeu Chiarelli (SADEK, José Roberto;
2016. Depoimento ao Fórum Permanente )23

23 Disponível em:
http://www.forumpermanente.org/noticias/2016/pinacoteca-de-sao-paulo-anuncia-seu-novo-diretor-ger
al (Acesso em 15/11/2021)

22 Antes do seu ingresso na Pinacoteca do Estado, Jochen Volz foi Diretor de Programação da
Serpentine Galleries em Londres (2012 a 2015), Diretor Artístico do Instituto Inhotim, Minas Gerais
(2005 a 2012) e curador do Portikus, em Frankfurt, Alemanha (2001 a 2004), além de co-curador da
mostra internacional da 53ª Bienal de Veneza (2009) e da 1ª Aichi Triennial, em Nagoya, Japão
(2010), curador convidado da 27a Bienal de São Paulo (2006) e curador da 32a Bienal de São Paulo
(2016), entre outras colaborações em exposições em escala internacional.
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Neste meio tempo, porém, a região da Luz se tornou palco de disputas e

conflitos muito mais explícitos e, em certos momentos, por meio de intervenções

violentas do poder público, o que agravou ainda mais a situação de vulnerabilidade

dessa população. Enquanto as esferas municipais e governamentais passaram a

intervir com operações policiais e desapropriações, diversos projetos foram

formulados, desde o início do século XXI, para tentar implementar melhorias do

ponto de vista urbanístico e exaltar as instituições e o caráter cultural da Luz.

Em 2001, o Procentro, criado no governo Maluf, foi modificado e transformado

na Coordenadoria de Programas de Reabilitação da Área Central. Em 2002, uma

iniciativa do Ministério da Cultura, o programa “Monumenta” é implementado em São

Paulo. O programa financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

e com apoio da UNESCO, buscava aliar a preservação e recuperação do patrimônio

histórico ao desenvolvimento econômico e social das regiões atendidas, cidades

históricas protegidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

(Iphan). Na capital paulista, o programa funcionou e foi executado em parceria com

as Secretarias de Cultura do Município e do Estado, e teve como foco a área da Luz.

Em publicação de 2005, no site do Governo do Estado de São Paulo, o programa é

descrito da seguinte forma:

Imagine um imenso espaço integrado a museus, sala de concertos e
teatro, restaurantes e cafés. Um boulevard onde as pessoas podem
caminhar tranquilamente, visitar exposições, assistir a shows e
respirar arte. Esta é a ideia motriz de uma iniciativa que promete
transformar a região ao redor da Estação Luz num pedaço europeu.
É o Monumenta – Programa de Preservação do Patrimônio Cultural
Urbano –, que prevê a criação e integração de todos estes espaços
no bairro da Luz.

A área foi escolhida por causa da concentração de prédios públicos
tombados pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional) e espaços culturais, que hoje oferecem diversas atividades
como os museus Pinacoteca e Estação Pinacoteca, o mosteiro da
Luz e o Museu de Arte Sacra, o complexo Júlio Prestes, as estações
Júlio Prestes e Luz, além do Jardim da Luz, do Quartel da Luz e do
edifício Ramos de Azevedo. Isso sem falar da Estação da Luz da
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Nossa Língua , que deverá ser inaugurada até o fim do ano, um24

espaço multimídia que funcionará paralelamente à própria estação de
trem.25

Apesar das expectativas do governo de São Paulo, o programa que foi

encerrado em 2010 teve resultados insignificantes e pontuais na região, realizando

poucas obras como intervenções no Museu de Arte Sacra, no edifício Paula Souza –

onde atualmente funciona a Fatec – e algumas instalações no Jardim da Luz .26

No começo dos anos 2000, durante a gestão de Marta Suplicy na prefeitura,

outro programa foi desenvolvido para a região central, o qual contava com a verba

destinada pelo BID para a reabilitação da área. Chamado “Perímetros de

Reabilitação Integrada do Habitat” (PRIH), o programa foi desenvolvido pela

Secretaria de Habitação de São Paulo (SEHAB) e tinha como objetivo a melhoria

das condições de habitação da região, que contava, como já dito anteriormente, com

muitos cortiços e edifícios deteriorados. Tal iniciativa seria executada com a

participação das comunidades e, para tal, previa a criação de Comitês de

Reabilitação, que, segundo o decreto, seriam compostos por “representantes do

poder público e da sociedade civil, compreendendo moradores, trabalhadores,

organizações e movimentos sociais, cooperativas, estabelecimentos industriais,

comerciais e prestadores de serviços”. Embora tenha recebido boas críticas de

especialistas e gerado um vasto levantamento sobre a situação habitacional do

centro de São Paulo, o programa teve de ser paralisado, antes mesmo da

implementação das ações, por falta de investimentos, desgastes com a população e

os técnicos envolvidos.

Em 8 de março de 2005, é executada uma ação extremamente polêmica para

a região, organizada pelo então Prefeito José Serra. Aquela que foi batizada como

26 Disponível em:
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/ColReg_RecuperacaoImoveisPrivadosCentrosHistoricos
_m.pdf (Acesso em 10/12/2020)

25 Disponível em:
https://www.saopaulo.sp.gov.br/eventos/patrimonio-projeto-monumenta-transforma-o-bairro-da-luz/
(Acesso em 10/12/2020)

24 Estação da Luz da Nossa Língua foi o primeiro nome aventado para o atual Museu da Língua
Portuguesa.
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Operação Limpa foi uma operação de fechamento de comércios ilegais e hotéis que

eram usados, de acordo com a Prefeitura, para o tráfico de drogas na região. Com

uma ação policial ostensiva na Cracolândia e entorno, foram abordadas pessoas

consideradas suspeitas como estrangeiros, mulheres em situação de prostituição e

consumidores de drogas. A ação foi duramente criticada na época por promover

uma limpeza social e, mesmo para os interesses da prefeitura foi pouco efetiva, já

que menos de um ano depois, a Cracolândia continuava ativa, como continua até

hoje. Traficantes e consumidores apenas se mudaram para áreas próximas .27

Porém, esta não foi a única operação com essas características durante a gestão de

Serra e Gilberto Kassab, seu vice, que assumiu após o primeiro deixar o cargo em

2006. Entre 2005 e 2007, foram dez “operações especiais” na região.

De 2005 a 2010, a “cracolândia” passou, definitivamente, de um
local para onde “ninguém olhava” ao centro das questões sociais,
urbanas e políticas contemporâneas, movimentando operações
policiais, serviços de saúde e de assistência social dos mais
variados níveis de governo (municipal, estadual e federal); além de
atores como ONGs, igrejas, facções criminais, ativistas, jornalistas e
pesquisadores.
De modo mais instigante, cada um desses atores, longe de
cooperarem, na prática desenvolvem distintas propostas,
emaranhando-se em inúmeras disputas, concorrendo entre si pelo
melhor entendimento do local, pelo mais correto atendimento e
encaminhamento dos usuários, bem como pelos modos mais
adequados de atuar sobre a questão; contendas que ficaram mais
visíveis a partir de 2012. (RUI, 2013, p.240)

Durante a gestão de José Serra ainda foi lançado o Projeto Nova Luz,

idealizado por Andrea Matarazzo, então subprefeito da Sé, e aprovado pela Câmara

Municipal, no mesmo ano da Operação Limpa, mas só passaria para a fase de

execução, a partir de 2010, durante a gestão do Prefeito Gilberto Kassab. O Nova

Luz foi gerido pela EMURB e se propunha como um projeto de renovação urbana

focado na área da Cracolândia, mais especificamente entre as avenidas Duque de

Caxias, Ipiranga, Rio Branco, Cásper Líbero e a Rua Mauá.

27 Ver matéria completa da Folha de São Paulo disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1602200618.htm (Acesso em 10/12/2020)



53
O Nova Luz era um programa que englobava uma série de ações como

recuperação de calçadas e iluminação pública, mudanças da lei de zoneamento,

desapropriações e demolições de imóveis, parcerias com a iniciativa privada com

licitações para construtoras e editais de chamamento de empresas para

transformação da região em um polo comercial . Mais uma vez, o projeto de28

Serra/Kassab foi duramente criticado e acusado de tentar promover um processo de

higienização social na região, excluindo a comunidade local.

Nessa mesma década, mais especificamente em 2006, foi inaugurado o

Museu da Língua Portuguesa, na Estação da Luz, aumentando ainda mais a oferta

de equipamentos culturais na Luz.

Em 2012, no primeiro mandato eleito de Gilberto Kassab, uma nova operação

policial violenta foi realizada na Cracolândia, conhecida como “Operação Sufoco” , e29

foi conduzida conjuntamente pelo Município e pelo Estado. Outra iniciativa do então

prefeito foi a construção do Complexo Prates:

Em março de 2012, a prefeitura da cidade, ainda sob a gestão do
prefeito Gilberto Kassab, anunciou a inauguração do Complexo
Prates. Localizado na rua Prates, cerca de 1km da área da
“cracolândia”, o grande aparato arquitetônico contaria com uma
inédita articulação entre saúde e assistência, funcionaria 24 horas
por dia e teria capacidade de ofertar 1.200 atendimentos diários.
Após um ano e meio de funcionamento, trabalhadores do local
denunciaram que suas funções e orientações de trabalho, que
respeitam as preconizações e diretrizes governamentais, são
reprovadas internamente; a prática de demissões de funcionários tem
sido, inclusive, utilizada como medida de retaliação. Narram também

29 A operação oficialmente chamada de Operação Cracolândia foi iniciada em 3 de janeiro de
2012 e conduzida com bombas de efeito moral, tiros de balas de borracha e forte repressão até o dia
6 de janeiro. A operação focou na expulsão dos usuários de drogas da Cracolândia que se
concentravam na rua Helvétia. A dispersão destas pessoas gerou o que foram consideradas
pequenas Cracolândias em bairros ao redor da Luz e repercutiu negativamente entre a classe média
que habitava tais localidades, na imprensa e entre profissionais que trabalhavam na assistência social
aos usuários. Mesmo com a operação, os usuários retornaram ao local original da Cracolândia. Mais
sobre a Operação sufoco em Rui (2013).

28 Uma das formas de atrair empresas para a região foi através de incentivos fiscais com
redução de 50% do iptu e do ITBI e 60% do ISS por cinco anos, para aquelas que realizassem
investimentos de ao menos R$50 mil na área. Em 2007, foi realizado o edital de chamamento de
empresas interessadas, o qual obteve 25 inscrições. Entre as empresas interessadas estavam
Microsoft e IBM.
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que há conflitos em decorrência da presença da Guarda Civil
Metropolitana no local. (RUI, 2013,p. 243)

O projeto Nova Luz durou até 2013, quando foi arquivado pelo prefeito

Fernando Haddad. O prefeito do Partido dos Trabalhadores (PT) lançou o programa

“Braços abertos”, voltado à população que faz uso de crack na região, coordenado

pela Secretaria Municipal de Saúde e com participação das demais secretarias. O

programa propunha uma abordagem com foco diferente das operações de seus

antecessores na região. Ao invés de tratar a Cracolândia como um problema de

segurança pública com confrontos policiais, apreensões e dispersão de usuários, a

gestão de Fernando Haddad procurou estabelecer ações de redução de danos,

através de medidas que visavam, entre outras, a contratação dos usuários em

serviços de limpeza urbana e abrigo em hotéis da região. O programa recebeu

críticas e foi apelidado de “bolsa crack” por adversários políticos do prefeito.

Seu sucessor João Dória extinguiu o Programa Braços Abertos e chegou a

declarar o fim da Cracolândia, após comandar uma forte operação policial que

prendeu cerca de 38 pessoas, causou caos no entorno e terminou com a destruição

das barracas onde ficavam os usuários. A operação, ao invés de acabar com a

concentração de grupos de usuários de crack, como pretendia a prefeitura,

dispersou os mesmos em grupos menores em outras regiões do centro e depois de

alguns meses, a grande concentração voltou à região original. No mesmo ano,

também foi lançado por Dória o Programa Redenção que, de acordo com o site da

Prefeitura, visava em “ação conjunta entre município, governos estadual e federal

[...] atendimento individualizado aos usuários de drogas, no qual a equipe de

saúde terá papel central, além da rede de acolhimento ao morador de rua” .30

Outra promessa de João Dória foi a remoção da Favela do Moinho localizada

nos Campos Elíseos e a única da região central. A Favela do Moinho surgiu da

ocupação de um terreno, onde ficava o antigo Moinho Matarazzo, no fim dos anos

80 e, desde a gestão Kassab, sofreu inúmeras tentativas de remoção pelas gestões

30 Para mais informações ver
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/programa_redencao/> (Acesso em
10/12/2020)
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que se seguiram. A comunidade chegou a abrigar 1200 famílias antes de dois

grandes incêndios que atingiram a favela em 2011 e 2012, número que foi reduzido

para 480 famílias no ano seguinte . A favela ainda persiste no mesmo local.31

Sendo uma exceção por se estabelecer no centro da cidade
enquanto a maioria ocupa as periferias da região metropolitana, a
Favela do Moinho manifesta-se também como um embate por terras
centrais em desuso. Em torno dessas questões, uma série de ações
judiciais deixa incerto o futuro do terreno e de seus moradores.
Atualmente a área é disputada pela União federal, que pede a
anulação do leilão de 1999; pela prefeitura, que em 2006 criou um
decreto de utilidade pública para remoção do assentamento; e por
moradores, que exigem o direito à posse por usucapião por estarem
estabelecidos no local há mais de 30 anos, o que fora concedido em
2008 provisoriamente até o julgamento final, que não tem data
prevista (CABETTE FÁBIO, 2017). (SILVEIRA , 2020, em ArchDaily)
32

Apesar dos sucessivos projetos de requalificação da Região da Luz, da

implementação de serviços de saúde e intervenções policiais nas últimas duas

décadas, a população em situação de vulnerabilidade resiste neste espaço central.

Enquanto isso, continua desassistida de seus direitos básicos. Essa realidade tem

se agravado, frente à situação atual da pandemia do Covid-19 e à crise econômica

que afeta tanto a atuação de organizações públicas de saúde quanto de entidades

da sociedade civil que prestam suporte a essas pessoas. Ao mesmo tempo, as

ações policiais e de despejo comandadas pela prefeitura continuam na região .33

É neste cenário de extrema complexidade que a Pinacoteca do Estado de

São Paulo, através do PISC, vem atuando, mas, antes de abordarmos as ações

33 Ver, por exemplo, em:
<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/08/01/apos-covas-confirmar-intencao-de-despejos-na
-cracolandia-25-entidades-assinam-carta-de-repudio.ghtml> (Acesso em 10/12/2020)

32 Disponível em:
<https://www.archdaily.com.br/br/951941/favela-do-moinho-processo-de-abandono-e-interesses-econ
omicos-no-centro-de-sao-paulo> (Acesso em 07/06/2021)

31 Fonte:
<https://outraspalavras.net/outrasmidias/a-longa-resistencia-da-favela-do-moinho/#:~:text=Sua%20his
t%C3%B3ria%20come%C3%A7ou%20h%C3%A1%20cerca,que%20lhe%20rendeu%20o%20nome.&
text=Antes%20dos%20dois%20grandes%20inc%C3%AAndios,cerca%20de%205%20mil%20pessoas
.> (Acesso em 10/12/2020)
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desenvolvidas pelo Programa é importante trazer um panorama geral da população

da Luz como um todo e, mais especificamente, dos grupos em situação de

vulnerabilidade que circulam pela região, de acordo com os dados mais recentes

disponíveis.

1.3. A LUZ HOJE: A POPULAÇÃO E AS ENTIDADES SOCIAIS

A região da Luz pouco mudou, desde o início das intervenções estatais, nos

anos 1980, no que se refere à sua população e paisagem. O fenômeno de

“gentrificação” não se efetivou, apesar das inúmeras tentativas do poder público de

valorizar a área e trazer um outro público para a região. De acordo com artigo

publicado por Frúgoli Jr e Sklair no final dos anos 2000 , o caso do bairro da Luz34

“não se caracteriza, até agora, por qualquer tipo de alteração em termos residenciais

(para classes médias ou altas)”. Apesar dessa conclusão, não se pode ignorar que

os investimentos e implantação de novas instituições culturais têm atraído pessoas

ligadas às classes média e alta para usos pontuais e circunstanciais da região

focados em tais equipamentos.

Apesar da população da Luz ser profundamente diversa e não estar reduzida

apenas a grupos em situação de vulnerabilidade social - a região possui ainda um

importante polo comercial no Bairro do Bom Retiro e na Região da Santa Efigênia

que atrai uma série de trabalhadores e também gera circulação grande de pessoas

que vêm de outros lugares para fazer compras -, tais populações são

frequentemente associadas à região pela mídia impressa e televisiva, pelo poder

público, se consolidando também no imaginário dos paulistanos.

Como já explicitado, há a presença dos usuários da Cracolândia e de pessoas

em situação de rua, mas também de mulheres em situação de prostituição, de

moradores de cortiços e de ocupações na região, como marcantes na área. Também

precisamos ressaltar que alguns indivíduos perpassam por mais de um grupo

34 FRÚGOLI, H.; SKLAIR, J.O bairro da Luz em São Paulo: questões antropológicas sobre o
fenômeno da gentrification. 2009
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simultaneamente, como é o caso de pessoas em situação de rua que também fazem

o uso do crack, das travestis que se encontram em situação de rua ou de

prostituição, entre outros, o que demanda um entendimento da complexidade destas

populações. Também é importante pensar esses grupos por uma perspectiva de

interseccionalidade, uma vez que se sobrepõe a esses grupos violências próprias do

racismo, lgbtfobia, entre outras.

A associação que se faz da Luz como região que abriga pessoas em situação

de extrema vulnerabilidade não se dá por acaso. Diversas pesquisas apontam uma

grande incidência de alguns desses grupos na área central e, principalmente, na

região da Luz. Dados do Censo da População em situação de rua de 2019 , por35

exemplo, apontavam que, já naquele ano, foram identificadas 24.344 pessoas em

situação de rua na cidade de São Paulo, das quais 45,38%, foram abordadas na

região da subprefeitura da Sé. Dentro da área contemplada pela subprefeitura ainda

é possível notar que a grande maioria dessa população se encontra, principalmente,

nos distritos que compreendem a região estudada. São 1.336 no distrito do Bom

Retiro, 1.806 no distrito da República, 1.541 no distrito da Sé e 5.105 no distrito da

Santa Cecília - neste último, de acordo com o mapa desenvolvido pelo mesmo

Censo, é possível notar que a concentração dessa população se dá em locais

próximos à divisa com os distritos do Bom Retiro e República, justamente no entorno

próximo à Pinacoteca do Estado de São Paulo.

O centro das grandes cidades é atrativo para pessoas em situação
de rua, pois concentra diversos aparatos e serviços públicos,
múltiplas possibilidades de pequenos ganhos e, ainda, oferece
relativa proteção à violência. Assim, as áreas centrais oferecem
refúgio, abrigo, proteção, ganho, diversão e serviços aos que mais
deles necessitam. Por isso, a pobreza extrema fica visível e exposta,
sobretudo, nas grandes regiões centrais. (RUI, 2016, p. 231)

Uma outra característica marcante da história e realidade atual do bairro são

os cortiços, que carecem de dados atualizados que possam nos dar pistas da real

35 Disponível em:
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/observatorio_social/pesquisas/
index.php?p=18626>  (Acesso em 10/12/2020)
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dimensão de sua presença e distribuição nos distritos da área central. O último

levantamento do tipo ocorreu em 2000 pelo Seade , quando foram estimados 24 mil36

cortiços na área central da cidade, onde moravam 160 mil famílias e 596 mil37

pessoas. De acordo com o mesmo estudo, 54% dessas famílias possuíam

rendimentos mensais entre 1 e 3 salários mínimos. Infelizmente, não é possível

mensurar a realidade atual e nem foram encontrados dados mais detalhados que

nos ajudem a compreender o caso específico da região estudada. O Censo dos

Cortiços, prometido pela prefeitura em 2018, ainda não foi realizado e não há

previsão para sua realização.

De acordo com dados disponíveis no site ObservaSampa a subprefeitura da38

Sé, na qual está localizada a região da Luz, possuía, em 2018, 24.139 famílias em

situação de extrema pobreza (até ¼ de salário mínimo), o 10º maior índice entre as

32 subprefeituras da cidade de São Paulo. A mesma pesquisa, em 2013, havia

identificado 9.452 famílias nesta situação na área da subprefeitura, o que mostra um

altíssimo crescimento. Os bairros considerados na composição da região da Luz

abrangem partes de diversos distritos da subprefeitura da Sé - a Pinacoteca se

encontra oficialmente no distrito do Bom Retiro, mas está muito próxima às divisas

dos distritos da Sé, República e Santa Cecília. Os três compõem os maiores índices

de famílias em situação de extrema pobreza da sua subprefeitura. O distrito do Bom

Retiro é o 5º entre os maiores índices.

38 Disponível em: <https://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/Conteudo/Estudos> (Acesso em
10/12/2020)

37 De acordo com o relatório Geral do Programa de atuação em cortiços do Governo do Estado
de São Paulo: "Os cortiços são moradias multifamiliares, subdivididas em cômodos alugados
informalmente, situados em áreas urbanas dotadas de infraestrutura completa, e que apresentam
condições físicas precárias, uso coletivo das instalações sanitárias e sobreposição de funções em
qualquer privacidade".
Disponível em:
<http://www.cdhu.sp.gov.br/documents/20143/37069/RelatorioGeralProgramaCorticos.pdf/cef12342-5
419-23a0-bf8c-95360484fe86> (Acesso em 10/12/2020)

36 CDHU-SGPAC. Pesquisa Socioeconômica SBI-PAC. Seade, São Paulo, 2002
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Quantidade de famílias em situação de extrema pobreza (até 1/4 salário

mínimo) na Subprefeitura da Sé

DISTRITOS Ano de 2018

Sé (Distrito) 4.953

República (Distrito) 4.872

Santa Cecília (Distrito) 4.385

Bela Vista (Distrito) 4.058

Bom Retiro (Distrito) 3.059

Liberdade (Distrito) 1.483

Cambuci (Distrito) 1.074

Consolação (Distrito) 255

TABELA 1 Fonte: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS); Base

CadÚnico - Caixa Econômica Federal – MDSA, 2018.

Atualmente, diversos programas e serviços públicos se mantêm na região,

muitos dos quais já mencionados e voltados ao atendimento de usuários de drogas e

atendimento psicossocial. Alguns exemplos são, além do Programa Redenção já

citado, o CAPS AD Prates e o Programa Recomeço. Este último é uma ação do

governo do Estado e atua em todo território paulista com objetivo de apoiar

dependentes químicos e seus familiares. Na capital, o Centro de referência Álcool,

Tabaco e outras drogas (CRATOD), localizado próximo à Cracolândia, é considerado

uma porta de entrada para o Programa Recomeço. O Programa foi criado pelo

governador do Estado Geraldo Alckmin e visa “facilitar a internação dos

dependentes em centros de referência, incluindo comunidades terapêutica e

moradias assistidas” .39

Além dos serviços públicos vinculados à Secretaria de Saúde municipal e

estadual, diversas entidades da sociedade civil atuam hoje, na região da Luz, com

focos em determinados segmentos da população em situação de vulnerabilidade,

muitas delas voltadas à população em situação de rua e também à população que

faz uso de crack. Em relação à primeira, podemos citar a Casa de Oração do Povo

39 Disponível em:
<https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/multimidia/fotos/programa-recomeco-oferece-apoio-e-trata
mento-dependentes-quimicos/> (Acesso em 10/12/2020)
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da Rua como referência na região. O espaço que é gerido pela Pastoral do Povo da

Rua, ligada à igreja católica, e coordenado pelo Padre Júlio Lancelotti, atua desde

1997, no acolhimento da população em situação de rua e fica localizado à Rua

Djalma Dutra, a cerca de 800 metros da Pinacoteca do Estado.

Em relação aos usuários de crack e à “área” popularmente conhecida como

Cracolândia , há a atuação de uma série de entidades não governamentais. Uma40

das mais antigas é a ONG É de Lei, criada a partir de uma ação da Faculdade de

Psicologia da USP e que atua no campo de redução de danos junto aos usuários,

através de ações nas ruas e em seu centro de convivência. Ainda podemos citar em

relação a iniciativas com o grupo de usuários de crack, a ação do coletivo “A Craco

Resiste” que tem uma abordagem mais voltada à denúncia das ações de repressão

policial e à realização de uma vigília com atividades culturais na Cracolândia (rodas

de samba, de capoeira e apresentações musicais).

Algumas entidades vinculadas a igrejas evangélicas também têm atuado na

Cracolândia com ações de assistência e acolhimento que perpassam uma explícita

tentativa de evangelização, como é o caso da chamada Cristolândia, ligada à Igreja

Batista, e a CENA (Comunidade Evangélica Nova Aurora), que atua desde 1987

abrangendo também outros grupos como pessoas em situação de rua, crianças em

situação de risco, travestis e mulheres em situação de prostituição.

Em relação à prostituição, é importante destacar a atuação da ONG

Associação Agentes da Cidadania - Mulheres da Luz, voltada, desde 2013, ao

trabalho com as mulheres que se prostituem, principalmente, no Jardim da Luz, local

já associado à prática, desde o tempo da escravidão, quando mulheres escravizadas

eram obrigadas por seus senhores a se prostituir, conforme é revelado por uma de

suas fundadoras Cleone Santos que, “por 18 anos trabalhou como prostituta no

40 A Cracolândia apesar de ser muitas vezes referida pela mídia e pelo poder público como um
território específico se trata de uma “territorialidade itinerante” (Frúgoli e Spaggiari, 2010), pois é uma
formação de pessoas que circula pelos bairros da Luz, Santa Efigênia e Campo Elíseos, entre outros
bairros próximos. Não à toa um outro nome pelo qual a Cracolândia é referida principalmente pelos
que nela atuam é o “Fluxo”.
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parque da Luz, mas deixou o serviço para fundar a ONG que hoje auxilia as

mulheres” .41

Por fim, é preciso mencionar também os movimentos sociais dos sem-teto ,42

os quais têm tido uma importante atuação na luta por moradia, ainda que restrita a

alguns edifícios, em uma região que possui uma série de imóveis abandonados e é

alvo de um crescente interesse do mercado imobiliário. Podemos citar como

ocupações estabelecidas na região a Ocupação Mauá e a Ocupação Prestes Maia,

que, em 2015, conseguiu que a Prefeitura comprasse o edifício e o destinasse a

moradia popular.

O número de entidades atuantes na Região da Luz e a variedade de grupos

atendidos demandam pesquisas mais aprofundadas. Citei aqui, rapidamente,

algumas das organizações mais importantes na região, embora se saiba que43

representem apenas um recorte da diversidade de ações desenvolvidas na área.

Este levantamento, em conjunto com os dados censitários e históricos,

anteriormente citados, forma o contexto em que o objeto de estudo está inserido, e

ajudou a compreender as ações e modos de trabalho do PISC, bem como, de forma

mais detalhada, a instituição Pinacoteca do Estado de São Paulo, em que o mesmo

opera, temas a serem abordados no próximo capítulo.

Por fim, como essa pesquisa se encerra depois de quase dois anos de

pandemia da Covid 19, não é possível deixar de mencionar o aumento de pessoas

em situação de vulnerabilidade por toda São Paulo. Os últimos dados revelam que

em 2022, 31.884 pessoas estão em situação de rua, um aumento de 31% em

relação à pesquisa anterior, realizada em 2019, que apontava 24.344 pessoas

43 Para um maior aprofundamento nas dinâmicas de algumas dessas entidades ver o artigo
Etnografia da atuação de entidades sociais na região da Luz (Spaggiari, E.; Estradiote, W. e
Fonseca, Z.,2012)

42 Os assim chamados sem-teto são grupos politicamente organizados que lutam pela moradia
própria, principalmente através da ocupação de edifícios e casarões vazios. Boa parte dos
participantes desses movimentos foram moradores de cortiços, habitações alugadas usadas há
muitas décadas pelas classes populares, caracterizadas por casas de cômodos precárias,
multifamiliares, lotadas e insalubres, cuja vantagem é a localização central, próximas a oportunidades
de trabalho, serviços e equipamentos urbanos. Obviamente, as ocupações dos sem-teto são arranjos
residenciais distintos e menos recorrentes que os cortiços da região. (Kowarick, 2007; Frúgoli Jr.,
2006)

41 Para mais informações ver: <https://www.mulheresdaluz.com.br/> (Acesso em 10/12/2020)



62
nessas condições. Esse aumento, obviamente, teve forte impacto também na região

da Luz, ou talvez até maior, já que a região não impõe grandes restrições a esses

moradores que já ocupavam várias áreas da região, muito antes da pandemia.

Assim, a situação no entorno da Pinacoteca, provavelmente, é uma das mais

precárias de todos os tempos.

Simultaneamente a esta realidade, a Pinacoteca junto ao Governo de São

Paulo anunciou que em novembro de 2022 será inaugurada a Pinacoteca

Contemporânea, novo prédio da Pinacoteca localizado na Avenida Tiradentes, 273,

no bairro da Luz. De acordo com o portal da Secretaria de Cultura do Estado de São

Paulo , a iniciativa, cujo plano foi concebido em 2008, entra dentro do projeto de44

revitalização da Luz e contará com uma expansão dos programas existentes no

museu, assim como novos programas a serem criados. Assim, aguardamos o tempo

dizer quais serão os impactos, ações e desdobramentos que esse novo museu terá

na Região da Luz.

44 Disponível em:
https://www.cultura.sp.gov.br/governo-de-sao-paulo-anuncia-o-inicio-das-obras-da-pinacoteca-contem
poranea/ (Acesso em 29/11/2021)



63

CAPÍTULO 2 – O PROGRAMA DE INCLUSÃO
SOCIOCULTURAL DA PINACOTECA E SUAS PARCERIAS

Ao longo de sua história, a Pinacoteca teve momentos de maior atenção aos

processos educativos, a exemplo do que aconteceu durante a passagem de Paulo

Portella Filho como coordenador do Setor educativo da Pinacoteca entre os anos45

1975 e 1987, em outros momentos, no entanto, esse núcleo do museu recebeu

pouco destaque e investimentos. Dessa forma, os processos educativos na

instituição sofreram grande instabilidade.

Infelizmente, ainda hoje é raro ver projetos educativos longevos em museus

de arte do país. Os educadores costumam ter alta rotatividade, pouca valorização de

seus trabalhos dentro das instituições com salários e formas de contratação que,

muitas vezes, não permitem aos mesmos um crescimento econômico e profissional,

e especialização na carreira.

Como foi citado rapidamente no capítulo anterior, o educativo da Pinacoteca

sofreu uma grande reformulação a partir do primeiro ano da gestão de Marcelo

Mattos Araújo. O diretor, que vinha de uma experiência com o Museu Lasar Segall,

onde o educativo tem uma história bastante consistente, assumiu a Pinacoteca já

com o intuito de fortalecer os processos educativos da instituição. Até então, as

ações educativas da instituição não haviam se firmado como projetos duradouros,

sofrendo constantes mudanças com as trocas de gestão e oscilando de acordo com

o perfil dos gestores.

Como uma exceção na realidade dos setores educativos de museus, o projeto

concebido inicialmente pelo então diretor da Pinacoteca completa 20 anos em 2022,

45 Paulo Portella Filho Implantou e coordenou as atividades do Serviço Educativo da Pinacoteca do Estado
de São Paulo entre 1975 e 1987 durante a gestão dos diretores Aracy Amaral, Fábio Magalhães, Maurício
Fridman e Maria Cecília França Lourenço. Entre as atividades desenvolvidas em sua passagem estão as
atividades de atendimento ao público visitante agrupado e avulso e a criação dos cursos de arte para crianças,
jovens e adultos frequentadores do museu e da atividade Ateliê no Parque, desenvolvido aos sábados, com o
público do Jardim da Luz. Colaborou na organização do projeto O Artista e a Criança criado por Marcello Nitsche
para o museu.
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tendo se firmado dentro da instituição, mesmo com as sucessivas trocas de gestores

ocorridas nos últimos anos. A criação do NAE - Núcleo de Ação Educativa da

Pinacoteca do Estado de São Paulo nos moldes que vemos até hoje contou com

uma equipe, cujo núcleo de certa forma permanece até os dias atuais. Logo que

ingressou na instituição, Marcelo Mattos Araújo chamou para compor a equipe

Milene Chiovatto, ainda hoje coordenadora do núcleo, e Gabriela Aidar, atualmente

coordenadora de projetos inclusivos. Contaram também com Thelma Mosken e

Maria Estela Silva que já vinham da gestão passada e, posteriormente, se

integraram à equipe Amanda Tojal e Margarete de Oliveira. Com exceção de Tojal,

toda a equipe permanece até os dias atuais. Foram estas profissionais que junto a

Marcelo Araújo deram contorno ao programa que se estruturava na Pinacoteca.

A criação do NAE, em 2002, além de inaugurar um novo formato com mais

valorização e sistematização do setor na instituição, permitiu ao educativo da

Pinacoteca um aprofundamento de seus projetos, profissionalização constante de

seus educadores e uma maior participação da equipe, não apenas no diálogo com a

programação expositiva, mas também na relação com o público e com outros

setores do museu.

Um exemplo dessa profissionalização do NAE está no modelo de formação

dos educadores contratados pelo museu. De acordo com Chiovatto, em artigo

publicado em 2015, os educadores contratados da Pinacoteca passam por um

processo geral de formação que conta com apostilas com textos referenciais de

educação e de teóricos fundamentais à área educativa da instituição, história da

própria instituição e da arte em geral, além de publicações próprias do NAE. São

também realizados encontros, orientações e aulas com as coordenações do Núcleo

e dos programas, assim como encontros com curadores de exposições em

desenvolvimento no museu.

Em seu processo de entrada na instituição, os educadores recém-contratados

também têm a oportunidade de acompanhar educadores mais antigos em suas

visitas e contar com o acompanhamento dos mesmos em suas primeiras atividades

na Pinacoteca. Após esse momento inicial, a formação é contínua com constantes
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reuniões e encontros para discussões e reflexões sobre a prática e a teoria

trabalhada. De acordo com o programa no qual o educador irá atuar, é realizada

uma formação complementar específica e complementar à formação anterior. Além

dessa formação, a equipe educativa da Pinacoteca do Estado tem produzido, desde

2002, inúmeros artigos acerca de suas ações, estudos e reflexões sobre as práticas

educativas realizadas na instituição, confirmando sua vocação de pesquisa e

aprofundamento, implementada desde sua criação .46

Marcelo Araújo buscou reafirmar a natureza essencialmente educacional da

Pinacoteca como instituição museológica que é. Ciente que tal processo não podia

ser confinado aos setores educativos ou à relação museu/escola, o museólogo partiu

de uma concepção referenciada na museologia contemporânea e embasada pelas

discussões que tomavam forma no ICOM – International Council of Museums para

uma nova definição de museu , de forma a potencializar o viés educativo da47

Pinacoteca e fortalecer seu setor especializado desde o princípio. Assim, estava

concebendo um novo modelo de setor educativo junto com as coordenadoras do

núcleo. Na visão do então diretor da Pinacoteca, a salvaguarda de objetos não

ocuparia a finalidade principal da instituição museológica. Em artigo assinado por

Araújo em conjunto com Chiovatto, os autores afirmam:

Deve-se considerar ainda que a natureza educativa do museu
ultrapassa a construção de significados sobre os objetos de sua
coleção e saberes patrimoniais, e também contempla o
desenvolvimento dos indivíduos e a formação de público a cultura.
(ARAUJO; CHIOVATTO, 2015, p. 3)

E ainda:

47 Em 2007 foi aprovada pelo ICOM a seguinte definição de museu: “O museu é uma instituição
permanente sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao
público, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o patrimônio material e imaterial da
humanidade e do seu meio envolvente com fins de educação, estudo e deleite”.

46 Alguns dos artigos que podem ser consultados inclusive no próprio site da Pinacoteca do Estado de
São Paulo são: As ações do Programa de Inclusão Sociocultural (Aidar, 2019); Pensando a função

educativa dos museus (Araújo; Chiovatto, 2015); e A ação educativa do Programa de Inclusão

Sociocultural da Pinacoteca de São Paulo com pessoas que fazem uso problemático de drogas na

região dos bairros da Luz e Bom Retiro (Yamaguchi; Santos, 2018).
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Todos e cada profissional atuante no museu precisa ter em mente
que parte de sua atuação encontra-se atrelada à função educativa da
instituição e, portanto, deve estar ciente disso e mobilizado para
atingir esse fim, com as contribuições específicas de sua função.
(ARAÚJO; CHIOVATTO, 2015, p. 3)

Assim, a gestão de Marcelo Mattos Araújo buscou colocar a educação, a

relação com o público e o debate sobre a função social do museu no centro da

reestruturação que comandou na Pinacoteca, entre os anos de 2002 e 2012. O NAE

ocupou um importante papel nessas mudanças e, assim como o tom que era dado à

instituição como um todo, foi concebido “a partir das propostas da Nova Museologia,

e da percepção do museu como espaço que pode contribuir não só para uma vida

cultural ativa, mas com uma participação decisiva na sociedade” (CHIOVATTO,

2011).

Além das referências do campo da museologia contemporânea, o projeto do

NAE se valeu também de referências da educação formal, não formal e da

arte-educação. Chiovatto e Aidar citam como autores importantes para o programa:

Paulo Freire, John Dewey e Jorge Larrosa; além dos Parâmetros Curriculares

Nacionais em Arte e os Roteiros Práticos de Museologia. Outros autores citados são

Denise Grinspum; Lisa C. Roberts; Ana Mae Barbosa; Maria Helena Wagnes Rossi;

Magaly Cabral; Waldisa Russio Camargo Guarnieri; Hugues de Varine-Bohan; Eilean

Hooper-Greenhill; Richard Sandell; Maria Cristina Oliveira Bruno; Maria Célia Moura

Santos e Olga Rodrigues de Moraes Von Simson entre outros.

A referência de Dewey é citada inúmeras vezes na produção escrita da

equipe educativa.

O pensamento teórico que articula os diferentes programas
educacionais atualmente desenvolvidos parte das propostas
filosóficas de John Dewey, buscando uma educação capaz de
promover uma experiência significativa no visitante, em seu contato
com a obra de arte. (CHIOVATTO, 2015, p.3)

É possível perceber pela citação a Freire, Dewey e Larrosa, uma inclinação

do NAE para pensar a educação através dos afetos e do diálogo com o repertório
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cultural, as experiências e a vida cotidiana dos educandos, aqui tomados como todo

o público do museu. Freire, provavelmente o mais conhecido entre eles no Brasil,

defendia uma educação dialógica que não enxergasse o educando como mero

depósito de conhecimentos, o que chamou de “educação bancária”. Dewey, um

filósofo norte-americano, assim como Freire, defendia uma educação

problematizadora relacionada à participação política e comunitária, enxergando o

educando como um todo em seus aspectos físicos, emocionais e intelectuais.

Larrosa, por fim, reafirma o papel do afeto e da experiência no processo educativo.

Afora as particularidades de cada teórico, que aprofundaremos mais à frente no

diálogo com a museologia, os pontos aqui citados parecem guiar a prática do NAE.

Atualmente o NAE, que continua sendo coordenado por Milene Chiovatto,

engloba diversos programas e ações sistemáticas na instituição, além das visitas

educativas agendadas, disponíveis a quaisquer grupos interessados em conhecer a

Pinacoteca. Dentre os programas desenvolvidos pelo NAE podemos citar: as

Formações para Professores; PISC – Programa de Inclusão sociocultural; os

dispositivos para autonomia de visita (publicações e recursos de mediação), que

disponibilizam diversos jogos e estímulos à reflexão inseridos no espaço do museu;

o Programa Educativo para Público Especial (PEPE), voltado a pessoas com

necessidades especiais; o Programa Consciência Funcional, voltado à própria

equipe do museu, entre outros.

Apesar destes programas serem autônomos no âmbito da Instituição, eles

atuam com constantes trocas de experiências e reflexões, sob uma diretriz

pedagógica comum. Cada programa possui também objetivos específicos de acordo

com o público e ações pretendidas, mas todos são guiados também pelos objetivos

gerais do NAE, que visa desenvolver ações educativas a partir das obras do acervo

e as apresentadas em exposições temporárias; promover a qualidade da experiência

do público no contato com as obras de arte; garantir a ampla acessibilidade ao

museu e incluir e transformar em frequentes, públicos não habitualmente

frequentadores (CHIOVATTO, 2015).
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A questão da garantia de acessibilidade, um dos objetivos acima citados,

ganha especial destaque nos programas desenvolvidos pelo NAE. De acordo com a

coordenadora do núcleo, a acessibilidade é priorizada por todo o NAE, não apenas

por um ou outro programa. Isso se dá pelo entendimento de acessibilidade que a

equipe educativa toma por base, e do qual compartilho e a partir do qual utilizo o

conceito dentro deste trabalho. Quando pensamos em acessibilidade em museus é

comum a associação direta e exclusiva à série de adaptações da estrutura física e

de instrumentais do museu para o público com deficiência. Longe de diminuir a

importância dessas medidas para o público PCD , o qual tem por direito acessar48

estes espaços com mobilidade e autonomia, é preciso ampliar a discussão e as

medidas práticas para outras modalidades de acesso que ainda hoje se encontram

dificultadas e que permeiam não só esse público, mas muitos outros que acabam

apartados desses espaços.

Em nossa prática no Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca
utilizamos o termo acessibilidade no que consideramos uma acepção
mais ampla, envolvendo não apenas as questões ligadas à promoção
de acesso físico, por meio da garantida de circulação e afluxo de
público às instituições (com a utilização de rampas, elevadores e
mesmo com a gratuidade nos ingressos), mas também - e
especialmente - no que se refere a aspectos intangíveis do contato
com os museus, como aqueles relacionados ao acesso cognitivo, 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.
Com a ampliação da compreensão e uso do termo, os museus
podem desenvolver ações de acessibilidade que incluam não apenas
públicos com deficiências, mas outros igualmente excluídos dos
processos e sistemas oficiais de cultura. (AIDAR, 2011, p. 2 e 3)

Ainda de acordo com a equipe do NAE:

Garantir o acesso do público ao museu ganha, nesta perspectiva,
uma nova dimensão. Trata-se de garantir não só o acesso físico ao
espaço expositivo, mas de criar sistemas capazes de promover o
acesso perceptivo aos códigos da arte; acesso cognitivo à

48 PCD é a sigla utilizada para se referir às pessoas com deficiência.
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compreensão da arte e acesso afetivo, garantindo o reconhecimento,
por parte dos visitantes, de que estas obras - antes distantes -
participam e contribuem para a construção de sua própria identidade,
da compreensão da identidade do todo social na qual o indivíduo se
insere. (NAE/PINACOTECA, s/d, p. 3)

A Pinacoteca do Estado de São Paulo como um museu de arte público,

vinculado à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e com mais de 100 anos

de existência é, provavelmente, um dos museus mais conhecidos do país. Porém,

mesmo com uma alta visitação comparada à dos demais museus do estado , o49

conhecimento e apropriação deste espaço não acontecem para todas as camadas

da população. Pensar acessibilidade em um museu pressupõe, tanto reconhecer os

públicos que o acessam, quanto aqueles que, por diversos motivos, não o acessam.

E promover a acessibilidade é investigar também os motivos desta segregação, e

assim implementar as mudanças necessárias para democratizar o espaço do museu

e garantir a qualidade deste acesso.

No caso da Pinacoteca, algumas medidas de investigação sobre o público e o

não-público do museu foram promovidas no início e ao longo da gestão de Marcelo

Mattos Araújo e contribuíram para a formulação dos diversos programas educativos

até hoje atuantes na instituição. Dentre essas medidas, duas pesquisas são

frequentemente citadas pela equipe educativa como cruciais para um maior

entendimento da realidade de visitantes e não visitantes. São elas: a pesquisa Você

e o Museu: Pesquisa de perfil de público visitante da Pinacoteca (2002) e a pesquisa

Expectativas e percepções do público do entorno em relação à Pinacoteca

(2007/2008). A primeira, encomendada logo no primeiro ano do NAE, acabou por

confirmar uma realidade tão comum a tantos museus e que, de acordo com Gabriela

Aidar, já era sentida por ela e sua equipe. De acordo com essa pesquisa, o público

da Pinacoteca era composto, em sua maioria, por pessoas com alta escolaridade,

renda entre média e alta e eram oriundos de outras regiões da cidade que não o

49 De acordo com dados de 2017 disponíveis no Portal de Transparência da Secretaria de
Cultura do Estado de São Paulo o público total naquele ano nas instituições vinculadas a APAC foi de
475.838 pessoas, o segundo maior público entre os museus estaduais ficando atrás somente do
Museu Catavento
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entorno próximo do museu. Já a segunda pesquisa citada, a qual buscou

compreender como a instituição era vista pelos frequentadores do entorno do

museu, assim como traçar um perfil sócio demográfico desta população, mostrou

que, além do entorno ser formado por um público socioeconomicamente diverso dos

que frequentavam o museu - 25% das pessoas entrevistadas não haviam sequer

terminado o Ensino Fundamental -, também mostrou um baixo conhecimento do

público do entorno sobre a Pinacoteca, dos quais apenas 19% afirmaram já ter

visitado a instituição.

A partir dos dados coletados, o NAE se estruturou com uma missão clara de

não só melhorar as experiências e troca com aquele público que já frequentava o

museu, mas também de alcançar os diversos grupos que, por inúmeras razões, se

encontravam excluídos de seus espaços e atividades. Essas duas pesquisas

ajudaram a estruturar um programa que viria, pela primeira vez, a dialogar mais

diretamente com o entorno da Pinacoteca: o PISC - Programa de Inclusão

Sociocultural.

De forma inovadora, o PISC foi voltado para atender a um grupo com um

recorte mais específico: pessoas em situação de vulnerabilidade social, que não

possuem ou possuem pouco contato com instituições oficiais da cultura, como são

os museus. O Programa parte também desta percepção de descontinuidade entre o

que acontecia dentro e fora da Pinacoteca e da urgente necessidade de reverter

esse quadro.

Infelizmente, as pesquisas sobre público e não-público sobre as quais o NAE

e também o PISC se alicerçaram já possuem mais de dez anos e entendo que para

um trabalho realmente eficaz, a escuta tem de ser, não apenas significativa, mas

também frequente, pois a sociedade se altera continuamente e o trabalho educativo,

seja em museus ou em instituições exclusivas para esse fim, tem de acompanhar

essas mudanças e estar sempre em sintonia para atender às novas demandas,

principalmente, após uma pandemia. O investimento nessas modalidades de

pesquisa permitiria aos setores educativos do museu mensurar os impactos de suas

atividades na participação e integração do museu tanto do seu entorno quanto da
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sociedade em geral. Da mesma forma tais pesquisas também podem contribuir para

uma maior percepção de possíveis mudanças na população do entorno

2.1. O PISC, SUA MISSÃO, AÇÃO E A VISÃO DO MUSEU

O PISC faz parte dos chamados Programas Inclusivos , os quais são50

coordenados por Gabriela Aidar. O Programa, como já citado, foi concebido junto

com a criação do NAE, em 2002, e buscou primeiramente dialogar com o entorno da

Pinacoteca, só depois vindo a expandir suas ações para grupos em outras áreas da

cidade de São Paulo.

O Programa de Inclusão Sociocultural visa promover o acesso
qualificado aos bens culturais presentes da Pinacoteca a grupos em
situação de vulnerabilidade social, com pouco ou nenhum contato
com instituições oficiais da cultura, como museus. O Programa busca
ainda contribuir para a promoção de mudanças qualitativas no
cotidiano desses grupos e para a formação de novos públicos de
museus. (AIDAR, 2011, p. 4 e 5)

Entre as mudanças qualitativas propostas pelo Programa são citadas: o

desenvolvimento e ampliação do repertório e da noção de pertencimento cultural dos

indivíduos; a promoção de diálogo que promova autoconfiança; a construção de

conhecimentos e habilidades cognitivas, emocionais e vivenciais. Também é

mencionado nos materiais impressos produzidos pelo PISC o desenvolvimento da

percepção estética dos educandos - “subsídio para suas criações e para o

fortalecimento de sua capacidade crítica''.

Antes de adentrar nos aspectos práticos das atividades do PISC junto ao

entorno, é importante trazer um pouco da discussão que o Programa propõe e que

fundamenta sua prática, no que diz respeito à inclusão social dos educandos e

também à própria noção de vulnerabilidade que caracteriza os grupos a quem o

Programa se destina.

50 Os Programas Inclusivos são: o PEPE, criado em 2003; o PISC, criado em 2002; Meu Museu
(voltado para idosos) e o programa Consciência Funcional.
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As noções de acesso e inclusão adotadas pelo Programa são ampliadas para

além do acesso físico e formação de público, com base no conceito de exclusão

exposto abaixo .51

Em nossa prática, ao utilizarmos o conceito de exclusão social, nos
referimos aos processos pelos quais um indivíduo ou grupo tem
acesso limitado às ações, sistemas e instituições tidas como
referenciais e consideradas padrão da vida social, e por isso
encontram-se privados da possibilidade de uma participação plena
na sociedade em que vivem.” (AIDAR, 2011, p. 5)

Para Aidar (2011), as instituições culturais, assim como outras instituições e

dinâmicas sociais, podem acabar cumprindo um papel nessa rede de exclusão ou

então, optar por reverter suas ações para se tornarem ferramentas de inclusão

social. Uma vez que ambos os processos se dão de forma multidimensional, ou seja,

não se trata de um fenômeno decorrente de uma única esfera como a econômica,

por exemplo, as políticas que visam à inclusão devem ser tomadas de forma

interdisciplinar, e os serviços e equipamentos culturais devem ser colocados como

serviços sociais posicionando-se frente aos problemas sociais e não se apartando

dessas demandas.

Aidar ainda diferencia o desenvolvimento de públicos e a inclusão social em

museus. O primeiro se referindo à promoção de acesso aos museus e a segunda se

referindo à promoção de mudanças qualitativas no cotidiano dos grupos envolvidos.

Como vemos, a acepção de inclusão utilizada pelo Programa vai além de

trazer pessoas vulnerabilizadas para dentro do museu, mas se propõe a pensar a

própria relação da instituição e sua equipe com esses grupos e quais as mudanças

necessárias para que o museu de fato dialogue com esse público vulnerável e gere

impactos positivos para essas pessoas.

51 “Acessibilidade ampla implica ainda uma atenção constante às necessidades e adequação dos
discursos do museu aos grupos de visitantes, não hierarquizando as distintas formas de
conhecimento e incorporando as expectativas e histórias de vida dos diferentes públicos, num espaço
repleto de possibilidades.” (AIDAR, G; AMARO, D; CHIOVATTO, M; SOARES, L., 2015 )
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Da mesma forma, o conceito de vulnerabilidade social , no entender do52

Programa, não se restringe apenas a uma realidade de baixa renda, mas

compreende toda uma gama de violações de direitos e acesso por razões diversas.

o termo situação de vulnerabilidade social não é consensual nem
pode ser entendido como sinônimo de carência de renda. Adotamos
no Programa sua compreensão como uma situação de violação de
direitos, conforme expresso na Política Nacional de Assistência
Social, do Governo Federal, que define seus usuários como
‘cidadãos e grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade
e riscos…’. Este documento relaciona as situações de
vulnerabilidade e riscos com violação de direitos. (AIDAR, 2011, p. 7)

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e que

foi tomada pelo PISC como referência, dentre os muitos direitos fundamentais estão

os direitos culturais, os direitos políticos, sociais e econômicos. Sobre os grupos

atendidos, Aidar afirma:

Esses indivíduos ou grupos, quando se encontram socialmente
vulnerabilizados, podem enfrentar diversas e simultâneas situações
de exclusão: a perda de direitos pela exclusão de sistemas políticos,
a perda de recursos pela exclusão dos mercados de trabalho e a
deterioração das relações pessoais pelo enfraquecimento de laços
familiares e comunitários, ficando, assim, sujeitos a um contexto de
privação múltipla. A essa situação podemos acrescentar, ainda, o
enfraquecimento de sentimentos de pertencimento e reconhecimento
cultural pela exclusão dos circuitos e instituições da cultura
oficialmente instituída. (AIDAR, 2019, p.1)

Com base nesses conceitos e reflexões, na visão de sua equipe educativa, a

inclusão social defendida pelo Programa se colocaria como uma ferramenta para a

promoção de transformações na vida dos educandos para além da vivência de uma

instituição cultural específica.

52 Apesar dos diversos significados atribuídos ao termo, hoje é recorrente o entendimento de que a
vulnerabilidade se dá de forma multifatorial podendo estar atrelada a esferas diversas da vida do
indivíduo ou comunidade como questões sociais, econômicas e culturais (VASCONCELLOS; SILVA,
2018). De acordo com SCHUMANN (2014, p. 131/132) em sua pesquisa que buscou compreender o
conceito de vulnerabilidade a partir de diversas abordagens e autores, é possível perceber que a
partir da década de 80 a compreensão do termo se deu em três dimensões: as noções de risco; a
capacidade de enfrentamento dos riscos; e o potencial de recuperação dos danos.



74
No texto “Aspectos da inclusão sociocultural em museus: a experiência da

Pinacoteca de São Paulo”, Aidar cita Dodd e Sandell (2001) para apontar três níveis

de ação a partir das quais as instituições culturais podem colaborar na

transformação social: individual (autoestima, senso de identidade, novas

habilidades); comunitário (incremento na autodeterminação, em processos

decisórios, participação democrática); e social (incremento nos sentimentos de

pertencimento cultural e afirmação de identidades para grupos em situação de

desvantagem).

Em outro momento do texto citado, Aidar traz também o aspecto de “criação e

difusão do conhecimento” (autoridade interpretativa) para “geração e legitimação de

narrativas sociais” como uma forma de contribuição dos museus no desenvolvimento

social. A coordenadora do Programa, ainda sobre esse último aspecto, questiona a

atitude de delegar somente aos seus setores educativos a resposta às demandas

sociais e a ideia de função como a de “traduzir” a produção de conhecimento das

instituições.

2.2. O PISC NA PRÁTICA

Dentro do recorte de público de pessoas e grupos em situação de

vulnerabilidade, o PISC começou seu primeiro ano de atuação mapeando as

organizações sociais da região que poderiam vir a serem parceiras e também

participando de algumas ações comunitárias com agentes e entidades locais para

conhecer melhor questões e demandas da região. Assim, o Programa começou com

grupos do entorno e foi expandindo seu raio de ação, hoje contando com parceiros

em outras localidades dentro e fora do centro de São Paulo. Atualmente, o Programa

de Inclusão Sociocultural realiza uma série de atividades com diversos grupos em

situação de vulnerabilidade e outras atividades relacionadas, as quais são

agrupadas em cinco frentes de trabalho: parcerias e visitas educativas aos grupos;

curso de formação para educadores sociais; ação educativa extramuros; pesquisas
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de público e processos avaliativos; e publicações. Para esta análise, atento a todas

as frentes de trabalho do PISC, mas com foco maior nas parcerias com

organizações sociais (sejam elas públicas ou privadas) da região da Luz e na Ação

Extramuros, a qual será detalhada mais à frente.

Para atuação com o público pretendido, o PISC optou por realizar suas

atividades através de instituições parceiras. Essas parcerias com organizações

públicas e privadas é uma prática comum a todo o NAE, diferindo no alinhamento de

cada uma delas com cada programa do núcleo. De acordo com Chiovatto (2015),

essas modalidades de parcerias são chamadas pelo NAE de educação

compartilhada e, de forma geral, se configuram como ações educativas construídas

em conjunto com os parceiros, e que buscam confluir as intenções educativas e de

responsabilidades de ambas as partes envolvidas.

Para tanto, em nossa experiência, percebemos ser fundamental para
gerar parcerias em educação compartilhada que esteja clara a
percepção da ação educativa no museu como oportunidade de
transformação pedagógica e vivencial, não se tratando de mera
atividade de lazer, embora a dimensão de entretenimento, intrínseca
ao convívio com o museu e com a arte, deva estar contemplada na
prática educativa não-formal; também é preciso estabelecer objetivos
comuns ou compatíveis entre os parceiros, além de um fluxo eficiente
de informações e da garantia de processos de diálogo sinceros e
abertos (CHIOVATTO, 2015, p. 5)

No caso do PISC mais especificamente, essas parcerias, além das firmadas

com organizações sociais públicas e privadas, há também parcerias com algumas

iniciativas comunitárias. Estas têm o perfil de já desenvolverem um trabalho

socioeducativo com diversos segmentos de público dentro do recorte do Programa.

As ações com as organizações são formuladas para serem executadas ao longo de

um período extenso que pode variar de meses a anos, bastante diferente do habitual

trabalho de educativos que costuma ser pontual, na maioria das instituições

museológicas.

De acordo com Aidar (2019), o intuito de realizar um plano de trabalho de

longo prazo se dá, propositalmente, para que de fato ocorra uma incorporação do
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museu no cotidiano dos participantes. Além disso, esse tipo de parceria mais

extensa pode contar com uma avaliação e acompanhamento de resultados

constantes, o que permite também, a partir desses resultados, reformular aspectos

que precisem ser aperfeiçoados a fim de que se possa colher impactos mais

significativos.

Nesse programa em particular, optamos por desenvolver ações
educativas continuadas, pois acreditamos que a recorrência aos
espaços oficiais de cultura pode, para este perfil de público,
possibilitar a apropriação e familiaridade, desenvolvendo além de
conhecimentos, também habilidades de sociabilização, comunicação,
fortalecimento de identidades, autopercepção e autoafirmação. Ou
seja, agregando aos saberes formais da arte, cultura e patrimônio,
conhecimentos aplicáveis às necessidades particulares e coletivas
destes grupos. (CHIOVATTO; AIDAR, [2011?], p. 4 )

O aprofundamento da relação com os grupos permite à equipe do PISC

mensurar, até certo ponto, os desdobramentos que participar de tal experiência

geram para os envolvidos, tanto para a Pinacoteca e sua equipe, quanto para as

organizações parceiras e o público atendido. Mesmo ciente das dificuldades e

limitações envolvidas, a equipe do museu tem se dedicado a gerar parâmetros de

avaliação de resultados e impactos que superem os dados quantitativos, assim,

buscando uma maior percepção daquilo que é de ordem subjetiva e que tenha de

fato desdobramentos mais profundos nos educandos. Para tal, o Programa realiza,

desde o início de sua atuação, avaliações das ações educativas desenvolvidas junto

aos grupos atendidos.

As coordenadoras do Programa e do NAE citam como contribuintes para o

desenvolvimento dessas ferramentas avaliativas, além das reflexões internas da

equipe, as experiências desenvolvidas com os Generic Learning Outcomes

utilizados no Reino Unido, uma ferramenta que busca auxiliar na identificação dos

benefícios que as pessoas obtêm ao interagir com organizações artísticas e

culturais, como museus e bibliotecas. O modelo britânico propõe, de forma geral, a

ampliação dos processos avaliativos para além da aquisição de conhecimento

formal, englobando também formas de aprendizagem subjetivas como o
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desenvolvimento de habilidades, de atitudes e valores, a promoção de prazer,

inspiração e criatividade e a transformação de comportamento .53

A partir do Generic Learning Outcomes, a equipe educativa desenvolveu uma

adaptação destes princípios ao contexto institucional da Pinacoteca com a

consultoria da Dra. Adriana Mortara Almeida.

(...)notamos ser necessária a adaptação ao nosso contexto social e
institucional, e para tanto, contamos com a consultoria da Dra.
Adriana Mortara Almeida, para elaboração dos instrumentos que ora
se encontram em aplicação (AIDAR; CHIOVATTO, 2015, p. 4).

As avaliações desenvolvidas pela equipe se dão através de múltiplos

formatos. Primeiramente, há os relatórios de observação de caráter descritivo e

analítico redigidos pelos educadores do museu para cada um dos grupos atendidos.

Nestes relatórios constam dados como os objetivos da ação e a descrição da

atividade, além de alguns de seus resultados, a avaliação do educador a respeito da

ação e propostas de continuidade. O processo avaliativo também se dá por dois

modelos de questionários no formato de autorresposta, um direcionado aos

participantes dos grupos e outro aos educadores e/ou responsáveis pelos grupos.

Além destes, há também como uma alternativa para crianças participantes

que não são alfabetizadas, folhas de desenho para responder o que elas mais

gostaram na visita e um depoimento da criança sobre seu desenho. Para adultos

que também não contam com plena alfabetização, o questionário é aplicado com

acompanhamento dos educadores. Somado a esses recursos avaliativos, também

são consideradas a própria produção plástica dos participantes em geral.

Devemos reconhecer que a análise dos resultados das avaliações
implica, muitas vezes, num esforço interpretativo que pressupõe a
subjetividade do analista. Entretanto, a aplicação sistemática dessas
avaliações aponta para diretrizes objetivas do trabalho, como a
percepção do desejo de regressar ao museu, o sentimento de
valorização e bem-estar, e o prazer das descobertas ocorridas na
experiência da visita (AIDAR; CHIOVATTO, 2015, p.10)

53 Mais informações sobre o Generic Learning outcomes em:
https://www.artscouncil.org.uk/measuring-outcomes/generic-learning-outcomes#section-8
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Os processos avaliativos realizados no decorrer de uma ação contínua

auxiliam a equipe a desenvolver e adaptar as atividades, melhorando a experiência

dos educandos e aprofundando o diálogo com os parceiros.

Apesar das intenções de continuidade da equipe do Programa, os grupos e

parceiros podem variar ao longo dos anos. Entre os muitos motivos dessa variação e

encerramento de parcerias, Gabriela Aidar, em entrevista concedida para esta

pesquisa, relatou como exemplos: a rotatividade dos profissionais tidos como

referência para o Programa dentro das instituições parceiras; e o enfraquecimento

de algumas instituições devido a mudanças de políticas públicas que acabam por

afetar o trabalho dos assistentes sociais, parceiros frequentes do PISC.

Dentre os grupos com os quais o PISC já desenvolveu ações dentro e fora da

Região da Luz, estão pessoas em situação de rua, mulheres em situação de

prostituição, famílias em situação de vulnerabilidade, mulheres vítimas de violência

doméstica, pessoas que fazem uso “problemático” de drogas, grupos LGBT,

moradores de habitações precárias, adolescentes em cumprimento de medida

socioeducativa, egressos do sistema penitenciário, jovens e crianças com pouco

acesso socioeconômico, migrantes e refugiados, entre outros. Como foi citado no

capítulo anterior muitos desses grupos são frequentes no entorno. Devido ao perfil

dos grupos atendidos, o PISC buscou uma atuação em rede que perpassa serviços

civis e governamentais.

De acordo com a equipe do PISC, as parcerias são sempre estabelecidas

com organizações que já realizem um trabalho socioeducativo com esses grupos e

que possuam o intuito de elaborar, de forma conjunta, os objetivos e um plano de

atividades, a longo prazo. Assim, são construídas com essas parcerias, além de

atividades particulares a cada caso, uma série de visitas educativas que possam

responder às demandas de cada grupo de educandos e que dialoguem com

atividades realizadas pela instituição parceira.

(...) assim, o contato com o museu não é desvinculado do trabalho
ou processo educativo que se realiza na instituição de origem,
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devendo sempre enriquecê-lo e também relacionar-se ao cotidiano
dos grupos. Neste ponto,nos valemos das ideias propostas pela
teórica inglesa da educação em museus Eilean Hooper-Greenhill, ao
argumentar sobre a importância de se considerar as comunidades
interpretativas a que pertencem os grupos ao se propor as ações
educativas, a fim de gerar experiências que sejam de fato
significativas e promovam o desenvolvimento dos educandos.
(AIDAR, 2019, p. 3)

Apesar do intuito de construir um plano de atividades, objetivos e modos de

trabalho particular a cada caso e grupo atendido, respeitando as especificidades, a

coordenadora do PISC relata haverem alguns procedimentos comuns ao

desenvolvimento de atividades do PISC com os parceiros:

(...) adequação do foco das visitas educativas ao museu para
abordagens vivenciais, de caráter mais prático que teórico; a
construção de ações a partir do repertório de experiências e
conhecimentos dos grupos, ou seja, em diálogo com os referenciais
de suas comunidades interpretativas; o empenho em fazer com que
as descobertas advindas dessas ações possam ser aplicadas em
aspectos concretos da sua vida cotidiana; o estímulo a leituras de
obras/imagens que facilitem as interpretações e resgates da memória
dos indivíduos, buscando com este processo que se desencadeie a
atribuição de sentidos e a construção de conhecimento próprio do
grupo; a realização de atividades de proposta poética com resultados
capazes de criar, para os grupos, a sensação de materialização dos
sentidos e conhecimentos atribuídos durante as leituras das obras; e
o desenvolvimento de processos formativos que possibilitem aos
educandos a mediação junto a seus pares, estimulando sua
apropriação dos espaços e conteúdos do museu. (AIDAR, 2019, p. 4)

Foi constatado durante a presente pesquisa que, apesar de atuar com

diversos grupos e organizações, o PISC conta com uma equipe bastante reduzida.

Além da coordenadora de programas inclusivos, Gabriela Aidar, a equipe fixa é

formada por dois educadores contratados, que atuam nas visitas educativas: Renato

Yamaguchi e Wilmihara Santos. O programa conta em algumas atividades também

com um educador prestador de serviço e, em alguns momentos, atuam também dois

estagiários. Essa realidade frente ao amplo reconhecimento do Programa entre seus

pares e frente à longevidade do mesmo mostra que ainda é pequeno o investimento
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realizado pelo museu em ações educativas voltadas ao público em situação de

vulnerabilidade, não se configurando uma prioridade entre as ações da instituição.

Apesar do tamanho reduzido de sua equipe, de acordo com o Relatório de

Atividades de 2019, disponível no portal de transparência da APAC , naquele ano o54

Programa de Inclusão Sociocultural atendeu um público de 2.843 pessoas em visitas

educativas. Esse dado se refere às visitas no geral, não havendo dados disponíveis

que indiquem quantos destes são da Região da Luz. Para comparação com outras

modalidades de visitas do Núcleo de Ação Educativa, no mesmo ano foram

oferecidas 16.466 visitas para estudantes de escolas públicas e privadas e 10.899

visitas educativas para público diversificado. Os outros programas da Pinacoteca

como o PEPE e o Programa Meu Museu e o Projeto Pinafamílias somaram ao todo

6.991 pessoas atendidas em visitas educativas. O público espontâneo geral da

Pinacoteca e da Estação Pinacoteca juntos naquele mesmo ano foi de 538.889

pessoas.

Os dados de 2019 são os últimos disponíveis, já que em 2020 e 2021, as

atividades dos Programas foram interrompidas devido à pandemia de Covid-19.

De acordo com Aidar, para a atuação no PISC, são selecionados para o

Programa educadores que já tenham experiência com grupos de perfis semelhantes

aos atendidos. Seu processo de formação é semelhante ao de outros educadores da

instituição. Entretanto, alguns princípios norteadores presentes na formação geral

são aprofundados no trabalho do Programa como o conceito de equidade, o qual

considera a necessidade de criar diferentes abordagens para garantir a igualdade de

acesso a diferentes perfis de participantes. Além da formação teórica, é reforçada a

importância do aprendizado da experiência prática e, por isso, também valoriza o

fato dos educadores construírem trajetórias longevas dentro do Programa. No caso

dos dois educadores contratados, ambos atuam no Programa há cerca de cinco

anos e se encontram bastante familiarizados com a teoria e prática do PISC,

54 Disponível em
http://apacsp.org.br/wp-content/uploads/sites/5/2018/12/Relat%C3%B3rio-de-Atividades_2019APAC.p
df

http://apacsp.org.br/wp-content/uploads/sites/5/2018/12/Relat%C3%B3rio-de-Atividades_2019APAC.pdf
http://apacsp.org.br/wp-content/uploads/sites/5/2018/12/Relat%C3%B3rio-de-Atividades_2019APAC.pdf
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inclusive, tendo realizado produção de artigos relativos às suas atuações com os

grupos.

Mesmo a equipe contando com poucos profissionais, o Programa já atuou

com inúmeras organizações de dentro e fora do território em que está localizada.

Porém, obviamente, há uma limitação no número de parceiros que o Programa

consegue acompanhar e hoje, de acordo com Aidar, existe uma grande demanda de

organizações interessadas em compor parcerias com a Pinacoteca. Isso se deve,

entre outras coisas, ao fato do PISC promover e coordenar um curso muito

procurado por educadores sociais.

Realizado desde 2005, o curso Ações Multiplicadoras é voltado para

educadores que atuem em programas socioeducativos desenvolvidos por

organizações sociais e tem como objetivo dar subsídios para a elaboração,

execução e avaliação de projetos educativos em arte e cultura, voltados para a

inclusão social. O curso é gratuito e aberto à inscrição, não sendo necessária uma

parceria anterior da organização, onde estes profissionais atuam, com a Pinacoteca.

A formação para educadores, de acordo com Aidar, além de propiciar uma

maior apropriação do espaço do museu e seu acervo e do universo da arte e da

função social do museu por parte desses profissionais, também visa aproximar os

grupos com os quais esses educadores atuam, como, por exemplo, pela aplicação

dos projetos do curso ou parcerias que por ventura se estabeleçam. Entre 2005 e

2018 foram 14 edições do curso e 390 participantes.

No início de 2020, durante entrevista realizada com Gabriela Aidar para essa

pesquisa, a mesma relatou que já haviam passado cerca de 500 educadores pelo

curso até aquele momento em que o Programa se preparava para realizar sua 16a

edição. Este público de profissionais, mesmo quando deixa a instituição, à qual

estava vinculado no momento que realizou o curso, acaba por entrar em contato

com a Pinacoteca para realizar novas parcerias com outras organizações nas quais

passam a atuar, explica Aidar.

Além dos participantes do curso que se tornam multiplicadores das ações do

PISC, o Programa ainda conta com publicações que também ajudam a divulgar o
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trabalho desenvolvido. Entre elas, está um material gratuito de apoio a educadores

sociais, chamado Arte +, o qual conta com reproduções de obras e textos sobre

conceitos de arte e a contribuição do museu no processo de inclusão sociocultural; e

também um livro intitulado “Entre a ação cultural e a social: museu e educadores em

formação” (2016), o qual realiza um registro e análise dos onze anos do curso.

Assim, o alcance do PISC tem crescido ao longo dos anos. Se, no início, a

equipe do Programa realizava um trabalho maior de visitas às organizações para

apresentação do projeto que buscavam desenvolver, hoje, o Programa é muito mais

procurado espontaneamente por educadores sociais para estabelecer uma parceria.

De acordo com Aidar, atualmente, é mais raro o movimento da equipe de buscar

unilateralmente uma organização para propor uma parceria. Isso se dá somente em

casos muito específicos com organizações que despertem um grande interesse da

equipe.

Apesar de serem procurados por organizações de localidades variadas, o

PISC mantém no seu território suas parcerias mais longevas, onde sempre houve e

ainda há uma prioridade de trabalho. Ao longo dos anos foram muitas organizações

que passaram pelo Programa. Durante essa pesquisa foram elencados por Aidar 24

parceiros como localizados no entorno, com os quais a equipe desenvolveu projetos

de forma contínua ou intermitente no período entre 2018 e 2019 . A partir da lista55

das instituições, gentilmente cedida pela equipe do PISC, identificamos que a

definição do entorno por parte da equipe se dá de forma bem mais abrangente do

que o entendido e delimitado na presente dissertação. Algumas instituições

mencionadas se encontram em bairros mais distantes como a Bela Vista. Acredito

que, por muitas destas instituições acolherem pessoas com grande mobilidade na

região central, sua atuação acaba por não ter um vínculo territorial tão restrito,

embora ainda existente. Entre aquelas que de fato se encontravam com a sede ou

área de atuação específica no entorno próximo, ou, mais especificamente, na

55 No início de 2020, as ações presenciais do programa foram suspensas devido ao início da
Pandemia de Covid-19 e permaneceram suspensas durante todo o período dessa pesquisa, assim
optamos por nos basear nos dados das ações anteriores à pandemia para nossa análise.
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Região da Luz, área de abrangência da pesquisa, identificamos 12 instituições

parceiras.

Para melhor visualização das 24 instituições listadas, foi elaborado um

quadro, no qual é especificada a atuação, localização e grupos atendidos.

Organizações parceiras do Programa de Inclusão Sociocultural da Pinacoteca do Estado com
atuação na Região da Luz (2018-2019)
Organização Descrição Localização

Ateliê Vivo Biblioteca pública de modelagem com o objetivo de intervir na
lógica da indústria da moda retomando o conhecimento e a
autonomia sobre a construção de uma roupa.

Al. Nothmann,
999 - Campos
Elíseos

CAE –
Brigadeiro

Centro de Acolhida Especial voltado a mulheres e crianças em
situação de rua

Av. Brigadeiro
Luis Antonio,
1645 Bela vista

CAE - Casa de
Apoio Maria
Maria

Centro de acolhida especial voltado a mulheres e crianças em
situação de rua

R. Comendador
Nestor Pereira,
77- Canindé

CAPS AD
Prates

Centro de Atenção Psico-Social do Complexo Prates - Reúne
ações de saúde pública e assistência social no tratamento e
recuperação de dependentes químicos.

R. Prates, 1101
- Bom Retiro

Casa Florescer ONG que acolhe 30 Travestis e mulheres Transexuais, realizando
atendimento social, psicológico (saúde, educação, vínculos
familiares, reinserção mercado de trabalho)

Rua Prates,
1101 - Bom
Retiro

Casa de
Oração do Povo
da Rua

Espaço ecumênico vinculado a Igreja Católica que realiza ações
com a população em situação de rua.

Rua Djalma
Dutra, 03 - Luz

CA Sítio das
Alamedas

Centro municipal de acolhimento especial para idosos antes em
situação de rua

R. Com. Nestor
Pereira, 75 A –
Canindé

CDCM -
Francisca
Franco

Centro de Defesa e de Convivência da Mulher ofere atendimento
psicossocial e encaminhamento juridico a mulheres em situação
de violência.

R. Conselheiro
Ramalho, 93 -
Bela Vista

Coletivo Si, Yo
Puedo! (Praça
Kantuta)

Espaço de acolhimento e orientação aos jovens imigrantes. Rua Pedro
Vicente, 625 –
Canindé

CRATOD Centro de tratamento de dependência química localizado no
centro da cidade de São Paulo. Vinculada à Secretaria de Estado
da Saúde, oferece atendimento 24 horas por dia por meio de uma
equipe multidisciplinar.

Rua Prates, 165
- Bom Retiro

CTA Prates 3 Centro Temporário de Acolhimento destinado para pessoas que
precisam de rápido acolhimento, serve de apoio aos demais
centros de acolhida do município de São Paulo.

R. Prates, 1114
– Bom Retiro

Estação
Vivência

Centro de Acolhida para homens em situação de vulnerabilidade. R. Pedro
Vicente, 421 -
Luz
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GAC -
Fundação Casa

Gerência de Arte e Cultura da Fundação Casa, a qual seleciona
organizações não governamentais (ONGs) para a execução das
atividades de arte e cultura para adolescentes em atendimento na
instituição

R. Florêncio de
Abreu, 848 -
Luz

Hotel Social
New Luz

Centro de acolhimento misto para pessoas idosas em situação de
rua que tenham autonomia de mobilidade e com idade a partir dos
60 anos

R. Helvétia, 234
- Campos
Elíseos

Instituto Criar Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias tem como missão
promover o desenvolvimento profissional, sociocultural e pessoal
de jovens por meio do audiovisual.

R. Solon, 1121 -
Bom Retiro

NUDHES Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e Saúde LGBT
vinculado a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de
São Paulo.

R. do Carmo, 56

- Sala 210 -

Centro Histórico

Agentes da
Cidadania
(Mulheres da
Luz)

ONG voltada ao atendimento de mulheres em situação de
prostituição e de risco social na região do Parque da Luz

R. Carminé
Forte, 69 - Bom
Retiro

Programa
Recomeço

Programa do Governo do Estado que promove ações preventivas
do uso indevido de substâncias psicoativas, o enfrentamento ao
tráfico de drogas, apoio socioassistencial e tratamento médico
aos dependentes de substâncias psicoativas, suas famílias e
comunidade.

R. Prates, 165 –
Luz

Programa
Reviravolta

Programa voltado a população em situação de rua que busca a
reinserção social e profissional, além da de acesso a políticas
públicas de inclusão social das pessoas atendidas.

R. Dom Rodo,
140 – Luz

Redenção da
Rua -
Assistência
Social e Saúde

Programa da Prefeitura voltado ao acolhimento e tratamento de
usuários de álcool e outras drogas.

Sem endereço
único

SASF Bom
Retiro

Serviço de Assistência Social a família – busca fortalecer a função
protetiva da família, prevenindo agravos que possam provocar o
rompimento de vínculos familiares e sociais e desenvolver ações
junto a idosos e pessoas com deficiência

R. Cristina
Tomás, 160 –
Bom Retiro

SEAS Sé Serviço Especializado de Abordagem Social vinculado a Regional
da Sé - busca o fortalecimento de vínculos com a população em
situação de rua e encaminhamentos para Centros de Acolhida,
Núcleos de Convivência, e outros serviços.

Av. São João,
802 - Centro

SENAC
Tiradentes

Escola técnica Av. Tiradentes,
822 – Luz

UBS Bom
Retiro

Unidade Básica de Saúde – realiza atendimento primário e
encaminhamento para outros serviços de saúde como
emergência e Hospitais

R. Tenente
Pena, 8 - Bom
Retiro

Quadro 1 - Fonte: Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2021

É interessante perceber que se dão parcerias de diferentes modalidades.

Alguns parceiros são coletivos e entidades públicas e privadas que trabalham

diretamente com grupos em situação de vulnerabilidade e outras parcerias são

estabelecidas com equipamentos que podem dar suporte a determinadas atividades
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do Programa, mas que não atuam diretamente com os grupos. Além das parcerias

ativas em 2019, Gabriela Aidar mencionou em entrevista que no passado já foram

estabelecidas parcerias também com movimentos de moradia do entorno como a

Ocupação Prestes Maia e que a equipe estava preparando uma parceria com a

ULCM - Unificação das Lutas de Cortiços e Moradia. Assim, de acordo com os

dados expostos, para uma melhor visualização, elenco aqui os grupos atendidos

pelas parcerias no entorno: pessoas em situação de rua, mulheres em situação de

prostituição, pessoas que fazem uso problemático de drogas e álcool, idosos, jovens

em liberdade assistida, imigrantes, mulheres vítimas de violência, população LGBT e

imigrantes. Como podemos ver na tabela há uma predominância de parceiros que

trabalham com pessoas em situação de rua e usuários de drogas, duas populações

bastante associadas à Região da Luz.

Entre os parceiros citados, Gabriela Aidar apontou três deles como parcerias

continuadas, já estabelecidas, e com as quais eles vêm trabalhando há alguns anos:

Casa de Oração do Povo da Rua, Programa Reviravolta e CAPS AD Prates. Como

expresso na tabela, enquanto as duas primeiras têm seu foco voltado à população

em situação de rua como um todo, a terceira tem seu atendimento voltado a pessoas

que fazem uso problemático de drogas. Obviamente, os públicos dessas

organizações e de outras podem se cruzar em alguns momentos já que devido a sua

exposição aos mais diversos fatores de risco, muitas vezes se somam diversas

situações de vulnerabilidade nos mesmos indivíduos atendidos. Por exemplo,

pessoas em situação de rua podem estar também em condição de uso problemático

de drogas, e vice-versa, ainda que esta união de condições não represente o todo

desses dois públicos.

A partir das informações fornecidas pelo Programa de Inclusão Sociocultural,

optei por estabelecer o recorte do corpus dessa pesquisa em duas das três

organizações citadas, já que as duas primeiras trabalham exatamente com o mesmo

público alvo. Desta forma, aprofundamos a pesquisa com a Casa de Oração do

Povo da Rua e com a CAPS AD Prates porque, como parcerias mais longevas,

primeiramente, seria possível o acesso a uma maior quantidade de dados, também
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por trabalharem com dois públicos diversos e bastante estigmatizados da região, por

serem organizações consolidadas, além de já possuírem pelo tempo de parceria um

conhecimento maior do Programa e da Pinacoteca.

Assim, encaminhei o contato com os responsáveis por estas parcerias em

cada uma das organizações, que prontamente se dispuseram a me auxiliar nessa

pesquisa. A partir dos dados coletados com o PISC, das entrevistas com os

responsáveis das duas organizações e também da entrevista cedida por Gabriela

Aidar, foi possível conhecer melhor essas parcerias e as percepções de ambos os

lados sobre o trabalho até então realizado.

2.2.1 CASA DE ORAÇÃO DO POVO DA RUA

A Casa de Oração do Povo da Rua é um espaço relativamente conhecido

dentro da cidade de São Paulo, principalmente, pela atuação política de seu

responsável, Padre Júlio Lancelotti. O espaço, que é mantido pela Arquidiocese de

São Paulo e funciona como sede da Pastoral da Rua desde 1994, é um centro

ecumênico voltado à população em situação de rua e funciona, não só como espaço

religioso, mas também como local de assistência e articulação dos movimentos da

população de rua. Localizada a cerca de 800 metros da Pinacoteca, o espaço

oferece, além de atividades religiosas, partilhas diárias de alimentos, alfabetização,

pré-vestibular comunitário, entre outros serviços. A Casa de Oração é também

conhecida por sua atuação política em defesa da população de rua, muitas vezes

denunciando despejos, abordagens violentas do poder público em relação à

população de rua, como também as más condições dos abrigos públicos, estando,

dessa forma, em constante embate com a Prefeitura de São Paulo.

A Casa de Oração é o parceiro mais longevo do PISC e participa do

Programa através da Ação Educativa Extramuros. Este é um dos diversos projetos

do Programa de Inclusão Sociocultural e existe desde 2008, realizando suas

atividades de forma sistemática, principalmente, fora do edifício da Pinacoteca. Entre

2008 e 2014, o PISC teve como parceiros a Casa de Oração do Povo da Rua e a
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Casa Porto Seguro, ambas organizações voltadas ao atendimento de pessoas em

situação de rua. A partir de 2015, a Casa Porto Seguro teve sua parceria

descontinuada e esta ação passou a ocorrer no Centro de Acolhida Especial para

Idosos Sítio das Alamedas. Ao longo de seus 14 anos a Ação Extramuros manteve

seu trabalho na Casa de Oração do Povo da Rua , tendo sido suspensa apenas56

temporariamente no período referente aos primeiros dois anos da pandemia do

Covid-19.

Desde seu início, a ação, que acontece principalmente fora do museu, é

realizada com dois grupos de 15 adultos em situação de rua, sendo um deles

sempre na Casa de Oração do Povo da Rua e o outro nas organizações acima

citadas. A atuação se dá por meio de oficinas artísticas semanais que unem prática

e reflexão sobre arte, as quais são elaboradas e conduzidas pelo artista-educador

Augusto Sampaio, juntamente com a equipe do Programa, nas organizações sociais

de origem dos grupos e também com visitas educativas regulares à Pinacoteca.

Também é realizada uma série de desdobramentos das atividades, como exposições

das criações dos grupos e publicação de material impresso com o registro das ações

e exposições para a distribuição gratuita, as quais especificaremos mais adiante.

O trabalho nas oficinas, de acordo com Aidar, é organizado em diferentes

módulos. Em um primeiro momento os participantes exploram o desenho - incluindo

recortes, colagens, registros de observação, de memória e de invenção - para

depois chegar a técnicas gráficas como monotipia, tipografia, serigrafia e xilogravura,

com ênfase na última (Fig. 9 e 10). Simultaneamente às oficinas práticas, são

realizadas, além das visitas educativas, outras oficinas específicas “para relacionar a

criação de imagens com a criação de textos, propondo um diálogo entre ambos,

dando visibilidade ao caráter linguístico na construção, tanto de imagens quanto de

textos de caráter poético.” (AIDAR, 2019). (Fig. 11)

56 Além dos grupos atendidos no entorno, o programa também realizou no período entre 2013 e
2015, uma ação extramuros com  um grupo indígena Guarani Mbya de uma aldeia na Zona Oeste e
dois grupos de jovens de organizações localizadas na Zona Leste e Central.
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Fig. 13 Oficina de xilogravura na Casa de Oração do Povo da Rua. Fonte: Livro Percorrer e

Registrar - Reflexões sobre a ação extramuros da Pinacoteca do Estado de São Paulo

Fig. 14 Xilogravura feita por Valdemir recordando sua calçada na infância pelo interior da

Bahia, realizada na Casa de Oração do Povo da Rua. Fonte: Livro Percorrer e Registrar - Reflexões

sobre a ação extramuros da Pinacoteca do Estado de São Paulo
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Fig. 15 Atividade de leitura de imagens na Casa de Oração do Povo da Rua. Fonte: Livro
Percorrer e Registrar - Reflexões sobre a ação extramuros da Pinacoteca do Estado de São Paulo

De acordo com a equipe, o projeto foi concebido seguindo os parâmetros

comuns a todas as atividades do PISC com seus parceiros, ou seja, justamente

levando-se em conta a particularidade dos grupos e demandas identificadas junto à

instituição. De forma geral, a ação teve o intuito da equipe do Programa de sair de

seu edifício para estabelecer um contato maior com o entorno e assim aprofundar

vínculos e diálogos.

O projeto visa aprofundar vínculos com esses grupos do entorno e
experimentar uma abordagem educativa museológica que tenha o
museu e o patrimônio como eixos condutores, mas que possa
acontecer em outros espaços, de maneira radial e em conexão direta
com o cotidiano dos grupos (AIDAR, 2019)

Outro ponto relevante levantado pela equipe educativa é sobre a escolha dos

parceiros tanto nesta como em outras ações do Programa, que não se dá de forma

aleatória, mas com o claro intuito de abordar o público adulto em situação de
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vulnerabilidade do entorno. Ainda de acordo com Aidar e Chiovatto, existe uma

defasagem quantitativa entre projetos voltados aos adultos em situação de

vulnerabilidade e aqueles voltados a grupos de jovens e crianças. Como exemplo,

elas usam a experiência do curso de formação para os educadores sociais, no qual,

dos 136 educadores participantes até 2011, apenas 17 desenvolviam ações

educativas exclusivamente com adultos, e desses, somente 8 com adultos em

situação de rua.

A escolha em desenvolver esta ação junto a grupos de adultos em
situação de rua deveu-se à nossa percepção da reduzida existência
de projetos educativos junto a grupos de adultos em vulnerabilidade
social. Outro motivo se refere à questão de os grupos em situação de
rua tradicionalmente frequentarem as áreas centrais das grandes
cidades, ou seja, em nosso caso particular, serem vizinhos da
Pinacoteca. Além disso, entendemos que, dos grupos em
vulnerabilidade social, as pessoas em situação de rua estão entre
aquelas que sofrem praticamente todas as formas de violação de
seus direitos, possuindo, consequentemente, poucas oportunidades
de acesso a projetos educativos similares ao que propomos. Por sua
vez, a seleção da linguagem artística a ser priorizada nas oficinas do
projeto, a xilogravura, deveu-se à nossa percepção nos anos de
trabalho do Programa com grupos de adultos em situação de rua, do
fato de muitos deles serem descendentes ou migrantes de regiões do
Nordeste do país. Com isto, pretendíamos nos aproximar de suas
matrizes culturais, por meio dos folhetos de cordel, tradicionalmente
ilustrados com estampas feitas em xilogravura. (AIDAR, 2019, p. 6)

O trabalho com os educandos da Ação Extramuros resultou em uma série de

mostras e publicações. Após o primeiro ano de trabalho com os grupos atendidos,

em março de 2009, ocorreu a primeira exposição educativa do PISC com a produção

plástica desenvolvida pelos participantes tanto da Casa de Oração quanto da Casa

Porto Seguro. Intitulada “Convivência - ação educativa extramuros da Pinacoteca”, a

mostra exibiu, além de 130 trabalhos de xilogravura e outras técnicas, registros

fotográficos do processo, depoimentos dos participantes e textos explicativos. A

seleção dos trabalhos expostos foi realizada de forma conjunta entre os educadores

e participantes e resultou na publicação de um catálogo. Além da mostra realizada
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na Pinacoteca, uma versão reduzida da mesma tornou-se itinerante por outras

instituições culturais em 2009.

Alguns anos depois, uma segunda exposição foi realizada na Pinacoteca

entre dezembro de 2011 e julho de 2012, na qual foram expostas 42 matrizes de

xilogravuras compondo painéis que revestiram as janelas da fachada lateral do

edifício do museu. Esta exposição também percorreu outras instituições e também

resultou em um catálogo publicado em 2012: “De um lado a outro: ação educativa

extramuros da Pinacoteca de São Paulo”.

Além das exibições na Pinacoteca e em outras instituições culturais, o projeto

mantém já há alguns anos uma pequena mostra dos trabalhos de seus participantes

na Casa de Oração do Povo da Rua e nas outras organizações parceiras, as quais

contam com constantes atualizações das produções dos educandos.

Ao longo desses 14 anos de existência da Ação Extramuros, o projeto se

desdobrou em uma série de publicações que ajudaram a divulgar o trabalho

realizado. São elas:

- Invento - a ação educativa extramuros da Pinacoteca de São Paulo (2010)

com 56 xilogravuras originais e textos

- Percorrer e registrar - reflexões sobre a ação educativa extramuros da

Pinacoteca do Estado de São Paulo (livro sobre os primeiros anos das ações)

- Álbum de Xilogravuras (2011) com xilogravuras originais avulsas realizadas

em parceria com o Ateliê de Gravura do Museu Lasar Segall, em São Paulo

- Plural - textos e imagens produzidos na ação educativa extramuros (livro com

ênfase nos textos poéticos realizados entre 2008 e 2013 pelos participantes)

- Desenhadeira 1, 2 e 3 (fanzines com os textos e imagens produzidos pelos

participantes)

A exemplo de como o Programa avalia essa participação e o impacto de suas

ações a longo prazo, estão disponibilizados vários relatos em textos de fácil acesso



92
pelo site da instituição. De acordo com as coordenadoras do NAE e do PISC, a ação

extramuros realizada com os grupos em situação de rua do entorno do museu,

apesar de ter enfrentado algumas dificuldades relacionadas ao próprio caráter da

proposta, gerou indicativos de sucesso frente aos objetivos instituídos.

Como dificuldades encontradas, podem ser citadas desde a necessidade de

adaptações operacionais que até então não compunham as funções tradicionais da

instituição como a realização de atividades externas ao seu espaço, até a própria

característica de trabalhar com grupos diferentes do seu público habitual. Esses

grupos, em virtude de suas condições de vida, tiveram, em certos momentos, uma

alternância de participantes, o que gerava uma mudança também de propostas e

caminhos a serem seguidos.

De acordo com Ana Maria Alexandre, coordenadora da Casa de Oração há 21

anos, que nos concedeu uma entrevista para essa pesquisa, apesar da mobilidade

própria da população de rua, existe uma certa assiduidade dos participantes nas

oficinas realizadas em parceria com a Pinacoteca, o que já demonstra um interesse

pelo trabalho. Além disso, o público da Casa de Oração, de acordo com a

coordenadora, é majoritariamente da região da Luz, mas há casos de participantes

que vêm de longe apenas para realizar as oficinas semanais.

Ana Maria conheceu o PISC através de um curso de leitura de imagens

realizado na Pinacoteca e, desse contato, surgiu a proposta de levar a Ação

Extramuros para a Casa de Oração. Ainda hoje é ela que lida diretamente com a

equipe do PISC para alinhamentos da parceria.

Sobre o educador Augusto Sampaio, que conduz as atividades com os

educandos, a coordenadora revelou ainda ter tido uma grata surpresa, por ser um

profissional que sabe impor respeito e manter uma relação afetuosa com a

população em situação de rua. Perguntada sobre a rotatividade dos participantes,

ela afirma que o educador consegue gerar uma expectativa e um compromisso dos

educandos com as oficinas. É estabelecido, segundo ela, um acordo em relação às

faltas que devem ser justificadas e após uma terceira ausência a vaga passa para

outra pessoa, o que funciona para manter uma assiduidade grande, mesmo com a
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realidade da população de rua. Há na Casa de Oração, uma procura pelo curso

maior do que as vagas oferecidas, apesar disso, o número limite de 15 vagas

abertas, estabelecido pelo educador, se faz necessário como forma de criar um

vínculo maior com cada participante.

Este vínculo estabelecido com os participantes parece se estender em alguns

casos à Pinacoteca e à equipe educativa do PISC como um todo. Tive a

oportunidade de conversar com um ex-participante do projeto, José Antônio Reis,

conhecido como Pirex, que hoje já não se encontra mais em situação de rua. Reis foi

educando na oficina pela Casa de Oração do Povo da Rua e participou expondo

seus trabalhos em algumas das mostras realizadas na Pinacoteca. Pirex conta que

começou a participar do projeto pela Casa Porto Seguro, mas quando soube por

Augusto Sampaio da existência de uma outra turma na Casa de Oração, em outro

dia da semana, optou por migrar para esse outro espaço para não perder as aulas

que, na instituição em que começou a participar do projeto, ocorriam no mesmo

horário de outras atividades que fazia.

Ao longo da conversa, Pirex demonstrou grande empolgação com as

atividades que eram realizadas, falando sobre suas produções em desenhos e

xilogravura e como se dedicava em chegar para as oficinas já com as propostas do

que gostaria de realizar. Também relatou como gostava das visitas à Pinacoteca e

falou com orgulho de sua participação nas mostras e no reconhecimento de seus

trabalhos. (Fig. 12) Como muitos outros participantes, Pirex não conhecia a

Pinacoteca antes do projeto, mas fala com afeto sobre os educadores e sobre a

própria Gabriela Aidar, coordenadora do PISC. Hoje, Pirex tem uma vivência

também no Museu de Arte Sacra, onde, mais uma vez, mantém uma proximidade

com a equipe educativa pela qual foi possível conseguir seu contato. Além disso,

trabalha, atualmente, produzindo camisetas estampadas com seus desenhos.
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Fig. 16 Pirex ao lado do educador Augusto Sampaio (a sua esquerda) , Gabriela Aidar e
amigos durante a exibição de trabalhos dos educandos da Ação Extramuros no coreto do Parque da

Luz. Fonte: José Antônio Reis (Pirex)

O objetivo da Ação Extramuros não é formar artistas ou gerar fonte de renda

para os participantes, mas este é um exemplo de que a parceria pode gerar

impactos inesperados nos participantes e contribuir para sua vida de formas

diversas, mesmo que algumas sejam mais subjetivas e, portanto, mais difíceis de

mensurar.

Aidar e Chiovatto relatam exemplos de mudanças significativas no

comportamento dos educandos ao longo das oficinas extramuros, como uma maior

segurança para manifestar ideias e impressões, aumento de confiança no grupo e

nos educadores e autovalorização ao reconhecer qualidades em suas produções.

Elas relatam também o fato de educandos que, por motivos não explicitados,

deixarem de frequentar as oficinas, mas ainda buscarem contatos eventuais com os

educadores da Pinacoteca a fim de simplesmente obter ou dar notícias, conversar

ou revê-los.

Outro resultado interessante relatado ocorreu por ocasião das Mostras

realizadas com trabalhos dos participantes da ação na própria Pinacoteca do

Estado. Durante as exposições, além da participação de integrantes do grupo nas
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visitas educativas, foi percebida uma visitação espontânea por parte de alguns

desses participantes, sejam sozinhos ou acompanhados, para outros espaços da

Instituição, demonstrando, além de uma familiaridade com o espaço, um interesse

em ver seus trabalhos representados na instituição e em compartilhar essa

realização com familiares e/ou amigos.

Acreditamos que as exposições representaram, para os participantes,
a oportunidade de visibilidade social positiva, autoafirmação e
reconhecimento cultural; para as organizações parceiras, a
possibilidade de fortalecimento de seus trabalhos socioeducativos; e
para a Pinacoteca, enfim, possibilitaram a aproximação e
representação cultural de grupos tradicionalmente apartados de sua
atuação. (CHIOVATTO; AIDAR, 2011, p. 20)

Além dos benefícios identificados nos educandos, as mostras realizadas

também geraram benefícios para a equipe do museu e seus visitantes como um

todo. De acordo com Aidar (2019), houve uma repercussão muito positiva entre o

público “que se mostraram surpresos e satisfeitos com o fato do museu realizar uma

ação dessa natureza e também com a qualidade dos trabalhos expostos.” A equipe

do PISC também identificou um impacto junto aos demais funcionários, em especial

da manutenção, que comentavam e se identificavam com muitas das imagens.

A experiência da exposição nos esclareceu a importância da
apresentação de processos educativos nos museus, a fim de tornar
visíveis suas ações interna e externamente, e ainda estender sua
perspectiva educativa para além dos participantes dos projetos,
envolvendo os demais agentes da instituição. (CHIOVATTO; AIDAR,
2011, p. 20)

Na visão de Ana Maria Alexandre, os impactos nos educandos também se

mostram de formas variadas, desde a redução de danos para quem é dependente

químico até uma melhora na autoestima dos participantes, por exemplo.

Eles se apaixonam pela arte, mas a arte também resgata deles ali
sentimentos, trabalha a autoestima deles. Eles se sentem capazes,
porque eles se veem na obra de arte. Alguém chega e elogia. Eles
falam: “Olha, fui eu que fiz”. Pra quem algum tempo atrás ninguém
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valorizava, ter uma obra de arte exposta no museu, isso mexe muito
com os sentimentos das pessoas. Eu acho muito importante.
(ALEXANDRE, 2021. Entrevista)

Porém, os impactos não ficam restritos aos participantes como já pudemos

ver anteriormente. Perguntada sobre os impactos da sua atuação na Casa de

Oração, Ana Maria revelou que a parceria lhe mostrou uma outra ferramenta para

seu trabalho com a população em situação de rua, que é a arte. E também contou

como a presença do educador Augusto Sampaio, que é mais uma pessoa de

confiança que ela ganhou dentro do espaço, agregou valor ao seu trabalho.

De forma geral, tanto nas publicações disponíveis quanto nas falas dos

entrevistados, foram apontados inúmeros impactos positivos numa gama imensa de

envolvidos direta ou indiretamente na parceria entre Pinacoteca e Casa de Oração

do Povo da Rua. Infelizmente, como já dito anteriormente, a Ação Extramuros se

encontra suspensa desde o início da Pandemia de Covid-19 devido ao risco elevado

de contaminação que resultou no fechamento de museus e outros estabelecimentos.

Os dados aqui obtidos se referem a uma experiência duradoura que se estendeu até

o ano de 2019 e que pretende ser retomada no primeiro semestre de 2022, de

acordo com Ana Maria, mas ainda sem data marcada até o final da elaboração

dessa dissertação.

Os impactos da pandemia na realidade da população em situação de rua é

um desafio a ser enfrentado, em virtude da própria situação de ainda mais

precariedade que passaram a enfrentar, além da necessidade de retomada dos

vínculos que vinham sendo estabelecidos durante a parceria e que foram

interrompidos. Informações mais recentes revelam também um aumento significativo

dessa população. A coordenadora da Casa de Oração reafirmou essa percepção

durante nossa entrevista, confirmada posteriormente pelo Censo da População em

Situação de Rua, realizado pela Secretaria Municipal de Assistência e

Desenvolvimento Social da prefeitura de São Paulo e divulgado em janeiro de 2022.

Um crescimento de 31% em dois anos, conforme dados descritos pelo Censo.
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Enquanto em 2019 havia 24.344 pessoas em situação de rua na
cidade, no final de 2021, havia 31.884 pessoas identificadas no
Censo. Deste total, 19.209 foram recenseadas quando estavam em
logradouros públicos e outras 12.675 enquanto estavam abrigadas
nos Centros de Acolhida da rede socioasssistencial do município”.
(Censo da Prefeitura de São Paulo, 23/01/2022)

Houve também uma mudança significativa no perfil dessa população. Com a

perda de empregos e moradia, muitas famílias inteiras foram para as ruas e,

consequentemente, cresceu também o número de crianças em situação de rua.

Diante dessa realidade é importante salientar que se identificou uma necessidade de

ações que contemplem essas famílias e crianças. A própria Casa de Oração na

ocasião da entrevista com Ana Maria Alexandre se preparava para realizar uma

ação na rua com distribuição de brinquedos e comida para o Dia das Crianças.

Porém, em conversa com a coordenadora da casa foi relatado que não há ações a

longo prazo para este público nos moldes em que são desenvolvidas as ações para

jovens e adultos na organização. Apesar das implicações próprias de se trabalhar

com crianças em situação de rua, existe aqui uma carência que precisa ser

assumida e que pode se desdobrar em ações de organizações e parcerias com o

próprio museu.

2.2.2 Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas Prates

Outro parceiro estabelecido do Programa de Inclusão Sociocultural é o CAPS

AD III Prates, unidade localizada a cerca de 1,4 km da Pinacoteca. Os Centros de

Atendimento Psicossocial AD são equipamentos de saúde que trabalham atendendo

pessoas que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack,

álcool e outras drogas. Os Centros são vinculados à Secretaria Municipal de Saúde

de São Paulo .57

57 Os Centros de Atenção Psicossocial e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) são portas
de entrada para o atendimento na área de Saúde Mental dentro da Secretaria Municipal da
Saúde de São Paulo. A rede do município conta atualmente com 97 CAPS, sendo 32 deles
Álcool e Drogas (AD), 32 Infantojuvenis e 33 Adultos. Ao todo, 40 funcionam como CAPS III
(com acolhimento integral – funcionamento 24 horas) e 1 como CAPS IV (com funcionamento
24h e possibilidade de acolhimento integral nas 24h).
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No caso do CAPS AD Prates, o mesmo se encontra dentro do Complexo

Prates, que reúne ações de Saúde Pública e Assistência Social no tratamento e

recuperação da população vulnerável, em situação de rua, e de dependentes

químicos na região central da cidade. Neste Complexo existem serviços públicos

como um Centro de Acolhida para homens adultos, uma AMA - Assistência Médica

Ambulatorial, entre outros.

A parceria com a Pinacoteca se dá através do projeto Occupart, o qual

acontece no CAPS e é conduzido pelo artista-educador Jonathan Mendes Tavares e

o psicólogo Eduardo Augusto Urban, desde de 2016. O Occupart, de acordo com os

responsáveis, surgiu como uma proposta de ocupar os espaços de lazer e cultura da

região do Bom Retiro e da Luz, tendo como viés uma reabilitação psicossocial.

A gente foi fazendo articulações com todos os equipamentos de
cultura do território. Não só com a Pinacoteca, mas com todos: a
oficina Mário de Andrade, o Museu de Saúde Pública… A gente
desenvolveu uma metodologia do grupo, um objetivo, um público alvo
e tal, aí a gente foi aos equipamentos de cultura falar “Nós estamos
aqui. Nós somos o CAPS e a gente tem essa proposta de fazer essa
reabilitação social através da arte e da cultura”. Então, convocar os
parceiros para abrir suas portas e nos receber. Agora, a gente tem
uma metodologia que a gente constrói essa agenda junto com o
usuário. Com o usuário a gente fortalece muito o protagonismo.
Então a cada dois meses a gente faz uma agenda de dois meses e
eles vão trazendo pra gente aonde eles querem ir, o lugar que faz
sentido, etc… (URBAN, 2021. Entrevista)

Jonathan Tavares e Eduardo Urban contam na entrevista cedida para essa

pesquisa que quando conceberam o projeto, foram eles que tomaram a iniciativa de

procurar as instituições culturais, inclusive a Pinacoteca, mas que não tinham

conhecimento do Programa de Inclusão Sociocultural que, naquela época, já ocorria

há 14 anos e possuía outros parceiros no território. O que demonstra, apesar de sua

efetividade, a ainda insuficiente divulgação que o PISC tem e que foi comprovada

por essa pesquisa. Apesar disto, relatam também ter sido uma grata surpresa
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encontrar no museu um programa que dialogasse tão bem com o trabalho que eles

começavam a desenvolver no CAPS.

O Occupart visa à produção de autonomia, o protagonismo e a reinserção

psicossocial desses usuários, através da arte e da cultura. E, de acordo com

Eduardo Urban, tem o objetivo também de se provocar o interesse para a cultura em

geral “pra sair um pouquinho da sua bolha e pensar em saúde com a cultura. Como

a cultura está atrelada com saúde, como se faz saúde através de cultura”. Hoje, o

Occupart tem dois parceiros fixos nesta empreitada que são a Pinacoteca e a Oficina

Cultural Oswald de Andrade e ainda realizam atividades pontuais com outros

equipamentos de cultura.

Pensando também que, para facilitar com o transporte público, a
gente faz duas saídas mais perto porque estamos em um local muito
capilarizado de equipamento de cultura, de arte e de lazer e tendo
em vista também que a cada mês, ou a cada bimestre, trimestre,
semestre, esses equipamentos vão mudando suas exposições.
Então, dá pra gente repetir, dá pra gente ir e estimular muito o
usuário a andar no seu território. Pertencimento…o território que ele
está incluído e que muitas vezes ele não tem, não se sente
pertencendo a esse território. Então, a gente faz essa ponte…
conhecendo o território, explorando o território e também facilitando a
entrada do usuário nos equipamentos de cultura. (URBAN, 2021.
Entrevista)

De acordo com Jonathan Tavares, participantes do projeto relataram já

conhecer o prédio da Pinacoteca, mas apenas de vista por estar próximo à cena de

uso de drogas deles e estar na área em que costumam circular, mas relataram

também nunca ter entrado no museu antes. O educador levanta a importância de

criar acesso a esses espaços, os quais por suas barreiras institucionais,

especialmente por parte dos seguranças, acabam afastando estes sujeitos que não

se sentem pertencentes àquele espaço. A aproximação dessas instituições e a

mediação do grupo ajudam neste processo e visam também que eles possam ir a

estes espaços de forma autônoma.

Assim como em outras parcerias, foi realizada uma reunião prévia entre a

equipe do PISC e os profissionais responsáveis pelo Occupart para alinhamento das
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expectativas em relação às visitas ao museu e à construção conjunta dessas visitas

através da proposição de abordagens, temas e percursos pela exposição, além de

orientações práticas como a entrega de lanches ao final da visita. De acordo com a

equipe educativa da Pinacoteca, após essa primeira reunião se mantém ainda um

contato por e-mail e telefone ao longo da parceria para constante realinhamento

dessas visitas.

A parceria entre o Occupart e a Pinacoteca começou no primeiro ano do

projeto no CAPS em 2016. Naquele momento, o museu já havia estabelecido

parceria com outros serviços de atendimento a usuários de drogas do sistema de

saúde no território. Através do artigo “A ação educativa do Programa de Inclusão

Sociocultural da Pinacoteca de São Paulo com pessoas que fazem uso problemático

de drogas na região da Luz e Bom Retiro”, de Renato Yamaguchi e Wilmihara

Santos, ambos educadores do PISC, é possível entender como a Pinacoteca

adentrou neste universo. As reflexões dos educadores sobre os trabalhos realizados

em parceria com o Programa Recomeço, com o Programa De Braços Abertos, com

o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (CRATOD) e com o

próprio Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Complexo Prates (CAPS

AD Prates), refletem os números e a complexidade.

Entre 2016 e 2017 foram realizadas 51 visitas com as quatro
instituições, totalizando 538 pessoas recebidas. O Programa
Recomeço teve 16 visitas, com 155 participantes. O Programa de
Braços Abertos teve 15 visitas, com 136 participantes. O CRATOD
teve 16 visitas, totalizando 200 participantes. O CAPS AD Prates foi a
parceria mais recente (2016) em relação às demais e teve 4 visitas,
com 47 participantes. Geralmente recebemos em cada visita um
grupo de no máximo 15 pessoas, na maioria homens entre 30 e 50
anos de idade. (SANTOS; YAMAGUCHI, 2018, p. 170)

Há dentro dos serviços de atendimento às pessoas que fazem uso

problemático de álcool e drogas uma predominância de homens sendo atendidos.

Os próprios responsáveis pelo Occupart reafirmam esta realidade dentro do CAPS

AD Prates. Outra constatação comum sobre os usuários desses serviços e que é

reafirmada na percepção dos educadores da Pinacoteca, é que existe um trânsito de
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algumas das pessoas atendidas nos diferentes serviços como os citados no artigo.

De acordo com Wilmihara e Renato, na atuação com as quatro instituições

perceberam em mais de uma situação, a presença dos mesmos educandos em

atividades realizadas e visitas programadas com cada uma delas. Na visão dos

educadores, isso se deveria por estas compartilharem do mesmo público-alvo no

mesmo território e pelos diferentes atendimentos realizados por essas organizações

à mesma população. Entretanto, no entendimento dos educadores, a recorrência de

visitas desses educandos, através de organizações diferentes, também indica um

interesse dos mesmos pelas experiências vivenciadas no museu. Some-se ainda a

isso, o fato de alguns deles retornarem de forma espontânea acompanhados de

seus amigos e familiares.

Compreendemos que esses retornos representam não apenas o
acesso físico ao espaço do museu, mas o fortalecimento de vínculos
afetivos e sociais dados na confiança e prazer de circularem pelos
espaços expositivos. O resgate da memória de vida de cada um se
faz presente na construção de narrativas que permeiam a
interpretação das obras de arte. (SANTOS; YAMAGUCHI, 2018, p.
172)

Mesmo com o retorno de alguns educandos, o que é um indicativo bastante

positivo, há de se destacar uma característica dos grupos atendidos que é também o

de uma certa rotatividade em sua formação. Esse aspecto, pelo que foi conversado

com os integrantes do CAPS, se deve à própria realidade dos educandos que, além

de transitar muito entre equipamentos de saúde, também passam por momentos de

menor assiduidade relacionados ao uso de drogas que, em determinadas épocas

pode ser mais ou menos intenso, e seus reflexos no bem-estar deles. Ainda assim, o

Occupart conseguiu manter, de acordo com seus responsáveis, um núcleo cativo de

usuários até 2019, antes da pandemia do coronavírus, quando teve de suspender

suas atividades, as quais começaram a ser retomadas no final de 2021.

Inclusive, a gente teve que suspender o grupo na pandemia e a
gente retornou com o grupo tem coisa de menos de 3 meses. A
minha percepção pós pandemia, é que a gente tá caminhando pra
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mais uma vez tentar criar esse grupo que tem uma duração maior,
porque minha percepção é que depois da pandemia isso se desfez
assim. Então, a gente tá numa coisa muito “Ah, vou uma vez, depois
não vou outra”. Está mais fluída essa participação. E a minha
percepção é que a gente ganhava muito quando tinha esse público
mais cativo, porque a gente conseguia construir um processo mais a
médio prazo dessa reinserção psicossocial muito atrelada à cultura e
arte. Você via de fato um desenvolvimento maior, sabe…mesmo
cognitivo, de expressão, de fala. E depois da pandemia isso se
desfez bastante. (TAVARES, 2021. Entrevista)

O grupo de usuários que, em média, conta com 10 pessoas, atingindo até 20

participantes em determinado momentos, chega ao projeto através do Projeto

Terapêutico Singular - PTS, construído por uma referência técnica. O PTS é um

trabalho realizado por uma equipe interdisciplinar de saúde que conversa com o

usuário e transmite as atividades disponíveis naquele CAPS e assim realiza a

seleção com base em uma análise e no desejo daqueles que vão integrar o grupo.

Existe, dessa forma, um alinhamento do perfil do usuário com o grupo que ele irá

fazer parte como um interesse por cultura, arte, etc.

De acordo com dados fornecidos pelo PISC, entre 2018 e 2019, o grupo

conduzido pelo Occupart realizou 14 visitas no espaço da Pinacoteca, sendo 8 em

2018 e 6 em 2019. Em 2020, primeiro ano da pandemia, estavam agendadas 12

visitas que foram suspensas devido ao fechamento do museu para o público,

demonstrando que havia interesse em intensificar o diálogo com a instituição. As

visitas aconteciam sempre com os educadores do PISC, os quais foram bastante

elogiados pelos responsáveis do grupo durante a entrevista concedida. De acordo

com os terapeutas Jonathan e Eduardo, o acompanhamento dos educadores é algo

que faz falta quando vão visitar outros espaços culturais. Eles identificam como

importante o trabalho de mediação realizado por estes profissionais, tanto para eles

enquanto terapeutas, quanto para os usuários.

Enriquecimento, né?! Porque o arte-educador tem um domínio que nós
não temos sobre a obra, sobre a coleção. Então, ele vai trazer e isso vai
ser enriquecido nas discussões que a gente faz. Nas discussões que a
gente faz, a gente vai trazer esse conteúdo. E é incrível como nossos
usuários participam e contribuem muito. Ao contrário do que se possa
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pensar, acho que eles estão menos alienados do que uma parte da
sociedade. (URBAN, 2021.Entrevista)

As visitas à Pinacoteca, assim como em outros espaços culturais, são

sucedidas por um encontro interno no CAPS, no qual os terapeutas e os educandos

realizam uma discussão sobre o que viram, sentiram e compreenderam. Em alguns

momentos, também há a produção de alguma atividade expressiva, que pode ser

um texto, uma poesia ou um trabalho plástico, com base na experiência da visita.

Esses encontros, de acordo com os terapeutas, costumam gerar discussões

bastante aprofundadas com grande participação dos usuários. Existe, como intuito

do projeto, realizar esses debates e atividades estabelecendo pontes para uma

reflexão do próprio usuário sobre sua condição e o uso de drogas, gerando uma

ressignificação de suas experiências.

Acho que a ideia também é isso: provocar eles a se expressarem, a
produzir alguma materialidade que fale da subjetividade por esse
lugar. E a gente fez também, por bastante tempo, muita
materialidade, a gente guardava em uma pasta e nosso projeto era
até expor um dia isso: o material deles. (TAVARES, 2021. Entrevista)

Existe neste aspecto uma grande aproximação com o trabalho que o PISC se

propõe a fazer desde sua concepção. Há na fala dos educadores e da própria

coordenadora do Programa de Inclusão Sociocultural, Gabriela Aidar, uma

preocupação em se criar uma relação dialógica e problematizadora que estimule os

educandos e os próprios profissionais da equipe a estabelecer pontes com as

referências pessoais dos participantes e assim ressignificar a obra e o contato com o

museu. De acordo com os educadores do PISC em seu artigo sobre o trabalho com

os usuários, além das conexões estabelecidas com o que é visto e vivenciado nas

exposições, o próprio acesso ao edifício é problematizado nas conversas com os

participantes, sendo levantados, inclusive, os elementos que impedem uma eventual

entrada autônoma na Pinacoteca.

A partir desse momento, esclarecemos que a presença de
seguranças e atendentes de sala no espaço expositivo são para a
salvaguarda do acervo e não para barrar a entrada de qualquer
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visitante. Comentamos, também, que as questões econômicas e
sociais não deveriam impedi-los de frequentarem outras instituições
culturais públicas, além da Pinacoteca (SANTOS; YAMAGUCHI,
2018, p. 171)

Nas visitas às exposições temporárias ou do acervo, o percurso pode se

relacionar a uma temática previamente acordada entre a equipe educativa e os

responsáveis do Occupart. De acordo com o psicólogo Eduardo Urban, isso não é

uma regra, mas, quando existe, a temática é definida junto com os participantes do

grupo. Alguns exemplos de temas abordados são: identidade, discussões sobre

gênero e etnias, entre outros. ”Nesse momento as vivências de cada um são

acionadas na leitura das obras de modo que façam sentido às suas experiências e

expectativas de vida” (SANTOS; YAMAGUCHI, 2018, p. 172).

De acordo com os relatos colhidos de ambas as partes, PISC e CAPS, são

perceptíveis os impactos positivos das visitas no comportamento e autorreflexão dos

participantes das atividades. Na visão do psicólogo do grupo, além de gerar

impactos na garantia de direitos dessa população, há um reflexo na autoestima

desses usuários ao sentir que podem usufruir destes serviços dos equipamentos de

cultura. Jonathan Tavares, o artista-educador responsável do grupo, salienta que em

sua percepção pelas conversas com os usuários, há uma série de afetos movidos

pela própria relação com o espaço do museu, de perceber que o acesso é possível e

mais do que isso, de se sentir acolhido nesse espaço.

Eu acho que a gente está numa relação ainda muito primária.
Embora passe por uma experiência estética do usuário em ver
aquela obra, mas acho que está ainda num lugar anterior e mais
primário que é dele entender que ele tem direito a estar naquele
espaço. Que aquele espaço é público, que ele não está interditado
de estar ali, porque ele teoricamente não faz parte de uma
determinada classe econômica e social. Então, pra mim, o ganho que
eles tem é de saber que eles podem estar ali dento, que eles não vão
sofrer nenhum tipo de discriminação ou serem rechaçados por
estarem ali com as roupas que eles estão, as vezes de banho
tomado ou não, porque isso conta…  (TAVARES, 2021. Entrevista)

Uma ação que, aparentemente, poderia parecer pequena a olhos externos,

mas que em conversa com os responsáveis do grupo se revelou bastante
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significativa é a iniciativa da equipe da Pinacoteca de distribuir convites aos

participantes para que retornassem em outros momentos. De acordo com o

psicólogo Eduardo Urban, alguns usuários retornavam espontaneamente no final de

semana, acompanhados de amigos ou familiares. Este fato, além de indicar um

bem-estar construído no acesso ao museu e uma sensação de pertencimento,

contribui também para a própria reabilitação do usuário que incorpora uma agenda

de entretenimento no seu cotidiano, o que acaba por refletir em uma diminuição do

uso de drogas e álcool, contribuindo para perspectiva de redução de danos

defendida pelos profissionais de saúde.

É importante considerar o impacto não apenas nos participantes, os quais são

o centro dessas parcerias, mas também o impacto gerado nos profissionais que

lidam com esse público diariamente e que cientes da abertura do museu para o

trabalho que realizam, se tornam também, além de multiplicadores, contribuintes

ativos para o desenvolvimento da instituição na inclusão de públicos marginalizados

desses espaços. Perguntado como a parceria contribui e impacta o trabalho deles,

Jonathan revela que o diálogo com a Pinacoteca, assim como com outros espaços,

fortalece o entendimento da saúde como um conceito expandido, da qual a cultura

faz parte.

Saúde não é só tratar no tecido, né. O Foucault fala bastante disso, a
questão biomédica de entender a saúde só do ponto de vista
biológico. Saúde é produzir bem-estar, é produzir alegria, produzir
desejo no sujeito. E cultura é isso, é saúde. Então, não tem como a
gente ficar apartado, já que a gente está num território que promove
tanta cultura. A gente é extremamente privilegiado de estar num
CAPS que tá dentro de um território que tem acesso a pé, você vai
pra um monte de equipamento a pé. Então, pra mim o ganho é
entender que saúde é bem-estar, sabe. Saúde é medicar também, é
tratar ferida, é tratar uso abusivo, mas é também ir ao cinema,
produzir desejo no sujeito. Eu acho que a arte está nesse lugar
mesmo de criar uma outra conexão, de expandir o entendimento de
mundo, de repertório. E a gente vê um ganho. (TAVARES, 2021.
Entrevista)

Os responsáveis também se mostram cientes de que a visita ao museu não

resolve a questão da inclusão social, mas contribui, na medida em que o usuário
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pode reconhecer o acesso àquele espaço, estabelecer conexões com sua

experiência de vida e que as obras de arte atuam na dimensão do sensível, dos

afetos.

Quer ver uma coisa que fazia muito sentido…por exemplo, o usuário
chega lá na Pinacoteca, ele é bem recebido, perguntam o nome dele,
ele conta a história dele um pouco, aí a gente faz o rolê dentro do
museu e eles participam e as falas são validadas e pra além de
validadas, são incríveis, ricas, tal. (URBAN, 2021. Entrevista)

Por fim, perguntados sobre os impactos na relação dos usuários com o

território, Eduardo e Jonathan acreditam que o vínculo com o território ganha outros

contornos e a experiência do acesso aos equipamentos de cultura ajuda a

ressignificar essa relação com o território. Muitos dos usuários, como revela

Jonathan, não são nascidos no centro, mas vêm de áreas periféricas da cidade para

região e constroem sua experiência com o território, de forma muito vinculada ao uso

de drogas e álcool, como é o caso, por exemplo, da Cracolândia. Assim, a

experiência de conhecer o território como uma região rica em equipamentos culturais

e, principalmente, perceber que o acesso não só é possível, mas também que serão

bem recebidos nestes espaços, cria um novo uso e um novo olhar para o território.

Nas visitas, nas leituras dos materiais produzidos, nas entrevistas podemos

perceber a efetividade do PISC, que ultrapassou nossa percepção inicial. Não é

apenas um programa do educativo de um museu, visando trazer o público do

entorno para suas dependências, mas seu alcance é muito maior. Ele gera frutos

significativos e modificadores nesses novos públicos, seja naqueles mais

vulneráveis, como também em seus arte-educadores, educadores sociais e

terapeutas que passam, inclusive, a serem multiplicadores da iniciativa.
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CAPÍTULO 3 - A FUNÇÃO SOCIAL DO MUSEU E O
DIÁLOGO COM O ENTORNO

O presente capítulo apresenta as reflexões e problematizações acerca do

Programa de Inclusão Social – PISC com seu entorno, à luz de conceitos

fundamentais utilizados nesta pesquisa e também à luz de teorias utilizadas pelo

referido Programa. O caminho traçado até aqui considerou a análise do Programa no

contexto de sua instituição e da realidade da região onde está situado para

compreender a partir de quais elementos concretos o mesmo se estruturou, tem

atuado e como seus objetivos e resultados reverberam interna e externamente ao

museu. Considerando a complexidade do objeto abordado, é necessário um

aprofundamento nas bases teóricas que guiam este trabalho acerca da relação

estabelecida entre museu e sociedade, museu e inclusão social e, por fim, os

métodos e princípios inerentes a uma relação libertadora e transformadora entre o

museu, o educativo e os educandos contemplados.

Constituiu-se em um dos objetivos desta pesquisa compreender e relacionar

como o trabalho do PISC dialoga com teorias e conceitos estabelecidos,

adotando-os, modificando-os ou complementando-os, de forma que esse estudo de

caso possa contribuir, no futuro, para que outros estudiosos de ações como essa, ou

mesmo propositores em departamentos educativos em instituições culturais, possam

caminhar com segurança na análise ou estruturação de programas similares em

museus brasileiros.

3.1. FUNÇÃO SOCIAL

Pensar o museu em seu papel social, apesar de não se configurar uma

novidade, é, ainda hoje, uma reflexão que movimenta parte relevante da literatura na

Museologia. Passadas mais de quatro décadas da Mesa Redonda de Santiago do

Chile (1972), considerada um marco para o pensamento museológico, justamente
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por sua contribuição para a relação museu e sociedade, o debate sobre a função

social do museu se difundiu entre profissionais e pesquisadores de todo o mundo.

O evento latino-americano citado, o qual foi realizado pela Divisão de Museus

da Unesco em parceria com o ICOM – International Council of Museums, se não

inaugurou o pensamento sobre a função social do museu, certamente se

estabeleceu como um divisor de águas por sua visibilidade e pelo amplo debate

sobre como os museus poderiam contribuir para o desenvolvimento social em

contextos diversos. Nele, foram discutidos diferentes temas até hoje pertinentes

como “Os museus e o desenvolvimento cultural em áreas rurais e o desenvolvimento

agrícola”, “Os museus e o desenvolvimento científico e tecnológico”, “Os museus e

os problemas sociais e culturais”, e “Os museus e a educação permanente”.

A partir dos debates empreendidos pelos diversos profissionais participantes,

produziu-se uma carta com resoluções e recomendações referentes a uma

percepção integrada da relação entre os museus e as realidades sociais,

econômicas e políticas dos museus latino-americanos, gerando o conceito de Museu

Integral .58

Os membros da Mesa-Redonda sobre o papel dos museus na
América Latina de hoje, analisando as apresentações dos
animadores sobre os problemas do meio rural, do meio urbano, do
desenvolvimento técnico-científico, e da educação permanente,
tomaram consciência da importância desses problemas para o futuro
da sociedade na América Latina.

Pareceu-lhes necessário, para a solução destes problemas, que a
comunidade entenda seus aspectos técnicos, sociais, econômicos e
políticos. Eles consideraram que a tomada de consciência pelos
museus, da situação atual, e das diferentes soluções que se podem
vislumbrar para melhorá-la, é uma condição essencial para sua
integração à vida da sociedade. Desta maneira, consideraram que os
museus podem e devem desempenhar um papel decisivo na
educação da comunidade. (Declaração de Santiago do Chile, 1972)

58 A declaração na integra pode ser acessada em:
https://www.revistamuseu.com.br/site/br/legislacao/museologia/3-1972-icom-mesa-redonda-de-santia
go-do-chile.html
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O quê, em um primeiro momento, pareceu iniciar o que se convencionou

chamar Nova Museologia, ao longo do tempo foi se desdobrando em Novas

Museologias, e diversas correntes de pensamento surgiram para tratar do tema em

sua aplicação e estudo, tais como a Museologia Social, a Sociomuseologia

Museologia Crítica, entre outras. Todas elas, no entanto, ainda herdeiras das

discussões que efervesceram entre os anos 60 e 70, e comprometidas com o

pensamento museológico atrelado à sua função social.

Para Ducan Cameron (1971), as movimentações ocorridas, a partir da década

de 60, apontaram duas tendências para os museus: o museu como “templo das

musas” e o museu como "fórum de ideias”. O primeiro seria correspondente ao

modelo clássico, no qual o foco se dá na coleta, preservação, interpretação e

exposição de artefatos, enquanto o segundo, identificado com os novos museus que

surgiam, se propunha a se constituir como espaço de debates públicos em torno de

questões sociais, políticas e culturais relevantes para a sociedade. Portanto, declarar

o museu em sua função social não é simplesmente reconhecer que o mesmo existe

em sociedade e que este reproduz passivamente as lógicas de poder da mesma,

mas sim reconhecer que o mesmo deve se guiar e se comprometer a contribuir

ativamente para a discussão das desigualdades e contribuir na resolução de

problemas sociais em vista de uma sociedade menos desigual.

Toda museologia e todo museu existem em sociedade ou numa
determinada sociedade, mas quando falamos em museu social e
museologia social, estamos nos referindo a compromissos éticos,
especialmente no que se refere às suas dimensões científicas,
políticas e poéticas; estamos afirmando (...) a diferença entre uma
museologia de ancoragem fascista ou nazista e uma museologia de
perspectiva libertária; estamos reconhecendo que durante muito
tempo, pelo menos desde a primeira metade do século XX,
predominou no mundo ocidental uma prática de memória, patrimônio
e museu inteiramente comprometida com a defesa dos valores das
aristocracias, das oligarquias, das classes e religiões dominadoras
(CHAGAS; GOUVEIA, 2014, p. 16 e 17 )

O modelo tradicional de museu difundido mundialmente remonta a uma

origem europeia e colonialista. Durante os séculos XVIII e XIX, os museus, assim
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como as artes e monumentos, cumpriram a função de construção e afirmação do

nacional, da educação e formação estética do indivíduo.

A narrativa proposta nestes museus surgidos na Europa e exportada para as

colônias corroborava com a perspectiva de dominação e superioridade da cultura

europeia frente à de outros povos. Neste contexto, o museu cumpria uma função

civilizatória e disciplinadora da sociedade e como tal contribuiu ativamente para a

perseguição e apagamento da memória dos povos e grupos considerados menos

civilizados. No Brasil, essa realidade se torna latente, principalmente, a partir da

vinda da família real portuguesa e sua corte no início do século XIX, quando foram

criadas várias instituições voltadas à ciência, artes e memória . Essas instituições59

cumpririam o papel de qualificar a colônia para a vida social das elites europeias

recém-chegadas. Como exemplo, ao responder a questão “a quem se destinaria o

Museu Real?”, criado em 1818, Chagas declara:

Para responder a essa questão pode-se evocar a lembrança da
sentença do abade Grégoire: ‘os bárbaros e os escravos detestam as
ciências e destroem os monumentos de artes; os homens livres os
amam e os conservam’. De certo, a Instituição criada não está
orientada para negros, índios e mestiços. Ela destina-se à
qualificação da coroa portuguesa junto às outras nações; mas
também atende aos interesses da aristocracia luso-brasileira, dos
homens ricos, das famílias abastadas, contribui para a formação de
uma elite ilustrada ao nível local. Para estes indivíduos é que a
instituição de memória funciona como dispositivo de poder disciplinar,
indicando o que se pode saber, o que se pode lembrar e esquecer, o
que se pode e como se pode dizer e fazer. Em outros termos:
museus, bibliotecas, arquivos, institutos e academias são espelhos e
palcos que encenam a dramaturgia da sociedade a que se referem e
que ao articularem um determinado discurso, também condicionam o
olhar e aprisionam o entendimento, a ciência e a arte. (CHAGAS,
2020, p. 310)

Ao se reconhecer o papel dos museus na organização da sociedade e na

consolidação das dinâmicas de poder e desigualdade ao longo da história, podemos

vislumbrar com maior clareza como estas instituições ajudaram e ainda ajudam a

59 Entre as instituições criadas destacam-se o Horto Real de Aclimatação (1808), a Biblioteca
Real (1810), a Academia Real de Ciências, Artes e Ofícios (1816) e o Museu Real (1818)
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manter alguns status quo, mas também, se houver interesse, a operar

transformações sociais.

Os museus, de acordo com o museólogo Mário Chagas (2020, p. 313), se

configuram como espaços de memória e dispositivos de poder, assim, cabem a eles

a escolha em se dedicar à memória do poder ou ao poder da memória. A opção pelo

último, de acordo com o museólogo, não estaria no simples reconhecimento dessa

potência, mas no seu uso como ferramenta de intervenção a serviço do

desenvolvimento social, acolhendo as diversidades culturais e se comprometendo

enquanto espaço de relação. A memória, como declara Santos (2002, p.101), é

utilizada por diversos atores “com o objetivo de fortalecer identidades e defender

interesses específicos”. Assim sendo, o museu como espaço de construção e

difusão da memória social não pode se pretender neutro. Uma vez que a seleção e o

uso da memória estão ancorados nas bases ideológicas daqueles que gerem e

participam ativamente dos processos museológicos, a questão é, parafraseando

Freire, se esta base ideológica é inclusiva ou excludente.

Também não podemos ignorar, uma vez que a memória está vinculada à

criação de identidades e à reflexão do ser humano sobre si, que a participação social

na construção e transformação do museu se faz necessária, principalmente, nas

instituições mais tradicionais. São justamente estas mesmas que devem investir

mais e melhor em dispositivos para que essa participação seja representativa da

sociedade em sua diversidade.

Vale ressaltar que esse processo de reflexão acerca da responsabilidade

social dos museus não é um fenômeno restrito a alguns grupos, mas incorporado

por organizações nacionais e internacionais como a UNESCO. Um exemplo disso é

a “Recomendação relativa à proteção e promoção de museus e coleções, sua

diversidade e seu papel na sociedade” adotada na Conferência Geral da UNESCO

na 38a Sessão de Paris, em 17 de novembro de 2015. Este documento, entre outras

coisas, recomenda o apoio à função social do museu conforme exposto na

Declaração de Santiago de 1972; reconhece o dever de promoção ao respeito aos

direitos humanos e à igualdade de gênero; e ressalta a capacidade dessas



112
instituições de ajudar as comunidades a enfrentar as mudanças na sociedade como

as que levam ao aumento da desigualdade e à dissolução de laços sociais.

Embora as mudanças nas instituições museológicas sejam possíveis e

desejadas, ainda hoje encontram resistência por parte de alguns gestores e

profissionais de museus.

Entretanto, mesmo quando são assumidos por parte de sua equipe os

compromissos éticos de um museu voltado à sociedade em sua diversidade, há uma

carência muitas vezes de investimentos para a realização do trabalho necessário

objetivando a democratização do museu. Em um país como o Brasil, em que muitos

museus não recebem investimentos suficientes, nem mesmo para conservação de

seus edifícios e, consequentemente, para a segurança de sua equipe, não é de se

espantar que projetos que visem à transformação desses museus sofram constante

descontinuidade, seja pela rotatividade de seus profissionais, seja pelas mudanças

de gestão, inconstância de recursos e mudança de prioridades políticas.

Neste sentido, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, assim como explicitado

no capítulo anterior, tem se mostrado uma exceção no que se refere à longevidade e

compromissos éticos de seu setor educativo. A função social do museu assumida

institucionalmente durante a gestão de Marcelo Mattos Araújo continua a guiar as

reflexões e práticas da equipe educativa até os dias atuais. Como um museu

tradicional de artes, a Pinacoteca é um exemplo de instituição que teve sua origem

alinhada a uma prática educativa, além de uma coleção formada a partir da estética

e memória das elites. Porém, através de sua política curatorial, sua comunicação e

programas educativos têm aderido, gradualmente, ao longo de sua história, à

pluralização das narrativas contempladas pelo museu e um compromisso de diálogo

com a sociedade em sua diversidade.

Considerando as constantes mudanças ocorridas, tanto na sociedade como

um todo, quanto no universo da museologia e do museu mais especificamente, seria

leviano condenar a Pinacoteca, assim como outros tantos museus, que tiveram sua

origem nos moldes tradicionais, à estagnação e ao repúdio ou considerá-los fadados

a reproduzir as dinâmicas de poder já mencionadas, eternamente. Existe um
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caminho a ser percorrido na transição entre o museu-templo e o museu-fórum e

essas instituições, permeadas pelo debate interno e externo, se tornam

organizações muito mais complexas do que abarcam as categorias que usamos

para guiar as reflexões museológicas. Assume-se aqui a possibilidade de

transformação dessas instituições, uma vez que essas são fruto do trabalho de

pessoas, as quais também se transformam.

Sempre deslocamos o eixo da discussão, em torno do tema museu e
sociedade, para a relação com o público, com a comunidade,
esquecendo-nos que público e comunidade, também, somos nós, e
que é somente a partir de um processo de crítica e autocrítica,
interna e externa que poderemos assumir o nosso compromisso
social (SANTOS, p. 405, 2020)

Assim, a atuação de um museu comprometido com o seu papel social é uma

empreitada coletiva que perpassa por mudanças de visão em todos os seus setores,

estejam eles em relação direta com o público ou não. E uma dessas mudanças

perpassa a formação de seu acervo e programação de exposições.

No caso da Pinacoteca, a mesma conta hoje com inúmeras salas dedicadas à

exposição de obras de seu acervo e outros espaços destinados às exposições

temporárias nacionais e internacionais. É um museu dedicado a um vasto período

histórico da arte brasileira e estabelecido dentro do circuito de arte contemporânea

nacional e internacional. Se, no início de sua história, o museu formou a sua coleção

com base na arte burguesa da época, e se consolidou no cenário cultural paulista

com grandes exposições de artistas europeus, recentemente, a instituição tem

ampliado a diversidade étnica, de gênero, racial, entre outros marcos identitários de

artistas, representados em sua programação e acervo. Em 2018, por exemplo, foi

lançada a exposição Mulheres Radicais: arte latino-americana 1960-1985 que, nas

palavras de suas curadoras, Cecilia Fajardo-Hill e Andrea Giunta, “surgiu de nossa

convicção comum de que o vasto conjunto de obras produzidas por artistas

latino-americanas e latinas têm sido marginalizado e abafado por uma história da

arte dominante, canônica e patriarcal”. Mais recentemente, entre outubro de 2020 e
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março de 2021, a exposição Véxoa: Nós Sabemos trouxe, pela primeira vez, a arte

contemporânea indígena para a programação do museu.

A mostra é um marco da representatividade dentro da Pina: “A
Pinacoteca de São Paulo se dedica às artes visuais brasileiras desde
sua fundação, em 1905, mas somente em 2019 incorporou ao seu
acervo obras de arte brasileira produzidas por artistas indígenas.
Esta exposição é fruto de um diálogo ativo durante os últimos anos
entre o museu e diversos atores da arte contemporânea de origem
indígena brasileira, colocando em debate a história da arte que o
museu pretende contar e as que permaneceram invisíveis”, afirma o
diretor-geral do Museu, Jochen Volz. (Pinacoteca, 2021)

Claro que são iniciativas ainda acanhadas em se tratando de construir a

diversidade de forma efetiva, mas, pelo que foi acompanhado do trabalho na

Pinacoteca nos anos de elaboração dessa pesquisa, gradualmente, a espelho de

outros museus de grande expressão global como o MOMA – Museum of Modern Art,

a busca por maior representatividade das diversas identidades no acervo e na

programação do museu tem se tornado uma tendência em amplo crescimento.

A participação do educativo na construção da programação de exposições

também é uma forma de intensificar a difusão e reflexão sobre a ampliação das

memórias e narrativas contempladas pelo museu. Neste sentido, a inserção do NAE

com o projeto Arte em Diálogo, o qual faz inserções de obras aparentemente

dissonantes nas salas onde estão expostas peças do acervo da instituição, contribui

para o questionamento a uma estética ou narrativa única. São, em sua maioria,

obras contemporâneas e modernas que evidenciam um conflito, formal e/ou

narrativo, com a temática de cada sala. A proposta faz parte dos Dispositivos para

Autonomia de visita (DAV) que integra as ações do Núcleo de Ação Educativa da

Pinacoteca (NAE).

O NAE, no site da instituição, declara timidamente que tais dispositivos “visam

incentivar a percepção, a comparação, a interpretação e a reflexão sobre a arte, sem

a participação de um educador do museu”. Porém, obras como a do artista Jaime
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Lauriano , abordando a diáspora africana no período escravocrata, justapostas a60

obras mais antigas do acervo da Pinacoteca, referentes ao período colonial

brasileiro, evidenciam um conflito muito mais profundo entre as vozes e memórias

exibidas na instituição.

O próprio PISC com a Ação Extramuros contribui de forma ativa nesta

transformação das memórias contempladas pela programação do museu, quando

realiza as duas exibições com os trabalhos dos educandos das organizações do

entorno. Além do fato de uma população normalmente excluída destes espaços se

ver representada na instituição, as exposições acionam o olhar da equipe do museu

e do público de instituições museológicas para a realidade e potencialidade de

indivíduos comumente segregados de seu convívio social. A participação destes se

dá não como objeto de representação, mas como produtores de memória.

(...) proporcionar acesso ao museu tradicional e construído sobre
bases elitistas não seria produtivo ou suficiente, mas sim, que os
coletivos pudessem adquirir os “meios de produção” do fazer
museológico, criando instituições renovadas a partir da elaboração e
legitimação de outros códigos culturais, advindos de grupos sociais
menos privilegiados, por meio, por exemplo, da criação de
experiências museológicas comunitárias. (AIDAR, 2019, p. 172)

Estas ações do NAE e mais especificamente do PISC são alguns exemplos

de como o trabalho conjunto dos diversos setores do museu, ao invés do trabalho

segmentado, no qual, por exemplo, o educativo é visto somente como um reprodutor

do discurso curatorial, é crucial para a reflexão e aproximação do museu para com o

público e a sociedade em sua diversidade.

No caso dos museus tradicionais que foram estruturados no decorrer de sua

história em uma esfera de distância e sacralidade, tal identificação, com a grande

maioria da população, suas memórias e seus problemas sociais, ainda se configura

um caminho árduo a ser desbravado. Como já foi dito, muitos destes museus

60 Jaime Lauriano (São Paulo, 1985) é um artista contemporâneo com obras fortemente
marcadas pela crítica às estruturas de poder que determinaram as narrativas históricas. Sua
produção propõe uma revisão e reconstrução da História que traga à tona vozes de povos que foram
silenciados pela dominação europeia.
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carregam em si uma identificação histórica com a cultura das elites ainda que

tentem difundir uma pretensa universalidade dessa memória que produzem e

conservam. A distância estabelecida entre a memória dos museus e a memória dos

muitos grupos sociais que compõem nossa população acaba por distanciá-los da

sociedade onde estão inseridos, como ilhas ou bolhas possuídas de uma “aura”

própria, muito embora, nem o museu esteja blindado do que ocorre para além de

seus muros, nem a população frequentadora ou não frequentadora de seus espaços

deixe de ser impactada pelas escolhas do museu.

Museus como a Pinacoteca têm reverberações em nível internacional,

nacional, estadual, municipal e, como explicitado nessa pesquisa, também em seu

entorno direto. Nos museus de grande expressão global ou nacional, a esfera local

de sua atuação acaba sendo menos contemplada frente às outras. O museu, por

vezes, pode ter dificuldade em criar identificação com o entorno, como foi possível

observar na história da Pinacoteca. Isso por estarem habituados a se comunicar

apenas com uma população específica que possui um capital cultural compatível ao

do museu, e que costuma ser uma população de maior poder aquisitivo, habitante

de zonas consideradas mais nobres na cidade. A identificação, portanto, se dá

menos pela participação no cotidiano dos habitantes e transeuntes do território em

que está inserido, e mais por um senso de pertencimento social e cultural restrito a

alguns.

No contexto das reflexões acerca de sua função na sociedade, o museu é

considerado um agente ativo no desenvolvimento social, ou seja, deve contribuir

para uma dimensão de desenvolvimento que extrapole o crescimento econômico de

uma sociedade, comunidade ou grupo. O conceito de Desenvolvimento Social se

refere à melhora de condições de vida da população de forma sustentável e

igualitária, abrangendo diversas esferas do bem-estar social e amplo acesso aos

direitos sociais como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer e

cultura.

A partir da segunda metade do século XX, surgiram ao redor do mundo

diversos novos tipos de museus comprometidos em suas bases com o

desenvolvimento comunitário de cidades ou regiões específicas, como os

Ecomuseus, museus comunitários e museus de vizinhança. Todos eles se

propunham a um maior envolvimento e identificação com a população local. Ao
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contrário destes, os grandes museus tradicionais comumente trabalham com uma

noção de público mais difusa e distante, uma sociedade massificada e globalizada,

e até, em muitos casos, idealizada.

Como abordado no primeiro capítulo, se, no início de sua história, a

Pinacoteca surge muito atrelada ao desenvolvimento econômico da Região da Luz,

aos poucos, ela vai se fechando em si com as mudanças ocorridas em seu entorno.

A partir do momento em que os olhares do poder público se voltam para esta área já

considerada degradada, veem na Pinacoteca, juntamente com outras instituições

culturais da região, a possibilidade das mesmas se tornarem catalisadores do

processo de requalificação da região, mas, diferentemente do desenvolvimento

social proposto nos debates acerca da função social dos museus, esta

requalificação se propõe mais como um fenômeno “gentrificador” do que voltado à

melhora na vida da população local.

A Pinacoteca, como uma instituição vinculada ao Governo do Estado, está

sujeita a seus usos políticos, o que acaba por impactar no trabalho realizado em seu

interior por sua equipe. O próprio museu, algumas vezes, se vê envolvido em

medidas governamentais que, ao promover processos de especulação imobiliária e

“gentrificação”, acabam vulnerabilizando ainda mais esses indivíduos fragilizados do

entorno, vítima de ações de despejo e violência institucional.

Se, por um lado, o PISC se propõe a estabelecer um diálogo cada vez mais

intenso com a população em situação de vulnerabilidade do entorno, entendo que,

muitas vezes, esse processo pode ser dificultado pelas ações de órgãos

governamentais. Da mesma forma que somente a partir de gestões alinhadas com

um olhar para função social, a Pinacoteca passou a construir um caminho de

mudança na relação com a Região da Luz, a qual ainda está em curso, entendo que

a transformação plena só irá ocorrer quando também as gestões governamentais

compartilharem do mesmo entendimento e interesse.

Frente a essas dificuldades, mais uma vez é preciso reiterar que o

compromisso com o papel social do museu não pode ser uma responsabilidade

exclusiva do setor educativo. A consciência dessa responsabilidade deve se

estabelecer do conselho gestor à equipe de recepção, e mais ainda, deve gerar

desdobramentos no poder público e em suas políticas de intervenção nos territórios.
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Ao trazer o museu para seu contexto local, podemos entender a instituição

como um articulador político e territorial capaz de, por ser uma instituição de

referência na sociedade, promover encontros e construir pontes entre serviços,

grupos sociais, poder público e sociedade, entre outros. Não se trata aqui de

desvirtuar o museu de sua atuação, mas compreender que a instituição só existe

enquanto espaço de relação e que a arte, a cultura, antes de ser um fim é um meio

para a construção de laços sociais e de reflexão sobre as questões da sociedade.

3.2. INCLUSÃO E ACESSO

Os museus, como pudemos verificar, foram constituídos historicamente como

espaços de distinção social, dedicados à instrução e lazer dos homens civilizados.

Ao longo do século XX, essa perspectiva vai gradualmente se alterando e o museu

passa em teoria a promover seus espaços para a visitação da sociedade em geral.

Ainda assim, se a partir da década de 1960, se iniciava uma mudança no pensar o

museu e sua função na sociedade, seus desdobramentos demoraram a chegar à

prática, principalmente, nos museus de arte.

A exclusão massiva de uma parcela da sociedade nos museus, mesmo que

hoje não seja mais política oficial das instituições, ainda persiste. Se, em seus

discursos, geralmente, os gestores e diversos profissionais apoiam e incentivam as

políticas inclusivas, dentro das instituições, na prática, o que vemos é ainda pouca

mudança no perfil do público e barreiras invisíveis que afastam uma parcela

considerável da população de seus espaços.

De acordo com dados coletados pelo IPEA de 2013/2014 , apenas 14,9%61

das pessoas frequentavam museus/centro culturais no Brasil. Ainda que este

número tenha dobrado em relação à pesquisa divulgada pelo mesmo órgão em

2010, que revelava um número de frequentadores de 7,4%, se trata de uma

porcentagem ainda aquém do que é pretendido. Neste sentido, não causa grande

61 Os dados fazem parte do Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS). A terceira edição
dessa pesquisa de 2013/2014 foi a última  realizada pelo IPEA, logo não há dados mais recentes
disponíveis.
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espanto que, em 2002, a Pinacoteca do Estado tenha constatado que o perfil de seu

público era de uma maioria com amplo acesso e privilégios, alta escolaridade e

renda média ou alta.

A questão desse não acesso às instituições museológicas se configura de

forma complexa e multidimensional. É o que percebemos ao analisar, por exemplo,

a pesquisa desenvolvida pela Pinacoteca do Estado de São Paulo: Expectativas e

percepções do público do entorno em relação à Pinacoteca (2007/2008), a qual

revelou como principais fatores para a “não frequência" ao museu entre os

frequentadores do entorno: “o custo da entrada, a imagem de um espaço

aparentemente restrito a alguns e a falta de informação sobre seu funcionamento”

(NÚCLEO DE AÇÃO EDUCATIVA, 2007, p. 48).

Para além das dificuldades enfrentadas por parcela significativa da

população brasileira que extrapolam os domínios dos museus, tais como distâncias

e deslocamentos pelas cidades, carga de trabalho exaustiva, dificuldades

financeiras e pouco tempo para lazer, há outras que são intimamente relacionadas

ao campo dessas instituições.

Bourdieu (2007), no contexto de sua pesquisa sobre a frequência aos

museus de arte da Europa, realizada no final da década de 1960, constatou uma

realidade bastante similar à realidade brasileira, aqui mencionada, de um público

formado, majoritariamente, por uma elite intelectual e econômica. Assim, apesar da

gratuidade do ingresso e de em teoria estas instituições estarem abertas a todos, o

acesso às instituições se dava apenas para pessoas que dispunham previamente de

um capital cultural correspondente àquilo que estava sendo oferecido pelos museus.

As barreiras simbólicas que distanciam setores da sociedade, normalmente de

menor poder aquisitivo e acesso à educação formal, são diversas e algumas delas

profundamente arraigadas nas estruturas dos museus tradicionais de arte e que,

portanto, não se resolvem com medidas paliativas, mas com reformas estruturais de

posicionamento da gestão dessa classe de museus e do poder público. A

transposição dessas barreiras passa pela autocrítica e reavaliação de quais

memórias são construídas e representadas nesses espaços, mas é também preciso

reavaliar quem comunica, como se comunica, para quem se comunica essa

memória e como essas ações se relacionam com as questões sociais.
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O problema da falta de representatividade nos processos museológicos no

âmbito das instituições tradicionais é apenas um dos fatores que contribuem para o

distanciamento e exclusão. O acesso aos museus é um projeto de longo prazo e

extremamente frágil frente à realidade massiva de exclusão sistemática e reiterada

que rodeia e penetra as instituições. Quebrar a lógica da exclusão sociocultural sem

mudanças estruturais na forma de pensar estas instituições é uma tarefa difícil, mas

não impossível, e que vale a pena, pois devemos continuar lutando para mudar essa

realidade.

Tais reflexões contribuem com o pensamento de que a acessibilidade nos

museus ultrapassa o fomento a medidas que facilitem o acesso físico e econômico a

seus espaços. É necessário criar acessos em uma concepção mais ampla. Tal

pensamento vai ao encontro da missão do NAE de trabalhar com noções de acesso

múltiplas, como o acesso cognitivo e acesso atitudinal.

Para aprofundar a discussão é importante compreender que o não acesso ao

museu é um sintoma da desigualdade e exclusão social latentes na sociedade.

Assim, fomentar a inclusão neste âmbito não é somente fomentar o acesso físico ao

museu, portanto, cabe aqui diferenciar a acessibilidade ampla e a inclusão social

das ações de desenvolvimento de público.

O desenvolvimento de públicos pode ser entendido como a
identificação das diferentes barreiras que acabam por excluir
indivíduos ou grupos da frequência aos museus, e o posterior
desenvolvimento de estratégias que superem essas barreiras,
trazendo para os museus públicos tradicionalmente não visitantes.
Isto se dá pela eliminação dos obstáculos para o seu acesso,
obstáculos que podem ser físicos, financeiros, atitudinais, etc. Por
sua vez, a inclusão social propõe, para além de uma maior
acessibilidade às instituições museais, o desenvolvimento de ações
culturais que tenham impacto político, social e econômico, e que
podem ter alcance tanto a curto quanto a longo prazo. (AIDAR,
2019, p. 158)

Um museu comprometido com seu papel social trabalha pela inclusão social e

acessibilidade, e não o faz exclusivamente pela inclusão em seus espaços, mas

também visa contribuir para que a mesma ultrapasse o contexto protegido dos

museus. Críticos a essa visão podem alegar que tais preocupações e ações
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desvirtuam os museus de sua função e área de atuação. Tal alegação ignora que os

museus e a cultura já se encontram interconectados à esfera social e que a inclusão

social não é um fenômeno alheio à sua realidade.

Fundamentally, engaging with ideas around social inclusion requires
us to recognise that the cultural is inextricably linked with the social
and, more particularly, that collecting, documenting, conserving and
interpreting are simply the means to an end. They are functions
through which the museum can pursue its goals - social goals which
must centre around their benefit to individuals, communities and
society. (DODD; SANDELL, 2001, p. 2)

É preciso, nesse contexto, aprofundar os conceitos de inclusão sociocultural

e, anteriormente, de exclusão sociocultural, do qual o primeiro é derivado. Como

afirmam Richard Sandell e Jocelyn Dodd em seu livro Including Museums:

perspectives on museums, galleries and social inclusion, as definições de exclusão e

inclusão são amplas, fluidas e evolutivas.

For some, social inclusion work is based on combating the multiple
forms of disadvantage experienced by our most deprived
neighbourhoods, such as poor health or high crime. For others, it
might describe the philosophy that underpins new approaches to
practice based on the process of museum democratisation. For
others, it might be the rationale for decisions aimed at widening
access such as the introduction of evening opening hours or reduced
admission charges. What, then, constitutes social inclusion work in
galleries and museums? What characterises and defines an approach
or initiative that is inclusive or contributes to social inclusion, in
comparison with, for example projects or practices that are
understood as audience development or inspired by access
imperatives? To answer these questions it is helpful to unpack the
concepts of exclusion and inclusion and to consider their historical
development. (DODD; SANDELL, 2001, p. 8)

Mesmo com os múltiplos entendimentos do termo, há hoje um certo consenso

de que a exclusão social difere do entendimento geral de pobreza, ou seja, não se

trata de um fenômeno fomentado única e exclusivamente pelo acesso econômico,

mas um fenômeno multifatorial, no qual um indivíduo ou grupo pode ter acesso



122
negado a direitos ou serviços e se encontrar em situação de desvantagem ou

exclusão de sistemas sociais, políticos, econômicos e culturais.

The key characteristic of social exclusion is the interdependency and
influence of one dimension on another. For example, low educational
attainment may lead to low income in later life, or poor housing may
lead to poor health. This can lead to exclusion from one or more of
the other dimensions. For example, unemployment or low pay may, in
time, lead to political, social or cultural exclusion. It is this complex
network of interactions between different aspects of exclusion that
enables museums and galleries to play a part in creating a more
inclusive society. (Scottish Museums Council , 2000)

Os termos inclusão e exclusão são relativamente recentes na história do

discurso museológico. Richard Sandell foi um dos grandes responsáveis pela

popularização desta noção na sua relação com o museu, através de numerosos

artigos e obras. O primeiro uso dos termos remonta aos anos 1970, na França,

sendo utilizado para se referir àqueles que se encontravam apartados da proteção

do Seguro Social (DODD; SANDELL, 2001).

Since then, social exclusion as a concept for understanding
disadvantage and inequality has grown in importance and usage and,
in many arenas, (political, academic, sociological) replaced the
previously dominant concepts of poverty and marginalisation. For
many concerned with social policy and its implementation, the term
has been welcomed since it offers a more holistic view of inequality
than the traditional understandings of poverty which have focused
largely on access to material resources. (DODD; SANDELL, 2001, p.
8)

A partir do que foi exposto até aqui, é evidente que a realidade da inclusão e

exclusão social, longe de ser restrita aos ambientes museológicos, se estende para

outros campos da sociedade e, por isso, as barreiras que marginalizam

determinados segmentos da população podem, à primeira vista, parecer extrapolar o

raio de ação dos museus. Ao mesmo tempo, a inclusão social perpassa pela

inclusão cultural, e, portanto, não é possível segmentar as formas de incluir quando
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se assume a dimensão holística do termo. Cabe a estas instituições refletir sobre o

seu papel e responsabilidade neste sistema complexo de desigualdade de acesso e

se entender como parte de um todo, estendendo sua atuação para dentro de uma

rede que engloba outros equipamentos públicos e privados e iniciativas de

transformação social.

Não há uma fórmula universal para tornar os museus mais inclusivos no

sentido amplo do termo. Museus diferentes trabalham com contextos diversos e

devem refletir sobre suas particularidades neste processo. A atuação e importância

de cada um no cenário local e global devem ser parâmetros para o desenvolvimento

de seus projetos. Ainda assim, algumas diretrizes e questionamentos podem ser

comuns.

No caso do Programa de Inclusão Sociocultural da Pinacoteca do Estado,

cuja perspectiva se fundamenta também nos questionamentos expostos por Sandell

e Dodd, embora o alcance de suas ações diretas no território seja restrito por conta

da capacidade de trabalho de sua equipe reduzida, o mesmo optou por focar seus

trabalhos na construção a longo prazo de melhorias qualitativas no bem-estar social

de seus educandos, a partir de demandas e questões de cada grupo atendido. Ao

invés de trazer uma visão superficial e distanciada dos problemas sociais que

impactam a população do entorno e culminam em sua vulnerabilização e exclusão

de espaços e serviços, o Programa escolhe utilizar uma metodologia participativa na

construção de suas parcerias, na escolha de temas pertinentes aos grupos e nas

reflexões acerca das múltiplas realidades dos educandos.

Se a inclusão social é um sinônimo para a participação social, o que
esse paradigma propõe não é o desenvolvimento de políticas
assistencialistas, mas o desenvolvimento de políticas participativas,
as quais os excluídos sejam agentes nos processos que buscam a
sua inclusão, pois a participação é nela mesma uma forma de
integração. (AIDAR, 2002, p. 55)
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Quando pensamos em inclusão, precisamos entender quem são aqueles que

se pretende incluir e o caráter dessa inclusão e acesso. Muitas vezes, montamos

nossos planos com visões pré-concebidas de determinados grupos sociais e, sem

nos questionarmos, concebemos políticas educativas para eles e não com eles ou a

partir deles. Desta forma, acabamos por reproduzir um cenário, no qual o educador é

posto como salvador e o outro como um receptor passivo dessa salvação. E assim,

mais uma vez, mantemos a lógica de um grupo dominante de um lado e um grupo

dominado de outro, em um movimento vertical e doutrinador.

O processo de escuta pode revelar nos profissionais, ao longo do processo,

preconceitos e arrogâncias arraigados em sua prática, evidenciando formas de

exclusão muitas vezes não percebidas na conduta e modos de trabalho da equipe

do museu como um todo. Entender o processo de inclusão como um projeto

destinado a determinadas populações sem nos incluirmos também nessa

transformação pode resultar em medidas paternalistas e paliativas. Como disse

Paulo Freire, “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se

libertam em comunhão”. É a partir dessa premissa que devemos trabalhar para nos

desconstruir enquanto profissionais e seres humanos. Reconhecer que aprender

com as experiências e os saberes do outro enriquece a prática museológica, e

também instrumentaliza o educador e outros profissionais envolvidos a conceberem

de forma participativa ações que fomentem a inclusão social dentro e fora do museu.

As ações de acessibilidade e inclusão demandam ceder espaços de

protagonismo àqueles historicamente excluídos. Não há como empoderar o outro

sem abrirmos mão, nós mesmos, de parte do poder que exercemos. Neste sentido,

devemos prover ferramentas diversas para que o grupo com o qual se trabalha

ganhe autonomia para ocupar e refletir sobre estes outros espaços de forma crítica.

Precisamos estar dispostos ao conflito e enxergar no diálogo com o outro uma forma

de nos repensarmos também como educadores e cidadãos.
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3.3. CONFLITO E DIÁLOGO

Tanto as reflexões sobre a função social do museu, quanto o compromisso

com a inclusão social por parte destas instituições, que já foram colocados no

percurso deste capítulo, pressupõe uma relação de diálogo com a sociedade e com

seus grupos vulnerabilizados, respectivamente. Ao se tratar das ações educativas

em museus, o diálogo ganha ainda outros contornos por se dar de forma mais direta

entre os sujeitos. Porém, é preciso ressaltar que nem toda relação educativa é

dialógica nos moldes em que é abordado o termo na presente pesquisa e que foi

referenciado nas seções anteriores a essa. É a partir do conceito de educação

dialógica, cunhado pelo educador brasileiro Paulo Freire, o qual transpassa a

simples comunicação em seu sentido comum, que irei abordar a educação museal

ao longo desta seção, juntamente com aquele que considero parte inerente do

processo dialógico em museus: o conflito.

É possível afirmar que o pensamento de Freire teve uma contribuição

consistente no pensamento museológico iniciado com a Declaração de Santiago.

Mesmo que o patrono da educação brasileira nunca tenha escrito nada específico

para a educação museal, é sempre lembrada a sua quase participação na Mesa

Redonda de Santiago do Chile e sua aproximação com o ex-diretor do ICOM e62

museólogo francês Hugues de Varine-Bohan .63

A contribuição de Freire para a pedagogia, que é transferida com frequência

a outras áreas do conhecimento, pode também ser uma lente pela qual se olha a

museologia e a relação dos museus com a sociedade.

Os museus, tais como as escolas, fazem parte de um modelo de educação

que, independente de suas particularidades, reproduziram tradicionalmente o que

Freire cunhou como concepção “bancária” de educação, ou seja, transformando o

público em mero depósito de informação dentro de uma lógica hierárquica de

63 Hugues de Varine-Bohan e Paulo Freire trabalharam juntos no INODEP (Instituto Ecumênico
para o Desenvolvimento dos Povos).

62 Paulo Freire foi convidado a presidir a Mesa-redonda de Santiago do Chile pelo próprio
Varine, mas teve sua indicação vetada pelo delegado brasileiro da UNESCO. O Brasil vivia a Ditadura
Militar e o pedagogo foi  alvo de inúmeras perseguições no período.
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saberes. É em contraposição a este modelo educativo que se estrutura a educação

dialógica.

Na pedagogia freiriana é central o entendimento do educando enquanto

“homem-sujeito” em contraposição à ideia de educando enquanto “homem-objeto”.

Tal conceito defendido por Freire baseia-se na construção do processo de

aprendizagem, na qual “os educandos vão se transformando em reais sujeitos da

construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente

sujeito do processo.” (p.29). Fazê-los sujeitos é também fazê-los agentes de sua

própria capacitação, ao contrário de depositar de forma acrítica sobre eles, saberes

de especialistas externos, os quais são igualmente condicionados, histórico e

culturalmente.

Outro fator decisivo para uma educação dialógica, intimamente relacionado

ao debate empreendido sobre a função social e inclusão social nos museus, é a

necessidade de se respeitar os saberes dos educandos, principalmente, daqueles

provenientes das classes populares. Abordar as experiências, as memórias, a

realidade como um todo desses educandos, aqui se faz crucial para que a educação

de fato dialogue com os mesmos. O diálogo não se dá apenas entre indivíduos, mas

entre visões de mundo.

(…) o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em
que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao
mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um
ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco
tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos
permutantes. (…) É um ato de criação. Daí que não possa ser
manhoso instrumento de que lance mão um sujeito para a conquista
do outro. A conquista implícita no diálogo é a do mundo pelos
sujeitos dialógicos, não a de um pelo outro. (FREIRE, 1987, p. 91)

Por fim, entre os elementos fundamentais que gostaria de destacar, uma

educação dialógica é também uma educação problematizadora que desenvolve a

“curiosidade crítica, insatisfeita, indócil” (Freire, p.35/36) e que ao indivíduo concede

“a consciência exata, crítica, dos problemas, das dificuldades e até dos perigos que

se tem a frente” (Freire, 2005, p.61)
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A consciência crítica é a base para que uma pessoa possa se
desenvolver e criar sua própria história. Se, como afirma Paulo Freire
(2005), “é precisamente a criticidade a nota fundamental da
mentalidade democrática” (Freire, 2005, p.101), a afirmação facilita a
percepção de que os museus são espaços a serviço da sociedade,
uma vez que possuem vasto potencial para estimular a criticidade da
consciência, indispensável à democratização de um país; porque
quanto menos criticidade houver nos indivíduos, tanto mais
ingenuamente os problemas serão tratados, tanto mais
superficialmente os assuntos serão discutidos e tão mais
ligeiramente as pessoas estarão envolvidas com a sua realidade.
(FIGURELLI, 2020,  p.353)

A criticidade inerente a uma educação problematizadora e dialógica, no

contexto também da educação museal e do museu como um todo, é ferramenta

para o desenvolvimento social e do museu como parte desta sociedade. O objetivo

de uma educação para autonomia que estimula a criticidade, a troca de saberes, o

protagonismo e, principalmente, a escuta é a inclusão que ultrapassa projetos

pontuais, pois torna o outro consciente de sua potência como sujeito. Da mesma

forma, faz com que o educador se desloque de uma posição confortável para uma

passível de ser problematizada e transformada. Neste sentido, o trabalho do

educador não é uma ação beneficente que se presta a alguém ou a determinado

grupo, mas um processo de transformação conjunta dos sujeitos envolvidos para um

exercício pleno de sua cidadania.

Como o próprio Freire afirma, a prática educativa é política, não podendo ser

neutra, pois, para que fosse possível uma educação neutra precisaria não haver

qualquer discordância entre as pessoas com relação aos modos de vida individual e

social, valores e estilo político a serem exercidos. Da mesma forma que os

educadores não são neutros, também não os são os educandos e demais parceiros

da ação educativa, logo, com o processo educativo não poderia ser diferente.

Longe de ser uma característica negativa no trabalho educativo em museus,

assumir sua dimensão política é também confrontar uma educação alienante que

esconde seus fundamentos e propósitos. Tal premissa se faz presente, inclusive, nos

museus de arte.



128
Segundo Adorno (1995), devemos cuidar para o duplo caráter da
educação, pois, ao passo que ela busca esclarecer e refutar a
subjugação, também pode se colocar como ferramenta de adaptação
social. Nesse sentido, diz que “é necessário romper com a educação
enquanto mera apropriação de instrumental técnico e receituário para
a eficiência, insistindo no aprendizado aberto à elaboração da história
e ao contato com o outro não idêntico, o diferente” (ADORNO, 1995,
p. 27). É nesse jogo de resistência que o autor credita à estética uma
possibilidade de acesso à emancipação, dado que a arte pode se
conectar ao que não lhe é congênere, perceber o não idêntico
(ADORNO, 2008) e também contrapor a objetivação e a
padronização dos seres. (VASCONCELLOS, 2018, p. 742)

No contexto dos serviços educativos de museus, assim como de outros

setores de comunicação, os quais são canais utilizados para o diálogo com o

mundo, além das fronteiras físicas do museu, estes podem iniciar este diálogo

baseado na formação de uma sociedade crítica e participativa. Há de se salientar,

entretanto, os “perigos” dessa postura frente à própria instituição. Colocar a

democratização do espaço neste patamar é colocar em cheque também as relações

de poder e de conhecimento. É assumir que o público tem tanto a ensinar quanto a

aprender e que pode reivindicar mudanças nas lógicas já estabelecidas nestas

instituições.

Chagas, ao comentar processos institucionais que buscaram alternativas ao

elitismo da museologia, traz o exemplo dos diálogos estabelecidos em museus

comunitários do Rio de Janeiro:

Tributários da militância dos movimentos contestatórios
internacionais dos anos 1960 e subsequentes, das experiências da
nova ecomuseologia, surgida nos anos 1970, bem como de todos os
processos de institucionalização de alternativas ao elitismo da
museologia, que engendraram o que entendemos por Nova
Museologia, os museus comunitários do Rio de Janeiro são esforços
declarados no sentido de uma nova dynamis para o campo: aquela
que, de saída, desloca os pontos de partida e de chegada (sujeito e
objeto) de sua ação ao abandonar preposições – “sobre” (o outro),
“para” (o outro), “com” (o outro) – em proveito de outra posição: “a
partir de” (si, o “outro” da museologia tradicional redimensionado e
reposicionado como agente enunciador: sujeito).

Trata-se, portanto, de outro tipo de procedimento: não uma
“prestação de serviços a”, não uma “forma de inclusão de”, mas algo
nas mãos desse alguém, que antes era “alvo da ação”, que agora é
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usado por ele próprio “a partir de” sua perspectiva (da luta em torno
de uma causa comum que os conforma em comunidade). (CHAGAS;
PIRES, 2018, p. 20)

Tal procedimento pode também ser aplicado ao museu tradicional? Mais do

que a sobrevivência de um determinado modelo de museu ou de concepção sobre

patrimônio, o compromisso (e o diálogo) com a sociedade em sua diversidade é o

que manterá tais instituições relevantes e inclusivas.

É desejável abolir toda e qualquer ingenuidade em relação ao
museu, ao patrimônio e à educação. Ao lado dessa abolição é
desejável desenvolver uma perspectiva crítica, interessada em
investigar ao serviço de quem estão sendo acionados: a memória, o
patrimônio, a educação e o museu.

É preciso saber que o museu, o patrimônio, a memória e a educação
tiranizam, aprisionam, acorrentam e escravizam os olhares incautos
e ingênuos. É preciso coragem para pensar e agir a favor, contra e
apesar do museu, do patrimônio, da memória e da educação. É
preciso enfrentá-los com o desejo de ressignificação e antropofagia,
com a coragem dos guerreiros que estão prontos para a devoração.
(CHAGAS, 2013, p. 5)

É neste sentido que o conflito se torna parte do diálogo e gera o movimento

necessário e as transformações sociais possíveis. O conflito é uma ferramenta

valiosa que, a princípio, parece distanciar a população, ao ser evidenciado,

aproxima a mesma do pensamento museológico.

Si un museo quiere convertirse en una institución participativa en el
corazón de la sociedad civil, es necesario trabajar y capacitarse en el
trabajo com y através del “conflicto”. (...) los profesionales de los
museos necesitan que sus pares comunitarios los ayuden a enfrentar
los conflictos para desarrollar en forma conjunta diálogos
democráticos en los museos y, por sobre todas las cosas, y esto es
válido para todos los participantes, desarrollar nuevas habilidades
como ciudadanos. (ALDEROQUI, 2015, p. 36)

No entanto, o conflito aqui proposto para educação dialógica não se trata do

conflito preconizado pelas dinâmicas de poder dos processos museológicos
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tradicionais, não é a batalha entre os indivíduos ou grupos que lutam para existir em

sociedade e o museu que apaga suas memórias e corrobora com ações de

exclusão e desigualdade. O conflito que contribui para o diálogo entre museu e

sociedade é aquele aberto às mudanças de ambas as partes, que problematiza as

diferenças e é capaz também de aceitar a alteridade.

Sustentamos que o diálogo se dá entre iguais e diferentes, nunca
entre antagônicos. Entre esses, no máximo pode haver um pacto.
Entre esses há é o conflito, de natureza contrária ao conflito
existente entre iguais e diferentes (FREIRE; GADOTTI, 1995)

O educador museal enquanto educador social que é, uma vez que se utiliza

de ferramentas pedagógicas como os dispositivos do museu para intervir nas

problemáticas dos indivíduos, pode, a partir dessa reflexão, atribuir a si e a seu

trabalho a responsabilidade pelas transformações sociais almejadas. Entretanto, de

acordo com Freire, em seu livro Ação cultural para liberdade , o papel do64

trabalhador social não está localizado especificamente no processo de mudança. Se

dá sim em um processo mais amplo que antecede e sucede a transformação, uma

vez que este não é permanente, mas dialético. Dessa forma, a opção do educador

social deve ser declarada e não disfarçada sob uma pretensa neutralidade, a qual

apenas serve à manutenção da estrutura como ela é ou às “meias mudanças”. O

educador não reacionário, que opta pela mudança fomenta a reflexão crítica sem

medo de perder o seu “status social”, uma vez que não objetiva uma ação

assistencialista. A mudança começa na percepção dos condicionamentos pela

estrutura vigente e do entendimento do homem como agente de transformação,

antes mesmo da mudança da estrutura em si.

A mudança da percepção da realidade pode dar-se “antes” da
transformação desta, se não se empresta ao termo antes a
significação de dimensão estagnada do tempo, com que lhe pode
conotar a consciência ingênua.
A significação do antes, aqui, não é do sentido comum. O antes aqui
não significa um momento anterior que estivesse separado do outro

64 No livro, Freire aborda o trabalho do educador social com a alfabetização de jovens e adultos
em assentamentos da reforma agrária. Aqui tomamos a liberdade de adaptar suas falas que
englobam a ação pedagógica de forma ampla no contexto dos trabalhadores de educativos de
museus.
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por uma fronteira rígida. O antes, pelo contrário, faz parte do
processo de transformação estrutural. (FREIRE, 1979, p.40)

A percepção pode ser mudada a partir de que no momento “hoje” em que se

verifica o antagonismo entre mudança e permanência, este antagonismo se torne

um desafio a ser problematizado pelos sujeitos envolvidos. O educador social

comprometido com o processo de mudança trabalha de forma humilde e crítica para

desvelar a realidade em conjunto com os indivíduos que fazem parte desta ação.

Logo, o educador social não pode aparecer como o “agente de mudança”. Todos

aqueles que se comprometem com a transformação são seus agentes.

Ao optar por Freire como um dos grandes norteadores do trabalho do PISC,

como assim relatou sua coordenadora, Gabriela Aidar, entendo que o Programa

assume uma enorme responsabilidade, pois não basta um trabalho pontual de arte

com grupos excluídos do entorno. Esse seria apenas o primeiro passo. O trabalho

tem de, a médio prazo, provocar mudanças sociais significativas, não somente em

seus poucos educandos, mas ampliando continuamente essa ação. Os resultados

buscados têm de ser tão relevantes que, por si só, devam atrair multiplicadores

dentro e fora da Pinacoteca.

O educador, porém, atento à realidade que encontra, também não pode cair

na ingenuidade de que as dinâmicas de poder também não estão agindo de forma a

defender seus interesses. Assim, Freire reforça que tais educadores precisam

conhecer seu “viável histórico”, já que se faz o que se pode e nem sempre o que se

gostaria de fazer. “Isto significa ter uma compreensão clara das relações entre tática

e estratégia, nem sempre, infelizmente, seriamente consideradas.” (Freire, 1979 ,p.

41)

Assim, à luz da reflexão de Freire, a contribuição do PISC para a

transformação do entorno se intensificará na medida em que este for capaz de não

somente dialogar com a população da região, mas também reconhecer de forma

combativa as dinâmicas de poder que recaem sobre ela, inclusive, aquelas que

perpassam o próprio museu.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como muitos museus que tentam caminhar entre o museu-templo e o museu

fórum, a Pinacoteca é uma instituição com inúmeras contradições, que alia práticas

da gestão tradicional ainda muito identificada com as elites e pouco crítica a suas

origens civilizatórias, ao mesmo tempo em que clama pela participação da

sociedade nos seus espaços e na construção de algumas de suas ações

educativas. Não podemos ignorar que o museu é um dos muitos que assumiram o

modelo de gestão compartilhada entre o poder público e as chamadas organizações

sociais de cultura, criadas especialmente para a gestão administrativa desses

museus e que permitem a contratação de seus profissionais sem ter que passar

pelos trâmites dos cargos públicos. No caso da Pinacoteca, a APAC- Associação

Pinacoteca Arte e Cultura é a responsável por esta administração e é gerida por um

conselho composto por empresários e outras figuras de proeminência da elite

paulistana, nem sempre diretamente ligadas à cultura.

Ainda assim, iniciativas como a do Programa de Inclusão Sociocultural têm

impactos significativos na construção de uma instituição mais alinhada ao

reconhecimento de sua função social, e expõe o museu aos múltiplos problemas

sociais que assolam a população de seu entorno e de tantas outras localidades da

cidade de São Paulo e do Brasil.

A presença de um programa como o PISC, com a prática de suas atividades,

pode ajudar outros setores e o museu como um todo, a perceber a população em

situação de vulnerabilidade também como público potencial de suas ações. O

museu se transforma, na medida em que deixa de barrar fisicamente essas pessoas

e passa a acolhê-las, não apenas como simples aumento de público, mas como

público-avo de ações significativas de inclusão e transformação dialógica.

Ao perguntar aos profissionais das organizações parceiras como eram os

relatos dos educandos sobre a forma em que eram recebidos na instituição em suas

visitas espontâneas, ambos os parceiros afirmaram que os depoimentos eram

bastante positivos e não havia reclamações que indicassem que não eram bem-

vindos àquele espaço. O acesso físico à Pinacoteca, por parte dos variados públicos
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em situação de vulnerabilidade, parece ser promovido e contemplado pelas equipes

de atendimento no geral. Quanto às outras modalidades de acesso, ou seja, de

participação e não apenas de visita, vejo como iniciativas frutíferas a representação

dos saberes, memórias e criações desse público, através das exposições educativas

vinculadas à Ação Extramuros. Do ponto de vista da instituição, o interesse

demonstrado por profissionais do museu e pelo público espontâneo da Pinacoteca

pelas referidas exposições, relatados no segundo capítulo, ajuda a humanizar esses

corpos muitas vezes reduzidos no imaginário de quem os vê de fora, pela sua

condição de vulnerabilidade e invisibilizados no cotidiano da população em geral.

Ações como as realizadas pelo PISC no âmbito da Pinacoteca e pelo projeto

Occupart, que atua nos equipamentos culturais de forma mais abrangente, são

importantes para desmistificar o acesso aos espaços institucionalizados da cultura.

A ideia de que este lugar é apenas para um público restrito, munido de um certo

capital cultural, conforme vimos nas pesquisas realizadas pela Pinacoteca com os

frequentadores do entorno, e na pesquisa empreendida por Bourdieu e Alain Darbel

com os museus franceses e poloneses na obra L`amour de l`art (1968), pode e deve

ser desconstruída no imaginário da sociedade. Para isto, a mudança de mentalidade

tem de ocorrer dentro do museu ao formular suas estratégias de comunicação como

um todo e nas escolhas das memórias contempladas em seu acervo e sua

programação.

Outro ponto importante é perceber o museu enquanto espaço de

sociabilidade. Como foi assinalado por Talhari (2014), em sua pesquisa na área de

Antropologia Social sobre as práticas de sociabilidade dos visitantes da Pinacoteca

como um todo, o uso do museu se dá também por transeuntes e moradores da

região da Luz, embora não configure a frequência mais significativa do museu.

Essa frequência relacionada à dinâmica externa da Luz, citada acima,

abarcava pessoas que acessavam a região com outros objetivos como realizar

compras no Bom Retiro, ou conhecer a região central com seus prédios históricos,

práticas que também são comuns aos moradores dos arredores, excetuando-se,

claro, o público vulnerável. Embora Talhari tenha identificado estes usos pontuais

por um público oriundo de camadas populares da região, como não era o foco de
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sua pesquisa, não foram relacionados relatos de visitas de pessoas em situação de

vulnerabilidade. Por outro lado, demonstra o quão pouco as frequências pontuais de

pessoas com menor poder aquisitivo pode ser declarada substancial dentro da

Pinacoteca.

Embora o trabalho do NAE, e mais especificamente do PISC, busque, dentro

de suas limitações, democratizar o acesso em seu sentido amplo à Pinacoteca, os

dados referentes ao perfil dos visitantes demonstram poucas mudanças em seu

público, apesar de ser um trabalho longevo que ultrapassa uma década. Longe de

considerar que a diversificação do público em museus seja um problema menor,

entendo que ele é sintoma e também colaborador do que acontece na sociedade.

Não se trata aqui de pensar o desenvolvimento de público enquanto números e

porcentagens, mas compreender que os usos compartilhados do espaço público de

cultura pelas diversas camadas sociais, além de estar no âmbito do direito, contribui

para exposição de conflitos entre as diferentes memórias, propicia o diálogo e pode

contribuir para as transformações sociais. Isto, claro, considerando que este uso se

dê por indivíduos entendidos enquanto homens-sujeitos munidos de sua criticidade

(FREIRE, 1980).

Como vimos no terceiro capítulo, a transformação social e pessoal do sujeito

educando vai além de mudanças circunstanciais na vida do indivíduo ou da

sociedade. Embora múltiplos impactos positivos tenham sido constatados nos

grupos atendidos pelo PISC, como aumento de autoestima, mudança na relação

com o território, aumento de confiança e diminuição do uso de drogas e álcool, entre

outras, nem todos são indicativos de transformação no sentido mais profundo que foi

estabelecido aqui. O processo de transformação se dá pela formação crítica destes

educandos e perpassa pela autorreflexão, enquanto sujeito produtor de memória e

conhecimento. Neste sentido, vimos uma inclinação salutar do Programa em

estabelecer diálogos com os repertórios culturais desses educandos e também um

alinhamento dos parceiros nesse sentido. Ainda assim, o trabalho do PISC em si, de

acordo com os dados coletados, não pressupõe um uso pedagógico do conflito

como foi exposto anteriormente. Acredito que a dimensão política das diferenças

vivenciadas pelos educandos no espaço do museu poderiam ser mais contempladas

na proposta pedagógica do Programa. Ou seja, além de fomentar conexões entre as
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memórias dos educandos e as memórias do museu, expor e debater também os

conflitos que existem entre elas e o distanciamento que o museu estabelece com as

suas realidades, e fazer desses conflitos uma reorientação para sua programação e

função social.

Ainda assim, dentro de sua complexidade e escassez de recursos, não é

possível ignorar a contribuição que as atividades do PISC realizam nos processos

de autoconhecimento e valorização de memórias do público atendido, o que também

se configura como elementos para a autoestima e confiança. De acordo com os

depoimentos colhidos nas organizações sociais, tal sentimento perpassa também

uma sensação de reconhecimento por esta instituição legitimadora que é o museu, o

quê, por um lado, eleva o espaço a objeto de afeto, por outro, evidencia que o

mesmo ainda se encontra em um lugar de poder.

Como foi identificado, através dos relatos dos educadores parceiros e da

equipe educativa do PISC, existe também essa dimensão de afeto e respeito

construída entre os educandos e as ações do Programa que se desdobra na relação

com os profissionais envolvidos. O relato de contatos autônomos, ou seja, fora das

atividades programadas entre educandos e educadores, indica uma formação de

vínculo a nível pessoal entre os indivíduos, pois tem continuidade de forma

espontânea. Ainda que não se possa dimensionar esses vínculos, eles são

construídos na relação entre as partes. Neste contexto, o vínculo aqui é entendido

como a construção de laços de afeto e reconhecimento entre sujeitos.

Quando migramos para a dimensão institucional considero que a mesma se

configura também através dos indivíduos e grupos que compõem sua equipe, logo,

grande parte da Pinacoteca partilha, certamente de forma menos intensa, das

conexões estabelecidas entre os indivíduos através dos trabalhos do museu. Ao

mesmo tempo, porém, o vínculo estabelecido entre educadores, parceiros e

educandos, não dá conta de abarcar toda a instituição. Para compreender este

vínculo é preciso também analisar a relação que se dá sem a mediação do NAE.

Neste sentido, temos relatos pontuais de educandos que procuram a Pinacoteca,

mesmo nos dias em que a equipe do PISC não se encontra no local, e estabelece

um uso do museu independente do contato com o Programa ou com seus
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profissionais. Como não há pesquisas e dados que quantificam ou mesmo

qualificam essas visitas de educandos ou ex-educandos do PISC, não foi possível

dimensionar com precisão o quão representativa estas visitas são, frente ao número

de pessoas atendidas. Os depoimentos colhidos indicam que os acessos

espontâneos ao museu se dão de forma pontual entre os membros dos grupos.

A partir dos relatos dos profissionais das organizações parceiras é possível

afirmar que o trabalho do PISC é um potencializador da formação de vínculo entre

os educandos e o equipamento cultural Pinacoteca, o que responde a uma das

hipóteses, formulada no início dessa pesquisa. Entretanto, também foi concluído que

embora o PISC trabalhe com grupos e organizações parceiras representativas da

região, seu raio de ação na população em situação de vulnerabilidade da Região da

Luz é bastante limitado pela dificuldade de realizar muitas parcerias simultâneas,

preservando a qualidade que eles propõem e tendo uma equipe tão reduzida.

Assim, o trabalho do PISC, apesar de ajudar a gerar vínculos entre indivíduos e a

instituição, não torna possível afirmar que seja um fenômeno estendido a toda, ou

ao menos a um grupo significativo, em termos quantitativos, da população em

situação de vulnerabilidade do entorno. Como a própria coordenadora do PISC

relata: não é um objetivo do Programa trabalhar pelo desenvolvimento de público da

Pinacoteca e não é o que está sendo proposto quando é analisado o retorno desses

educandos.

Apesar da limitação na capacidade do PISC em atender a demanda de

organizações interessadas em estabelecer uma parceria, constatou-se que as

organizações contempladas pelas ações do PISC, nos últimos anos, abarcam

variados grupos vulnerabilizados do entorno: pessoas em situação de rua, pessoas

que fazem uso problemático de drogas e moradores de ocupações. Os grupos

atendidos de acordo com o que foi exposto no primeiro capítulo dessa dissertação

são representativos qualitativamente da região da Luz, assim confirmando uma das

hipóteses propostas para essa pesquisa. Ainda assim, é necessário estar atento às

constantes mudanças no perfil dessa população em situação de vulnerabilidade do

entorno.

O trabalho com o entorno é focado nas atividades com adultos e jovens.
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Apesar dessa escolha ter se dado de forma consciente, frente à falta de ações para

estes públicos no âmbito da educação social, conforme constatado no contato com

educadores que participaram do Curso de Formação para Educadores Sociais,

surge a questão se essa realidade se reflete no território da Luz. Ao realizar o

mapeamento das organizações do entorno da Pinacoteca, foi percebida uma

realidade de trabalho intenso, justamente com jovens e adultos em situação de rua.

Em entrevista com Ana Maria Alexandre, coordenadora da Casa de Oração

do Povo da Rua, foi explicitada uma mudança de perfil nessa população de rua

durante a pandemia do Covid-19. Neste momento em que mais famílias com

crianças se encontram nesta situação, as organizações que atendem a população

adulta se voltam para ações que contemplem essas crianças. Talvez o PISC

também deva olhar para a realidade dessas crianças em situação de

vulnerabilidade, tão invisibilizadas na Região da Luz e construir ações extramuros

em parceria com essas organizações que se veem diante deste novo desafio.

No caso das crianças e jovens em situação de rua, que não constituíam um

grupo representativo das pessoas em situação de vulnerabilidade do centro até o

contexto da pandemia, começam a aparecer novos projetos voltados a elas e que

agora se percebem diante de uma realidade ainda mais complexa e precisam de

suporte, investimentos e também parcerias com organizações de diversas tipologias,

inclusive, da cultura, como são os museus. Entre as organizações que já realizam

trabalhos com estas crianças e jovens está o Lume Centro da Fundação Projeto

Travessia e o Programa Refugiados Urbanos do Projeto Quixote, que atua,

principalmente, na região central de São Paulo.

Em um contexto normal, a criança em situação de rua já está
invisível. Por conta da normalização de algo que não é natural, muita
gente quando as vê, passa por cima mesmo, pula a coberta”,
continua o coordenador. “Quando o educador ou serviço está
conversando com a criança na rua, ele lança uma luz sobre essa
invisibilidade, sensibilizando as pessoas e ajudando a desnaturalizar
a situação. Isso ficou mais difícil durante a pandemia. (Raphael
Boemer, coordenador do projeto quixote em Entrevista ao Portal
Aprendiz)

Devido à sua complexidade acredito que o tema possa ser explorado em
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futuros trabalhos e projetos.

Apesar de todo o esforço empreendido desde sua criação, o PISC ainda

carece de uma maior divulgação entre as organizações sociais e equipamentos

públicos da região e de fora dela. Em conversa com o artista-educador do projeto

Occupart, vimos que, mesmo já com anos de atuação do PISC no entorno, no

momento em que o CAPS iniciava suas atividades, ainda foi uma surpresa para

estes profissionais a existência de tal Programa. Logo, foi constatado que o

Programa ainda tem muito a crescer e se a aperfeiçoar e por isso deveria envolver

mais profissionais em sua equipe e, possivelmente, construir canais de diálogo com

órgãos públicos para viabilizar esse crescimento. Também corrobora para essa

conclusão, o fato de que mesmo ainda sendo desconhecido de alguns

equipamentos públicos e organizações sociais, o que o mantém estável em termos

quantitativos, o PISC já trabalha no seu limite e conta com uma demanda maior do

que consegue atender com a equipe atual.

Ainda assim, o PISC é um programa com amplo reconhecimento entre

profissionais de museus e museólogos. Quando foi concebido o Programa de

Inclusão sociocultural por Gabriela Aidar, em conjunto com o ex-diretor Marcelo

Mattos Araújo e a coordenadora do NAE, Mila Chiovatto, não havia iniciativas

semelhantes na região, e, provavelmente, em nenhum outro museu tradicional do

país. O Programa se baseou nas referências e visões de museu e educação museal

destes profissionais que participaram de sua criação. O apelo à função social do

museu, do mesmo como ferramenta de inclusão social são constantes nos textos e

publicações produzidos por eles para a Pinacoteca. Da mesma forma, percebemos

uma grande influência das reflexões britânicas no trabalho do PISC, tanto acerca do

empreendimento à inclusão social de Sandell como no uso dos Generic Learning65

Outcomes como referência para avaliação dos impactos das ações do PISC.

Por ser um projeto inovador, o PISC acabou se tornando referência para

outros projetos educativos em museus. Ao longo da pesquisa foi gratificante me

65 O pesquisador tem uma influência especial na construção do PISC, uma vez que a coordenadora
do programa Gabriela Aidar foi orientada por Sandell em sua dissertação de mestrado pela
Universidade de Leicester: Museums and social change: two perspectives on the social role of

museums (2001)



139

deparar com outras medidas, com intuito de expandir o raio de ação dos museus,

em importantes museus tradicionais, como o programa Território Vivo do Museu de

Arte Sacra, que também se volta à população da Luz, e o Projeto Aproximações do

Museu do Futebol, que está localizado em outra região da cidade de São Paulo.

Principalmente por meio de seus programas educativos, uma parcela

considerável de museus tradicionais paulistas e brasileiros busca uma formação de

público mais plural e democrática. Porém, nem sempre essas medidas são

acompanhadas por outros setores dos museus no que se refere ao preparo e à

preocupação em alinhar suas atividades a uma maior diversidade de

frequentadores. Neste rol de profissionais estão, não apenas os que lidam

diretamente com os visitantes, mas também todos os que trabalham na

conservação, curadoria, comunicação, administração, entre outros.

Embora a atuação do PISC se dê de forma particular e seja intimamente

ligada com as características de tipologia, gestão e contexto em que se encontra, o

trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade e o compromisso com sua

função social deveria ser estendido a todos os museus de São Paulo. Atualmente, a

população em situação de rua cresceu profundamente e está visivelmente

espalhada por toda cidade. Assim, independente de serem instituições localizadas

em regiões estigmatizadas como a Luz, que têm a presença marcante de pessoas

em situação de vulnerabilidade, até mesmo aquelas localizadas em zonas ditas de

maior poder aquisitivo precisam ser alcançadas. Em cada território sempre há uma

população invisibilizada e dinâmicas de opressão e poder a serem escancaradas e

combatidas por qualquer museu que se comprometa com sua função social.
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APÊNDICE A - Transcrição da entrevista com a coordenadora do PISC, Gabriela
Aidar, realizada no dia 10 de março de 2020 na Pinacoteca do Estado de São

Paulo

Tempo de gravação: 42min e 49 seg

Após alguns meses de contato via e-mail, a primeira conversa presencial com a equipe do
PISC se deu em uma terça-feira, dia 10 de março de 2020. Fui recebida por Gabriela Aidar,
coordenadora dos Programas Inclusivos da Pinacoteca, entre os quais está o Programa de
Inclusão Sociocultural. Acompanhei-a pelo térreo do prédio até a sala do educativo. A sala é
um espaço amplo com diversos computadores e armários, com uma divisória parcial onde
toda a equipe do Núcleo de Ação Educativa (NAE) trabalha. No momento da minha visita
havia quatro membros da equipe educativa no espaço, além da Gabriela. Ela me levou até
uma mesa redonda em um canto da sala, próxima de onde duas pessoas também
trabalhavam, para que pudéssemos conversar. Falei que gostaria de dividir nosso encontro
em dois momentos: fazer algumas perguntas sobre o Programa e conhecer a equipe do
PISC. Apesar do pouco movimento na sala por conta de ser uma terça-feira, o fluxo de
trabalho parecia intenso e ela disse que iria ver se era possível. Logo ela retornou com dois
educadores do programa, Renato e Iara. Apresentei-me e disse brevemente do que se
tratava minha pesquisa. Eles também se apresentaram rapidamente e retornaram aos seus
afazeres. Logo então iniciei a conversa gravada com a Gabriela Aidar conforme segue, na
íntegra :

Pesquisadora - Gostaria de saber um pouco sobre o surgimento do PISC. Quem foi a
equipe responsável? Se vocês se basearam em alguma iniciativa... Quais as diretrizes
pedagógicas?
Gabriela - Então, tem um marco muito claro. Em 2002, mudou a gestão da Pinacoteca. Ela
vinha de 10 anos de gestão do Emanoel Araújo, que é hoje o diretor do Museu AfroBrasil, e
quem assumiu em 2002, foi o museólogo Marcelo Mattos Araujo. E uma das coisas que ele
disse quando assumiu a Pinacoteca foi que ele iria fortalecer os processos educativos aqui,
porque ele vinha de uma experiência no Museu Lasar Segall, que tinha uma história
educativa muito consistente. Então, logo que ele veio para cá, no começo de 2002, ele
começou a estabelecer uma equipe que, de alguma maneira, o núcleo duro dessa equipe
continua até hoje, 18 anos depois. Ele chamou a Mila Chiovatto para coordenar. Me chamou
para integrar a equipe também. Algumas pessoas já estavam aqui como a Thelma Mosken e
a Maria Estela Silva. Depois vieram a Amanda Tojal e a Margarete de Oliveira. Então,
assim...a Amanda não está, mas todas as outras pessoas que eu mencionei ainda estão e
vêm deste começo do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca quando a gente começou a
estruturar as ações. Então, a gente tem uma longevidade que é muito excepcional nesse
panorama educativo no país e acho que fora também. É super raro você ter o mesmo
projeto educativo com as mesmas diretrizes acontecendo há quase 20 anos, como é o
nosso caso. Isso permitiu que a gente se desenvolvesse, se diversificasse, aprofundasse as
ações, avaliasse, que são coisas que o tempo te oferece.
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Aí, o que aconteceu em 2002 foi que, com a constituição dessa equipe, minha vinda para cá
também, a gente começou a estruturar as nossas ações a partir dos públicos, que é algo
que a gente continua fazendo até hoje. Pensar projetos, pensar ações que viram projetos
que viram programas educativos, que vão crescendo, ganhando corpo a partir dos públicos
alvo com os quais a gente vai trabalhar. Isso eu acho que é uma diretriz central para a nossa
prática e eu vejo ela muito vinculada na perspectiva freiriana de educação, do Paulo Freire,
que é você trabalhar com os repertórios dos seus educandos.
Então, primeiro a gente vai entender quais são os públicos-alvo com os quais a gente quer
trabalhar, buscar se aproximar, conhecer a realidade desses grupos, as demandas e
necessidades e a partir daí, estruturar os trabalhos. Não o contrário, que é chegar com um
projeto pronto e aplicar goela abaixo dos educandos. A gente se esforça...Porque é um
esforço também fazer isso, não é o caminho mais fácil, de conhecer a realidade dos nossos
públicos-alvo para estabelecer e desenvolver os projetos.
Então, em 2002, vindo pra cá, essa percepção dessa descontinuidade entre o que acontecia
dentro do museu e fora na rua era algo que era incômodo para a gente de certa maneira.
Uma das primeiras coisas que a gente fez foi uma pesquisa de perfil de público, do visitante
para entender quem visitava e deixou claro para a gente quem não visitava. Mais claro que
quem não visitava era exatamente o público do nosso entorno. E essa particularidade dessa
região, que são esses grandes contrastes dela, que são esses grandes equipamentos de
cultura... Um polo cultural, do qual a Pinacoteca faz parte e até encabeçou esse processo de
“revitalização” do bairro com a reforma da década de 90. Essa grande infraestrutura viária
que tem aqui na região, de serviços, de saúde, etc. Mas, apesar de toda essa infraestrutura,
digamos assim, social, cultural da região, de transportes e tal, ela tem grupos em situação
de extrema vulnerabilidade.
Existem pesquisas, mapas da exclusão na cidade que mostram índices de vulnerabilidade
social no Centro que são similares à de áreas muito periféricas da cidade. O fato de estar no
Centro, para alguns grupos, não atenua a situação de vulnerabilidade. Esses contrastes e
essa descontinuidade era algo que a gente achava, acreditava, e acredita ainda, que a
gente tem que lidar. Então, a gente começa a fazer um mapeamento, logo em 2002, dos
possíveis projetos e instituições e organizações sociais parceiras para a gente. É isso. É
procurar, mapear. Participar de reuniões de conselho gestor do Parque da Luz. Qualquer
iniciativa coletiva que acontecia naquele momento na região, a gente se metia e ia atrás. E
bater na porta das instituições para se apresentar, se conhecer.
Às vezes, éramos vistos com muita desconfiança, ou porque o grupo já tinha tido uma
experiência ruim com a Pinacoteca ou com outro museu, ou porque não entende o porquê
de se relacionar com um museu. É muito alheio à realidade deles. Então, tem todo um
processo de construção também. Eu acho que em 18 anos de trabalho muda bastante a
percepção de muitas dessas organizações sociais do bairro em relação à Pinacoteca e aos
outros museus, por exemplo. Entender que é possível se aproximar, que existe uma questão
de direito a ter acesso a esses espaços, de exercício de direitos humanos, culturais,
etc...Então, ele surge muito desse desejo dessa equipe e dessa gestão no momento de
estabelecer essas relações mais próximas e mais produtivas com esses grupos do nosso
entorno, grupos vulnerabilizados. A gente não foi lá inicialmente falar com os lojistas do Bom
Retiro. Não, uma das nossas primeiras ações foi com as mulheres em situação de
prostituição no Parque da Luz, ou com as pessoas em situação de rua aqui na região. É com
esses grupos que a gente buscou esse contato inicial, por meio das parcerias. E isso é algo
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que, como metodologia de trabalho, segue até hoje, que é atuar sempre não só nesse
Programa, mas em todos os outros programas inclusivos, atuar em triangulação com os
grupos. Então, a gente só vai chegar no grupo por meio de uma parceria com algum
coletivo, ao qual ele esteja vinculado. Pode ser um coletivo mais formal, do tipo com CNPJ,
a gente brinca...Pode ser alguma coisa estruturada, uma ONG, ou um serviço público, de
saúde ou de assistência social, pode ser um movimento social de moradia, como já
aconteceu. Não precisa ter CNPJ para a gente ser parceiro. A gente já teve parceria com
alguns movimentos de moradia na época da ocupação Prestes Maia, agora a gente está
começando... na verdade, a gente entrou em contato com um que chama ULCM aqui no
Centro também para trabalhar com um programa ligado à família, enfim diferentes coletivos.
A gente já teve, por exemplo, alunos do MST participando do nosso curso para educadores
sociais. Então... diferentes instâncias. E outros movimentos culturais menos conhecidos,
porque estes são muito grandes, enfim, e conhecidos.
E aí, é por meio dessas parcerias que a gente vai chegar nos grupos. Por exemplo, a gente
tem parcerias, atualmente, com alguns serviços públicos que atuam na região da
Cracolândia: o programa Recomeço e o Redenção. O Recomeço é do Estado e o Redenção
da Prefeitura. A gente não vai chegar na Cracolândia, organizar um grupo e trazer para cá.
A gente vai trabalhar com os profissionais desses projetos, desses programas e organizar
uma agenda de ações de visitas ao longo do ano, dialogando com eles as temáticas de
interesse para esses grupos e realizando as ações aqui, principalmente, aqui. As visitas
educativas.
Em alguns casos, essa equipe que você conheceu, sai para fazer ações externas, mas o
principal do trabalho é feito aqui com as visitas educativas, que são moduladas a partir das
necessidades e interesses de cada grupo. No começo, quem vai pautar estes temas das
visitas serão os responsáveis pelos grupos, que podem ser educadores sociais, psicólogos,
assistentes sociais... Mas, com a continuidade das ações e o conhecimento que a gente vai
tendo dos grupos - a familiaridade - eles próprios vão dizendo para a gente o que eles
querem trabalhar aqui dentro. Eles podem escolher um tema, um assunto, uma linguagem,e
a gente vai trabalhando com eles ao longo das visitas.

P - Voltando um pouco à origem, quando vocês iniciaram o Programa, teve algum
projeto no qual vocês se inspiraram? Algum projeto que vocês tinham conhecimento
que atuasse de forma similar?
G - Então, eu não me lembro de algum projeto em particular. O que serviu como inspiração,
principalmente pra mim, foi de uma perspectiva acadêmica. Eu tinha acabado de voltar... Eu
tinha feito a especialização em Museologia, que era oferecida pelo MAE - Museu de
Arqueologia e Etnologia. Tinha sido aluna e orientada pelo Marcelo Araujo, por isso ele me
convidou para vir para cá. Terminei a especialização e fui para a Universidade de Leicester
na Inglaterra fazer o mestrado em Museum`s Studies (estudos de museus). E essa é uma
Universidade que tem um programa de pós graduação com uma ênfase muito forte em duas
áreas: educação, porque lá quem coordenava o programa na época em que eu estive era a
Eilean Hooper-Greenhill, que é uma referência muito importante na área de educação em
museus; e outra figura que é muito importante lá, que foi meu orientador depois é o Richard
Sandell, que é um pesquisador que até hoje é muito referencial nas discussões do impacto
social dos museus. Não só da educação, mas dos museus de modo geral. Ele tem livros que
tratam de museus e desigualdade social, museus e justiça social, museus como ativistas.
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Tem diferentes livros que ele organiza neste sentido. Então, o encontro com essas questões
lá e os meus interesses fermentaram um pouco essa discussão já pra mim. Eu busquei
alguns exemplos de lá e daqui para minha dissertação. Eu estava muito inspirada por essas
discussões quando eu vim para cá. Por essas discussões que passavam pela inclusão
social nos museus. Então, eu acho que isso que inspirou muito estes trabalhos, mas tem
muita coisa que a gente foi desenvolvendo muito no contato e nas necessidades do dia a
dia, no que os grupos vão pautando para a gente. Por exemplo, eu lembro que os grupos
que a gente começou a atender aqui falavam “Ah, eu acho muito legal vir aqui, mas eu não
sei para que me serve”. Então, pra gente ficou muito claro o quanto essa questão prática
aplicada é importante para alguns grupos. Como que você justifica uma recorrência de dez
visitas em um ano para um lugar que você vai só passear? Então, ultrapassar essa ideia
apenas do lazer e do passeio. Têm muitas coisas que a gente foi desenvolvendo no embate
com as necessidades do dia a dia e da prática

P. - E a duração das parcerias também é variável?
G. - É variável, porque quando você trabalha com parceria não depende só da sua vontade.
É um diálogo, uma relação e uma relação implica em desejos e condições de ambos os
lados. Então, tem parcerias que para a gente eram super importantes e que se
descontinuaram, porque a Instituição perdeu fôlego, porque a pessoa que a gente tinha de
referência saiu de lá. Então, tem uma série de questões aí envolvidas. Tem grupos que sim,
a gente atende mensalmente há anos. Há vários anos. Tem outros que a gente conseguiu
atender durante dois anos, durante seis meses, durante um ano… É muito variável isso. Não
dá para garantir um mínimo nem um máximo. É muito orgânica essa relação, porque não
tem outro jeito de ser. E a gente também fica muito à mercê das políticas públicas. Por
exemplo, a maior parte dos parceiros deste Programa é ligada à assistência social. Em um
momento em que a assistência social se vê enfraquecida como agora, as parcerias também
se enfraquecem, porque os serviços perdem profissionais, porque perdem recursos ou
porque a gente tem que migrar da assistência social para a saúde como foi o caso dos
programas com a população da Cracolândia, em que as equipes de assistência se
enfraqueceram e as equipes de saúde se fortaleceram. São diferentes visões da política
pública em relação a esses grupos e a essas problemáticas. Então, tudo isso está em jogo
na ação destas parcerias. Você fica vinculado a esse universo que é maior e é além da
instituição, é além da equipe interna. Tem a ver com o momento que o país vive, com quem
está governando, enfim, todas estas questões. Totalmente vinculado a isso.

P. - Quando vocês vão iniciar uma parceria, existe alguma formação prévia que os
educadores do PISC fazem específica para o trabalho com os parceiros?
G. - Aqui a gente teve diferentes equipes. São equipes longevas que a gente já teve. Gente
que ficou aqui sete anos, oito anos trabalhando no Programa. A gente não tem uma
rotatividade muito grande. A Iara e o Renato, esse ano vai fazer quatro anos que os dois
estão. Então, eles já estão muito ligados a todo esse processo, mas teve gente que ficou
mais tempo do que eles. E, normalmente, são profissionais que já tem uma experiência
prévia que vem pra cá. A Iara trabalhou, antes de vir para cá, 10 anos no Museu da Língua
Portuguesa e ela estava atuando na sala futura com grupos comunitários. Aí teve o incêndio
e enfim...acabou vindo para cá. O Renato tinha trabalhado um tempo aqui atendendo grupos
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escolares e veio para o Programa. E, claro, quando eles entram tem uma série de leituras de
coisas que a gente conversa.
A gente tem um processo sistemático de reuniões, as equipes dos programas educativos
inclusivos, de debate de texto, discussão de agenda, de questões do dia a dia que são “ene”
ao quadrado necessidades do dia a dia. Então, também tem uma formação que se dá muito
na prática porque o perfil às vezes dos grupos muda. Tem alguns anos que a gente atende
mais população em situação de rua. Tem ano que é mais jovem e adolescente. Então não é
muito rígido. Isso também vai mudando. E aí tem coisas muito básicas que quem entra
passa por essa formação, principalmente, de carga de leitura: materiais produzidos pelo
Programa; textos que são referenciais para a gente; textos das próprias equipes. Tem um
processo sim de formação.
Com os parceiros quando eles vêm nos procurar... por exemplo, a gente não marca uma
visita ou série de visitas sem ter reuniões prévias. Então, a gente não vai receber um grupo
aqui sem ter sentado com esses educadores sociais, profissionais antes. Sem ter sentado,
apresentado, conversado, entendido o que eles fazem lá. Não existe agendamento só por
telefone. As ações sempre começam com uma reunião aqui com a gente.

P. - E quando vocês sentam para traçar esses objetivos… Por exemplo, dentro de um
projeto com uma parceria que vai durar um determinado tempo ou, às vezes, não tem
um final... Qual a frequência?
G. - Às vezes, a gente marca para o ano. No começo de cada ano, ou a gente entra em
contato com os parceiros que a gente sabe que querem continuar, ou eles entram em
contato com a gente. Já marca essas reuniões e já fecha uma agenda para o ano. Então, a
agenda do Programa tem visita marcada até dezembro. Inclusive, alguns meses já estão
meio fechados. Um problema que a gente está tendo, porque nesta questão da
continuidade, às vezes a gente não consegue incluir novos parceiros. Esta questão da
continuidade não dá brecha para instituição nova entrar.

P. - E é uma equipe reduzida…
G. - Super! Então a gente até conversa.. esse Programa se tivesse mais educador faria mais
visita porque tem demanda.

P. - Você já respondeu um pouquinho, mas vou voltar em uma questão. No começo
você disse que vocês foram atrás dessas parcerias. Mas agora, tem instituições que
procuram vocês…
G. - Tem sido mais isso do que a gente procurar. A gente procura, mas é mais pontual,
porque como a gente está há 18 anos fazendo este trabalho, criamos uma formação pela
qual já passaram 500 educadores por aqui, isso repercute. Acredito que, principalmente,
pelo curso. Existe uma capilaridade. Existe um contingente de educadores sociais formados
que já multiplicaram estas questões nas suas instituições sociais. Ou saiu da instituição,
mas a instituição teve este contato com a gente. Então, hoje em dia o Programa é muito
mais procurado do que vai até alguns grupos. A gente é propositivo apenas com alguns
grupos que são muito do nosso interesse. Daqui da região, por exemplo, tem um pessoal de
um coletivo que a gente ficou sabendo que trabalha com migrantes latino-americanos lá da
Feira da Kantuta. Nos interessa muito aproximar o contato com eles. Aí, a gente dá um jeito
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e vai atrás. É mais propositivo. Mas hoje em dia, a gente é mais procurado pelas
organizações do que tem que buscar essas parcerias.

P. - E é muito difícil avaliar o impacto dessas atividades com esses parceiros? Que
resultados vocês colhem? Como é que vocês fazem esta avaliação?
G. - A gente tem processos de avaliação. Isso é bem interessante também. Eu escrevi um
artigo agora, no ano passado, sobre o nosso processo de avaliação dos programas
educativos e inclusivos dando maior ênfase ao PISC, que é o processo que eu acompanhei
mais. Ele não foi publicado ainda. Ele vai ser publicado no México. Eu posso disponibilizar
se você se comprometer a não repassar porque ele é inédito. Mas ali, acho que vai ser
muito útil pra você entender esse processo de avaliação.
Desde o começo, a gente entende que o que a gente está propondo aqui ultrapassa muito a
aquisição de conhecimento. Não só aqui, mas em qualquer processo educativo em uma
instituição cultural, educação não-formal. Você está trabalhando com questões de ordem
subjetiva muito fortes. Às vezes, muito maiores do que o aprendizado de uma linguagem
artística. Você como educadora sabe disso. Só que isso é super difícil de avaliar. Então a
gente utilizou durante muitos anos e ainda utiliza como ponto de partida, um modelo inglês.
Não sei se você já ouviu falar. Se chama Generic Learning Outcomes (Resultados
Genéricos de Aprendizagem), que propõe cinco categorias passíveis de avaliação em
equipamentos culturais e que ultrapassam essa questão mais tradicional da educação de
pensar só em conhecimento e habilidade. Pensam questões de transformação de atitudes,
de comportamento, promoção de prazer, inspiração e criatividade. É bem legal, bem
interessante. Então, a gente usa esse modelo e adapta à nossa realidade para tentar
justamente chegar nessas questões de ordem mais subjetiva. Nos últimos anos, a gente
entrou em contato com outro modelo inglês bem legal também que é de medidas de bem
estar no museu, que é como a participação nas atividades museológicas, não apenas
educativas, repercute no bem estar psicológico das pessoas. Então, a gente também está
investigando isso.

P. - Vocês aplicam questionários? Como funciona?
G. - Já foi questionário. Durante muitos anos, foi um questionário. No artigo, eu falo sobre
isso. Nos últimos anos, a gente enxugou, porque era um questionário muito grande, sete
questões. Era muito difícil de tabular e analisar depois. A partir deste questionário, a gente
viu quais eram as questões mais potentes, sintetizou em três categorias com três
subcategorias. E a gente faz no final de um processo de visitas. Então, por exemplo, não é
toda visita que a gente vai fazer isso. Se um grupo veio dez vezes aqui no ano, nove vezes
foram visitas educativas, a décima vai ser só para avaliação e é uma dinâmica. É feita uma
votação nessas três categorias, aí eles têm que justificar o porquê. E aí a gente vai
mensurando o que repercutiu mais: desde aspectos ligados ao edifício, à infraestrutura, às
visitas, às relações com os educadores e essas questões mais subjetivas também. Então,
foi um processo também de depuração dos nossos processos avaliativos, que eram muito
grandes e complicados no começo, para tentar uma coisa mais enxuta e que tem dado
resultados bem legais.

P. - E também acontece uma avaliação por parte dos educadores?
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G. - Sim. Durante muitos anos a gente fazia, mas é uma coisa que hoje em dia não é mais
possível. A cada visita era feito um relatório descritivo e analítico por parte dos educadores
do Programa. Era uma carga de trabalho, que era muito grande e no final a gente sentiu que
estava virando uma coisa muito protocolar. Então, o que a gente tem feito é: com algumas
parcerias que são mais inusitadas, prototípicas, aí a gente constrói um relatório descritivo
anual, mas a gente não faz para todas, porque em um ano a gente pode ter atendido
quarenta instituições diferentes. Não é possível fazer para todas. A gente seleciona algumas
para fazer. Com alguns do ano que a gente acha que são mais paradigmáticos, que têm
mais aprendizados para a gente. A gente tem que escolher um pouco, mas este processo de
avaliação normalmente é feito entre outubro e novembro. É feito com os grupos continuados
ao longo do ano. E aí, assim, isso é a rotina. As visitas, o curso e o Extramuros são a rotina
do Programa e tem coisas que são extras e que acontecem a cada ano. Por exemplo, teve
um ano que foi um projeto super bonito que a gente fez com um grupo de catadores do
Centro que é o Programa Reviravolta da População em situação de rua. A gente trabalhou a
questão do racismo com eles. Nove visitas educativas ao museu. A gente promoveu
encontros em elaboração de texto aqui perto, do outro lado da avenida Tiradentes. E nove
encontros de elaboração de imagens, e isso resultou em um fanzine que relata, elabora as
experiências cotidianas deles com o racismo. A gente fez um lançamento aqui e foi um
projeto que a gente fez em 2018.
Esse ano, a gente tá com um projeto, que para a gente é muito especial, grande e
complexo, que é uma parceria que a gente tem com a Secretaria de Administração
Penitenciária em que a gente está fazendo uma série de dezoito oficinas com presos e
presas do regime semiaberto e que prestam serviço lá, nessa Secretaria, e que vão elaborar
gravuras sobre tecido. Isto vai virar uma exposição itinerante que vai transitar por três
unidades prisionais da capital: duas femininas e uma masculina. E que vai ter uma
publicação, no segundo semestre, deste processo com textos nossos, deles. É um projeto
do ano todo que é com essa população que também nos interessa muito trabalhar. Já está
rolando. As oficinas estão acontecendo, a gente já tá começando a produzir a exposição e
vai fazer essa publicação no segundo semestre para ser lançada provavelmente em janeiro
de 2021. Então é tudo muito processual. Acho que essa é a grande diferença de você estar
em um museu e em um educativo que tem essa continuidade. Você consegue fazer um
projeto que se alonga anos. Isso é um projeto que a gente está há dois anos elaborando
com os técnicos de uma coordenadoria da Secretaria de Administração Penitenciária. Dois
anos elaborando, constrói, capta recurso, contrata os profissionais… Aí consegue fazer, faz,
vai ter publicação… Então, é um processo que a gente está fazendo em 2020, mas que vem
desde 2018 e vai concluir com um lançamento, uma mesa redonda, em 2021. É tudo muito
processual. É diferente de uma exposição temporária em um centro cultural, onde você não
tem fôlego para fazer algo assim.
Isso é a grande vantagem de estar em uma instituição museológica em tese, porque na
realidade, às vezes, isso não é possível. É esta a questão da continuidade.

P. – Inclusive, aproveitando o gancho da continuidade, o PISC existe desde 2002...
Nestes anos, teve alguma parceria que vocês tiveram uma aproximação maior? Ou
alguma que vocês tiveram muita dificuldade?
G. - Tem muitos grupos que a gente teve muita proximidade. Tem grupos que a gente atende
mensalmente há anos. Eu lembro agora alguns que estão até hoje: a Casa de Clara, que é
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um serviço para idosos em situação de vulnerabilidade que vem há vários anos todos os
meses; o CAPS AD São Mateus para pessoas que fazem uso problemático de drogas, que
vem também há anos. Tem vários grupos que têm uma continuidade muito grande. E os
próprios grupos da Ação Extramuros. Essa ação existe há doze anos. Esse é o décimo
terceiro ano. Uma das instituições é a mesma há treze anos que é a Casa de Oração do
Povo da Rua, que é ligada à Pastoral do Povo da Rua, aqui próxima. A gente tem relações,
vínculos com organizações, há décadas. Têm várias.
E desafios também têm vários. A gente trabalha com populações muito vulnerabilizadas.
Aqui da região, eu acho que as populações que fazem uso problemático de drogas são
sempre um desafio para a gente, pela situação de vida delas. A descontinuidade que tem. É
muito difícil ter o mesmo grupo coeso. A gente tem, às vezes, os mesmos indivíduos que
participam das ações, mas sem ser sempre o mesmo grupo é muito difícil.
Um processo que foi muito desafiador para a gente foi a ação Comunidade Museu na Aldeia
indígena Guarani Tekoa Pyau. Foi uma das experiências mais intensas, que a gente mais
aprendeu, mas que foi muito desafiador pelas barreiras culturais. Desde a língua, porque a
gente trabalhava, principalmente, com as crianças, e as crianças até os seis anos só falam
guarani, não falam português. Então, a gente já de cara tinha uma barreira linguística muito
grande. Foi ultra desafiador este processo com a Aldeia Tekoa Pyau no Jaraguá. E agora,
também com as pessoas privadas de liberdade é um super desafio pela estrutura que
implica a privação de liberdade: a dependência de liberação judicial para tudo; a completa
falta de autonomia dessas pessoas para fazer qualquer coisa. Tudo é absolutamente
tutelado. Isto também nos impõe vários desafios. Se a gente não consegue liberações, a
gente não faz nada. A nossa vontade não conta absolutamente nada, se não for liberado lá,
pelas instâncias decisórias, tanto do judiciário quanto da Secretaria de Administração
Penitenciária. Então, tem muitos exemplos de situações desafiadoras.

P. - E quando vocês chegam, principalmente, nos grupos do entorno, eles conhecem a
instituição Pinacoteca? Eles já têm alguma visão do museu?
G. - Em sua maioria, esses grupos inclusivos como um todo, não só do PISC, às vezes
conhecem o prédio, às vezes não sabem que se trata de um museu. Então conhecem o
prédio, mas não necessariamente já entraram, nem aqui, nem em qualquer outro museu. A
maior parte dos grupos que a gente recebe são pessoas que nunca foram a um museu
antes. Então, tem essa responsabilidade de apresentar a instituição museológica. E é muito
legal, porque, às vezes, a gente ouve relatos dos grupos que a gente atende de maneira
continuada que começam a frequentar outras exposições e a atitude deles nessas
exposições é muito legal, porque eles chegam fazendo pergunta, querendo saber,
interrogando, porque eles, de alguma maneira, se apropriaram dessa experiência aqui
dentro da Pinacoteca. Então, é muito legal isso. É uma apropriação dos equipamentos
culturais de uma maneira muito crítica, não só passiva de espectador, mas de um
espectador muito ativo, questionador, que tem suas demandas.

P. - Isso se relaciona com outra pergunta que eu queria fazer, que é se eles voltavam
como público espontâneo.
G. - Volta, mas a gente não tem como mensurar, porque fim de semana a gente não está
aqui. Essa equipe trabalha de segunda a sexta. Eventualmente, a gente atende aos finais de
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semana quando é agendado. Mesmo que a gente estivesse aqui, a gente não cruza com
todo mundo. Tem relatos, mas a gente não tem uma mensuração de quem volta.
Mas, aí tem uma outra questão que eu acho legal dizer que é: a gente não entende como
objetivo principal deste trabalho criar novos frequentadores para a Pinacoteca. Isso é um
efeito secundário, um objetivo secundário. Para a gente o que é importante é que o contato
qualificado com o museu tenha impactos positivos e transformadores na vida deles, no
momento em que eles estão vivendo. Esse é o objetivo principal. Se eles vão se transformar
em frequentadores daqui ou de outros museus, ótimo, mas não é o principal objetivo. É uma
decorrência do trabalho. A gente forma público não no sentido de aumentar e diversificar o
número de visitantes, mas de formar pessoas no sentido da formação mesmo, educativa. É
outra perspectiva. Por isso que eu acho que também a gente não se preocupa tanto em
saber quem voltou ou não, porque pra gente isso é legal, mas não é o cerne da questão.

P. - E como vocês enxergam esse papel social do museu em gerar impacto e
contribuir no desenvolvimento, na vida dessa população do entorno?
G. - A gente acredita que o museu tem o papel de catalisar alguns processos. De servir
como um espaço primeiro de convivência. Acho que isso é fundamental para a gente
entender que este é um espaço de todos e todos têm o direito de estar nas mesmas
condições. Isso para a gente é básico. Isso para uma sociedade como é a sociedade
brasileira, tão classista e desigual, parece pouco, mas não é. A gente tem muito pouca
oportunidade de pessoas de diferentes classes sociais, origens e condições na mesma
situação e no mesmo local. É raro isso para a gente. São experiências que não acontecem
com muita facilidade. Então, a primeira coisa é isso.Depois é entender como esse universo,
essa instituição, esse acervo, esses discursos expositivos podem ser apropriados das
maneiras mais diversas pelos diferentes grupos. Não tem uma única maneira de se
aproximar das instituições, da instituição e das suas exposições. Para cada grupo vai ser um
caminho particular. Então, para um grupo talvez seja trabalhar questões muito ligadas à sua
própria auto valorização, para outro grupo entender questões ligadas a questões formais das
obras e como isso pode servir no seu cotidiano na hora de desenvolver um artesanato, por
exemplo, uma obra ou um outro trabalho, ou como espaço de debater questões ligadas a
gênero, a questões políticas, que a gente trabalha muito nessa perspectiva, direitos, enfim…
Então, não existe uma única maneira.
Entender como esse espaço múltiplo pode ser apropriado por diferentes grupos, de
diferentes maneiras a partir das necessidades dos grupos e não da instituição. E aí entender
como a gente pode funcionar como articulador de outras iniciativas. Vou te dar um exemplo
recente. A gente tem um contato com uma ONG que trabalha com as mulheres aqui da Luz
em situação de prostituição. É um dos grupos também muito desafiadores. E a gente
conheceu um pessoal que estava na Casa do Povo que chamava Ateliê Vivo que trabalhava
com costura. A gente pensou que seria muito legal colocar essas duas organizações em
contato, porque elas podem se juntar e pensar coisas muito legais independente de a gente
participar. Então, a gente apresentou a ONG Agentes da Cidadania e o Ateliê Vivo. Eles se
conheceram e, em uma boa parte do ano passado, uma vez por semana, eles começaram a
dar aula de costura, modelagem e estamparia para as mulheres da Luz que queriam
aprender a fazer isso. Independente da Pinacoteca. A gente pode estar vinculado, mas não
necessariamente. A gente é um pouco articulador dessas forças locais. Eu entendo muito
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nessa perspectiva de atuar onde a gente pode colaborar, de que maneira a gente pode
participar.
Outro exemplo bem recente. O Complexo Prates aqui da região que é um grande complexo
de saúde e assistência social para pessoas que fazem uso problemático de drogas, muita
gente da Cracolândia. Eles têm uma ação lá que chama RevitaPrates. A cada três, quatro
meses eles fazem um festival para trazer pessoas do bairro e ter um pouco o intercâmbio
entre quem está lá dentro e quem tá fora, ações culturais, não focar só na saúde e na
assistência. E a gente participou montando uma pequena exposição dos trabalhos do
Extramuros lá dentro. Então tem diferentes maneiras de dialogar com o entorno. Pode ser
recebendo os grupos aqui. Pode ser apresentando instituições. Pode ser participando de
ações locais. Tem diferentes maneiras de repercutir nessas instâncias.

P. - E vocês estabelecem então parcerias com as outras instituições culturais do
entorno?
G. - Sim. O Memorial da Resistência, a gente é da mesma OS, tem grupos que a gente
atende juntos e que a gente leva lá para ver as exposições. A gente estava com uma
parceria bem legal com o Espaço Cultural Porto Seguro, mas a equipe toda foi desligada.
Eles tinham um ateliê muito legal que é uma coisa que a gente não tem aqui. Então, esses
grupos continuados a gente estava levando lá pra fazerem práticas de ateliê. O Museu da
Língua Portuguesa, a gente está retomando agora porque agora que eles estão ressurgindo.
E participar também em algumas iniciativas e redes que congregam essas instituições da
região. Por exemplo, a gente foi procurado há uns três anos pela Secretaria Municipal de
Direitos Humanos para pensar um circuito cultural para a população em situação de rua aqui
do Centro. Então, a gente propôs para eles, primeiro uma formação com os técnicos desses
serviços para eles conhecerem os museus, porque eles também não conhecem. É daí que
nasce o nosso curso para educadores sociais. De quando a gente ia propor as parcerias
ficava muito numa lógica de levar para passear no museu uma vez. Eles tinham muita
dificuldade de entender os potenciais socioeducativos desses equipamentos. Existe aí uma
demanda, que é meio invisível, mas que existe de formação desses profissionais, porque
eles também não são frequentadores desses espaços. Então, muitas vezes com os
parceiros o que a gente propõe é começar fazendo uma formação desses profissionais das
instituições para depois chegar aos educandos. Sempre que possível a gente propõe isso. E
a gente já teve um monte de iniciativas.
Hoje em dia, a gente participa desse circuito cultural da região central que tem Pinacoteca,
Memorial da Resistência, Museu da Diversidade Social, Catavento, Museu de Arte Sacra e
entrou o Museu da Imigração. Então é um pool de museus na região central que estão
fazendo formação dos técnicos que atuam com a população em situação de rua da saúde e
da assistência recebendo esses grupos também. Aí tem diferentes iniciativas. Estou falando
das recentes que eu lembro agora, mas já teve um monte ao longo dos anos

P. - Pra fechar, gostaria de saber como você enxerga as diferenças do PISC, de
quando ele surgiu, para o momento atual.
G. - O que eu percebo de diferente… Eu acho que a gente aprende coisas ao longo do
percurso, mas o que eu percebo é essa variação... Algumas coisas do núcleo inicial de
diretrizes seguem que é essa questão de estabelecer parcerias para as ações continuadas,
de trabalhar a partir da demanda dos educandos e necessidades deles, de pensar
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processos formativos para os profissionais que atuam com eles. Isso segue. Desde o
começo. Mas, o que eu sinto é muito uma variação que acompanha as políticas públicas.
Então, tem momentos que a gente atende muito mais população em situação de rua,
adultos, porque tem mais iniciativas voltadas a esses grupos. Tem momentos que essas
iniciativas são enfraquecidas. Ou, às vezes, são mais instituições ligadas a jovens. Então, as
nossas parcerias vão se transformando em diálogo também com o que está acontecendo no
momento do país. Para a gente é muito claro que em um momento de fragilidade de
políticas de assistência, as parcerias se enfraquecem também. Então, eu acho que isso é
uma grande transformação ao longo dos anos.
Acho que é importante também te falar que além das visitas que a gente falou mais, falar
desses outros processos que é o curso para educadores sociais que resultou na publicação
que a gente fez em 2016 e lançou em 2017, que fala exatamente desse curso. Então acho
que vale a pena você dar uma olhada. Aqui a gente contratou uma pesquisadora para fazer
uma pesquisa de impacto dos participantes do curso em onze anos. Então, a gente tem
dados como a idade deles, a escolaridade dos participantes. Outros dados que eu acho bem
legais: a abrangência geográfica deste curso. A Pinacoteca está aqui no Centro, você vê
que a maioria é do Centro e das periferias. Então mostra um pouco essa capilaridade dessa
formação. No final, tem uma lista de todas as organizações parceiras e textos de ex-alunos.

Neste momento, a gravação foi interrompida com o fim da entrevista. Mas Gabriela passou
então a me mostrar algumas publicações do PISC, explicando-as.
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APÊNDICE B - Transcrição da entrevista com a coordenadora da Casa de
Oração do Povo da Rua,  Ana Maria Alexandre, realizada no dia 04 de outubro

de 2021 na Casa de Oração do Povo da Rua.

Tempo de gravação: 44 min e 20seg

Pesquisadora - Bom, para começar gostaria de conhecer um pouco da atuação da
Casa e que tipo de atendimento vocês fazem.
Ana Maria - Bem, a Casa de Oração é uma igreja, mas é uma igreja diferenciada. Ela
trabalha com os fiéis que frequentam a Casa, e que são da rua. Então, a gente tem uma
atuação diferente de outras igrejas. No dia a dia, fora da pandemia, a gente tem uma
convivência muito maior com eles aqui dentro. Tem uma oração da manhã, tem um café da
manhã, a partilha de um almoço que é feito junto com eles, e várias atividades acontecendo.
Então, a gente tem como igreja: estudo bíblico, aprofundamento em fé e política…pra eles
também entenderem que tudo isso que gira na nossa vida acaba sendo também política. Se
eles estão nessa situação também tem um porquê que gerou tudo isso, que levou à perda
do trabalho, à perda das perspectivas de vida, que acaba induzindo às drogas, ao álcool.
Enfim, a falta de estrutura familiar em uma sociedade que também não oferece estrutura
nenhuma. São muitas as situações que os levam a ficar na rua.
Na Casa, há várias atividades, entre elas a Pinacoteca, alfabetização, aulas de reforço, um
pré-vestibular comunitário. Então, alimentação, ela é uma forma de criar vínculos também,
porque eu não posso fazer uma atividade com quem é da rua…Se fosse em uma outra
igreja, acabou uma atividade a pessoa vai pra casa almoçar, jantar… Agora, o meu público
aqui não. Eles não têm casa pra voltar. Então têm a necessidade de fazer as refeições aqui,
o que é muito bom, porque cria vínculo, a gente conversa, almoça junto e você vai
conhecendo as pessoas.
Tem gente que fala assim: Ah, então você tira pessoas da rua. Não, ninguém tira ninguém
da rua. A gente pode ser uma ponte para eles encontrarem seu próprio caminho e fazer o
caminho de saída das ruas. Agora, na pandemia, a gente teve uma mudança do cenário. Na
casa não dá pra acolher porque é muita gente. Os primeiros dias da pandemia foram os
mais críticos. A gente viu fome na rua e o número de pessoas com fome na rua era muito
grande porque tudo fechou. As pessoas estavam com medo. Ninguém sabia como era, o
que era…”Vou morrer? Não vou morrer?”. O medo tomou conta, o pânico, e tudo fechou.
Então, eles não tinham onde comer e a única casa que estava aberta era essa. Então, a
gente tem uma rua sem saída aqui na lateral, mas eu me dei conta que - foi na primeira
semana da pandemia - a fila era tão grande, era tanta gente que lotou essa rua aqui. A fila
descia a São Caetano e chegava na avenida do Estado, lá embaixo. Aí deu desespero. Era
muita gente e a gente não tinha como atender. E aí as brigas com vizinhos, né? Me
denunciaram, foram na secretaria, na subprefeitura, reclamando do número de pessoas que
tinha na Casa. E a gente começou a ter muito problema com a vizinhança toda aqui. E a
gente conversou “Não dá pra servir alimento na rua aqui. Vamos ter que arrumar uma
saída”. Conversamos e resolvemos preparar aqui e levar pra rua. Foi quando surgiu a ideia
“Então, vamos montar uma padaria aqui dentro e vamos pegar ajudantes”...Ao mesmo
tempo que a pessoa vai aprender uma profissão, ela vai receber uma ajuda de custo e, ao
final, ela vai ter um diploma, um certificado e vai ser encaminhada para um trabalho. A gente
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fez parceria com o Trampolim, que também procura emprego dentro do perfil de cada
morador de rua que tá no curso. E assim, a gente tá levando na pandemia. E nos primeiros
dias foi muito bom também ir pra rua porque a gente teve um contato maior lá no espaço
deles. E o número de famílias na rua aumentou muito. Eu vejo de manhã é fila de crianças.
É muita criança, muito idoso, muito doente. Então o público hoje na rua também mudou
muito. Então tem muitas famílias que perderam trabalho, que não conseguiram pagar
aluguel e que foram pra rua.

P. - Antes era mais…
Ana maria - Antes era mais aquela pessoa…Tem muito jovem na rua, mas era mais aquele
problema familiar, ou alguma decepção, ou então falta de trabalho também e outros motivos
para ir pra rua. Muitas pessoas com problemas mentais nas ruas. Agora, na pandemia, o
público é outro. A gente começou a ver famílias inteiras na fila do pão pra tomar um café.
Então, a gente começou servindo 600 pães e hoje a gente serve de 1200 a 1500 pães e a
gente completa com bolacha e não vamos dar conta. São mais de 30 mil pessoas morando
nas ruas da cidade. O que a gente faz é um pouquinho nessa região que nós estamos.
Então, a gente passou a pandemia…desde o começo, a gente tá na rua entregando café da
manhã, entregando marmitas. A gente procura conhecer também as necessidades. Tanto é
que você vai nos lugares que a gente entrega…alguém comentou esses dias comigo
“Nossa, mas essas crianças tão sempre bem vestidas, nem parece que são de rua”. Eu falei
“Então, não parece porque a gente conversa com as mães. Arrebentou o chinelinho da
menina, a gente corre atrás de arrumar um chinelinho. O menino ta precisando de roupa, a
gente corre atrás”. Que nem…dia 12 a gente vai fazer uma festa na rua e a gente vai chegar
entregando brinquedos. Fazer um dia mais feliz com essas crianças. Vamos parar em
alguns pontos, com escorregador, com pula pula. Então essas crianças, você olha na foto,
realmente não parecem de rua porque estão sendo acompanhadas. Mas, me deixa muito
aquela pergunta: “O que vai ser dessas crianças?”. Porque é paliativo o que a gente tá
fazendo. A gente ta dando café da manhã, uma marmita, uma roupa, um sapato… Mas o
lugar dela não é na calçada. E como ajudar essas famílias? Então, surgiu com as parcerias.
Durante a pandemia a gente conseguiu alugar pensão para algumas, mas é muito pouco
perto do número de pessoas. Essa semana a gente conseguiu colocar mais uma família
com crianças numa casa. A gente conseguiu que alguém pagasse um aluguel por 6 meses.
E a preocupação é “e daqui a 6 meses?”, porque vai continuar. Então, o que a gente tá
tentando fazer é socorrer o imediato.

P. - E vocês têm um diálogo com a estrutura da Prefeitura?
Ana Maria - Não. Com a prefeitura não. Nós não temos nenhum. Até porque a prefeitura não
parou os despejos durante a pandemia, independente de você ter dinheiro para pagar o
aluguel ou não ter. Na pandemia, a gente tá brigando com ela por causa do despejo. A
prefeitura não deu o suporte que essas famílias precisam para não estar nas ruas. Nós
temos parceiros assim…com amigos, colaboradores da Casa, pessoas que se juntam para
ajudar. Que nem alguns dias atrás, tinha uma menina que o filho estava muito distante com
leucemia e ela desesperada. Entre amigos, fizemos vaquinha, pagamos o transporte dela -
“Vai. pega o ônibus. Vai lá buscar seu filho.” - Ela veio com o filho dela. A gente arranjou um
lugar pra ela ficar. Ele está internado na Santa Casa fazendo tratamento. Foi uma loucura. E
aí, quem ajudou? Claro que dependemos do sistema público de saúde pra internar o
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menino, mas foram amigos que ajudaram, que se reuniram pra buscar essa criança. Foi
médicos voluntários que ajudaram a dar o primeiro laudo. Então, tem muita gente boa de
coração que colabora com a Pastoral e essas pessoas que fazem tudo isso aqui girar. A
gente não depende do poder público pra nada.

P. - O público que vocês atendem vem de várias regiões da cidade ou são pessoas em
situação de rua que ficam mais na região da Luz, ou são pessoas que tem uma
mobilidade grande?
Ana Maria - A maioria é da própria região, mas tem muita gente que vem de longe. Na
própria Pinacoteca tem a Jacina. Ela gasta mais de uma hora pra chegar até aqui porque ela
não quer perder a aula da Pinacoteca. Chega o dia da oficina da Pinacoteca, ela vem.
Chega às vezes atrasada, mas ela chega. E alguns outros casos… tem gente que vem a pé,
andando mais de horas pra chegar aqui, porque a questão dele é grave. Por exemplo,
precisa de um medicamento, uma receita e não tem no SUS. Já rodou atrás e não
consegue. Mas sabe que se chegar aqui, a gente vai dar um jeito pra encontrar aquela
receita. Então tem pessoas que vêm de outros bairros distantes nessas necessidades mais
urgentes. Que nem agora, tem um rapaz que conseguimos o contato dele com a família e
ele não fica aqui na região do Centro, mas tá vindo na Casa pra gente ajudar ele a voltar pra
família, lá na Bahia. Lá vai a vaquinha de novo pra mandar esse menino pra Bahia, já
conversamos com a mãe… Então, eles vêm na Casa, mas mais pelas necessidades que
eles têm quando eles tentam o sistema público e não conseguem. Aí “vamo na casa da
dona Ana Maria…”. Eu falo “Não é minha casa. É Casa de Oração do Povo da Rua. Casa de
vocês!”. Mas, eles chegam aqui por conta disso, de uma receita, uns óculos. Às vezes, é pra
usar um telefone, porque “ai, eu tenho um parente que mora em tal lugar. Eu tenho o
telefone, mas não tenho como ligar”. Aí, então tá. Não tem como ligar, mas vamos lá
emprestar o telefone e fazer essa ligação. Vamos ver o que a gente pode ajudar. Então, tem
muita gente que vem de longe, mas não é tanto para participar das atividades diárias da
Casa. Vem mais nessas necessidades. Na pandemia aumentou muito mais. Na pandemia
eu já perdi as contas de quantos remédios, quantas receitas a gente comprou.

P. - A sua função dentro da casa é de toda essa coordenação?
Ana Maria - Isso. Padre Júlio é o vigário episcopal e eu sou a coordenadora. Que só
coordena, faz alguma coisa, porque tem um grupo de mais de 70 voluntários se revezando
todos os dias em diversos horários pra fazer isso aqui acontecer. A gente tem hoje uma
cantora lírica na cozinha preparando marmitas. E a gente vê que aqui as pessoas… Eu falo
que aqui é um pedacinho do céu, porque as pessoas vêm pelo amor e elas vão se despindo
daquilo que a sociedade hoje prega como mais importante: o seu diploma, se você é
médico, você é advogado, arquiteto… Aqui não. Aqui são pessoas ajudando pessoas. Eu
acho que isso faz a diferença na nossa vida e nos ensina. Nos ensina a ver o mundo com
outro olhar. Até porque (essa palavra é de um médico que veio aqui)...Ele ficou chocado
quando na Cracolândia ele encontrou um outro médico…porque tem. Então, assim…quem
fala que na Cracolândia só tem vagabundo, só tem bandido, só tem drogado é porque não
conhece. Porque quando você entra lá dentro e você vai conhecendo as realidades de cada
um, você encontra profissionais liberais, você encontra pessoas pelos mais diversos motivos
que foram parar ali. Então ali, é um espaço que eu falo que precisa de atendimento
psiquiátrico também, médico, precisa de atendimento de amor, espiritual…. mas antes de
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mais nada, a gente precisa entender que na Cracolândia são pessoas que, em algum
momento da vida, elas romperam com isso que é a nossa sociedade. Que a gente
vende….tem que ser tudo assim no quadradinho. Elas saíram do quadradinho. E a gente
precisa ajudar essas pessoas. Que elas voltem para uma vida social de novo. E talvez elas
nunca voltem, porque talvez elas não queiram mais fazer parte desse quadradinho que nós
nos acostumamos que é o ideal. “tem que ser assim!”. Quem disse que tem que ser assim?
Que a vida tem que ser isso…Quem disse que você vale o que você tem. Você vale o que
você é…tanto é que já que você quer conhecer rua, você vai chegar muitas vezes numa
maloca e você vai ver o pessoal que você fala “mas eles não têm nada”, mas tão ali com
uma lata vazia batendo um batuque e cantando. E eu falo que, às vezes, tem mais amor e
acolhimento na rua do que na sociedade porque você vai num lugar, as pessoas te tratam
bem porque quem você é de status ou o que você representa…e na rua eles já romperam
com tudo isso da sociedade. Então, eles também se cuidam entre eles. Eles também tEm
amor . Eu falo que eu sou uma outra pessoa, depois da Pastoral.

P. - Há quanto tempo você está na Pastoral?
Ana Maria - Olha…em novembro agora eu faço 21 anos.

P. - E você tem alguma formação vinculada à assistência social?
Ana maria - Não. Na verdade, eu sou formada em Letras - inglês e português. Minha
especialização foi em literatura brasileira e filosofia aplicada à educação infantil. Agora
conclui Direito há pouco tempo e tô me preparando para prestar OAB. Não tem nada a ver
com isso aqui, mas a gente acaba aprendendo no dia a dia como fazer o trabalho, como
conhecer, como conviver… Aqui eu sou agente pastoral. E Direito, eu só fiz porque cansei
de correr atrás de advogado porque a pessoa tá em situação de rua, mas ela precisa…ela
tem um B.O.. lá, ela precisa resolver pra conseguir se aposentar. E muitas pessoas que
estão na rua já prescreveu qualquer erro que ela tenha com a justiça, mas ela tem medo até
de tirar um documento. E, às vezes, um advogado ajuda muito nessas horas, mas você
sempre leva um não, porque ninguém quer fazer nada de graça e o pessoal da rua não tem
como pagar. Aí, eu falei “vou fazer Direito. Vou parar de correr atrás de advogado”. Mas foi
só por isso que eu fiz Direito e acho que quero me especializar na área da família. Acho que
vai me ajudar bastante naquilo com que eu trabalho hoje.

P.- Sim. Eu perguntei também para saber como que você acabou chegando na Casa
de Oração. Como foi o processo? Você já conhecia o trabalho?
Ana maria - Na verdade, aí começa muito antes. Minha vó fazia um trabalho parecido e já na
minha infância eu cresci com ela, acompanhando ela nesse tipo de trabalho. Chegando em
São Paulo, conheci padre Júlio e comecei a seguir padre Júlio. Ele estava na rua, eu estava
com ele, mas mais como uma pessoa que o acompanhava. Então estava junto, porque o
admirava. Então, tinha eventos aqui na Casa, quando a Casa abriu, logo no começo, eu
também vinha para a Casa de Oração. Eu era uma voluntária da Casa. Eu era professora,
dava aulas e na minha folga eu tava aqui, no meu descanso eu tava aqui ajudando na
Pastoral. E sempre ajudando. Aí um domingo, eu vim aqui para ajudar a servir e me
convidaram se eu não queria assumir a coordenação, porque eles precisavam de uma
pessoa que ficasse fixa aqui. Porque trabalhar como voluntário…ele vem hoje, não vem
amanhã. Aí eu fui convidada para trabalhar para a arquidiocese de São Paulo e assumir a
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coordenação. Não pensei duas vezes. Eu falei “tô dentro. Já to aí”. Eu assumi e não
esperava que eu ficaria tanto tempo também. Eu tinha na época mais a intenção de ser um
aprendizado de vida pra mim aqui, mas eu acabei gostando tanto de ficar aqui que acabei
ficando… Os anos passaram tão rápido.
Enquanto o Padre Júlio estiver aqui como Vigário Episcopal, eu tô junto com ele. Eu sigo
padre Julio enquanto ele estiver aqui. Vai ser muito difícil um outro padre com a cabeça do
Padre Júlio Lancelotti. Então vai ser muito difícil eu continuar na Pastoral depois do padre
Júlio. Mas enquanto ele estiver aqui, ele pode contar comigo.

(Neste momento foi feita uma pausa na conversa para Ana Maria realizar algumas tarefas
da Casa de Oração)

P. - A gente vai entrar agora um pouco mais na relação com o PISC. Primeiro eu
gostaria de saber um pouco mais sobre como se deu o contato de vocês com o PISC
e quantas pessoas trabalham diretamente com o PISC aqui da Casa de Oração.
Ana Maria - Isso em relação com a Pinacoteca…?

P. - Isso. Com a Pinacoteca.
Ana Maria - O contato começou num curso que eles deram. É um curso que teve leitura de
imagens. Eu fiz o curso com eles. No final do curso, eles fizeram a proposta de levar o
projeto extramuros para as entidades. Aí nós aceitamos, né. Então eles vieram para cá e
foram para uma outra entidade também. Acho que já mudou em outras entidades, mas aqui
eles permaneceram. Chegaram e ficaram. Já são 13 anos.

P. - É você que trata diretamente com eles? Tem mais alguém na equipe? Vocês têm
educadores sociais da casa?
Ana Maria - A responsável sou eu. Mil e uma utilidades. Na época, a Gabi veio e falou com a
gente. Aí teve uma reunião…porque assim…eu não sou sozinha. Eu tenho uma equipe que
me ajuda a trabalhar juntos aqui. A gente reuniu aqui, avaliaram…Aí perguntaram se eu
acompanharia. Porque eu já tô aqui, acompanho tanta coisa, acompanho mais uma e vai ser
muito bom. E de fato deu muito certo o projeto. É maravilhoso.
A gente não tem a intenção aqui que nenhum deles vire um artista nato, mas o quanto a arte
mexe com a pessoa, o quanto a arte transforma a vida. Então, são muitos anos e muitas
histórias aqui passando pela Pinacoteca. E o quanto a pessoa aqui também gosta. Eu falei
da Jací, né? Ela gasta mais de uma hora pra chegar aqui, mas ela não perde. No dia da
oficina ela está aqui. E tem o Augusto que chegou, na época, e desde que ele chegou ele tá
aqui como professor. É muito boa essa parceria. Só tenho elogios para fazer. Porque eles
trabalham a questão da arte, mas também a questão humana. A convivência, o trabalho
coletivo e o quanto isso vai trabalhando as pessoas, suas próprias vidas, elas vão se
reorganizando.

P. - E vocês conversam com regularidade pra ver se vai ter alguma mudança de ação
ou sobre a situação dos educandos?
Ana Maria - Sempre que tem algum problema ou alguma mudança aconteceu, o Augusto me
chama, a gente conversa ou a Gabriela me chama e nós conversamos.
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Se é uma coisa muito grande pra mudar…Então, aí o Augusto conversa e se é uma coisa
que vai mudar tudo, eu passo pro Padre Júlio. Falo: “Ah, Padre Júlio…vai ser assim”. Mas
até agora não aconteceu. Graças a Deus tem dado tudo certo. Mas, assim até porque o
Padre Júlio me coloca aqui pra resolver tudo e não precisar chegar até ele, né? Mas, é
tranquilo. O trabalho é muito bom. O Augusto é um profissional maravilhoso. A dedicação
dele é muito grande, o carinho dele com as pessoas da rua também.

P. - O Augusto veio pela casa de Oração?
Ana Maria - Não, não. Eu o conheci, através da Pinacoteca. A Pinacoteca que escolheu uma
pessoa

P. - Entendi. Vocês não tinham uma relação anterior…
Ana Maria - Não. Até, na época, foi uma coisa que eu fiquei pensando “Meu Deus, como
será a pessoa que vem?” Mas, nossa, quando chegou o Augusto eu percebi uma pessoa
supercarismática, carinhosa, gosta muito do pessoal da rua. Sabe se impor, sabe ser
respeitado e, ao mesmo tempo, sabe tratar com carinho todos eles. Então, deu supercerto.

P. - Uma pergunta mais em relação ao fluxo dos educandos. Em relação ao fluxo de
pessoas atendidas, qual a média de tempo em que um educando fica ligado ao
programa da Pinacoteca? Há gente que está há muito tempo ou tem uma rotatividade
alta?
Ana Maria - Isso é parabéns pro Augusto. Nós temos várias atividades na Casa e uma
rotatividade muito grande com a rua. O Augusto, ele consegue prender tanto os alunos que
estão no curso que eles ficam esperando o dia para participar. E quando chega o Augusto
sempre coloca pra eles “ Olha, nós vamos fazer um ano de curso” na verdade uns 10 meses
- “mas durante esse ano todo, se faltar uma vez tem que justificar, na segunda vamos
conversar, na terceira você está desligado e a vaga vai para outro”. Então, isso também
funciona, mas o que mais funciona é a forma como ele sabe trabalhar com eles. Ele cativa e
as pessoas querem participar. E a gente tem conseguido manter uma certa estabilidade,
porque na rua é praticamente impossível dizer 100% das pessoas que começam vão ficar
até o fim. Mas, aqueles que ficam, permanecem. Então, assim, tem sido muito bom nesse
sentido. Ele consegue cativar para que eles continuem e vão até o fim. E alguns voltam no
ano seguinte dizendo “Eu ainda posso continuar?”

P. - E eles continuam?
Ana Maria - Se for possível e tiver vaga. Mas, assim, isso mostra o quanto eles gostam. E
tem um dos meninos, por exemplo, que já saiu da rua. Hoje tem o quartinho dele alugado,
as coisinhas dele arrumadinhas, mas ele vem pra aula. Se tornou meio que o porto seguro
dele. Ele vem aqui porque gosta de encontrar os amigos, as pessoas e conviver. É muito
bom o curso.

P. - Durante a pandemia vocês suspenderam temporariamente as atividades, mas
vocês mantêm alguma relação com a Pinacoteca?
Ana Maria - Não. Com relação à Pinacoteca, a única coisa que a gente tem feito é orientado
eles quando reabre algumas exposições. “Olha, tal dia tá aberto. Vai lá, chega na portaria e
se apresenta como em situação de rua. Pede pra participar”. Mas, assim, nada de visita
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monitorada até porque eu não tenho no momento pessoas para acompanhar. E também tá
difícil organizar. A gente focou mais nessa pandemia na questão da alimentação, roupa e
cobertas nos dias frios. Mais a questão das ruas, de correr mais a rua lá fora. Agora espero
que, em 2022, tudo isso volte ao normal apesar que com esse governo que tá aí é difícil,
né? Não sei quando a gente volta à normalidade.

P. - Você falou que você indica pra eles irem até à Pinacoteca. Eles vão
espontaneamente?
Ana Maria - Eu sei que tem alguns que vão, mas existe um grande bloqueio. “Eu tô na rua.
Eu rompi com esse mundo aí, então eu não entro mais”. É importante eles voltarem pra essa
convivência. Antes era melhor, porque a gente organizava eles aqui e ia junto.

P. - E eles são bem recebidos mesmo sem ir pela Casa?
Ana Maria - Sim. Isso é muito bacana, o que a Gabi fez lá na Pinacoteca. Além de criar a
ação extramuros, esse Programa que leva o museu para fora do museu, outra coisa muito
bonita que ela fez foi criar isso, o acesso ao museu. Então, ela sempre trabalhou essa
questão, porque ela percebeu, quando ela entrou, que as pessoas do entorno não
conhecem. Conhecem a parte externa, mas ninguém entra lá dentro do museu. Eu acho que
esse trabalho de parabéns à Pinacoteca por ter feito isso. E deu supercerto. E eu acho
importante, né? Arte e cultura não devem ser exclusivamente para um grupo social, deve ser
um direito de todo cidadão.

P. - Quantas pessoas são atendidas junto ao programa da Pinacoteca? Quantas vagas
vocês abrem?
Ana Maria - 15 vagas. Não pode extrapolar isso. O Augusto determinou um grupo pequeno.
15 pessoas para conseguir conversar e dar atenção a todos. Eu acho isso importante
também. Acho que isso cria vínculos também. Você sabe quem tá ali, você memoriza o
nome de quem é a pessoa. Isso vai criando um vínculo durante o tempo que ela está na
Casa.

P. - E como é que são selecionadas as pessoas? Vocês têm mais procura do que
vagas?
Ana Maria - Tem mais procura do que vagas. Quem vem e está interessado, dá o nome, se
inscreve pra participar, conversa com o Augusto e começa. Só que assim…quando vai
começar já tem fila de espera. É muito procurado.

P. - Então entram por ordem de chegada…
Ana Maria - Sim. Se alguém desistir, aí tem uma vaga. Mas, normalmente, quem está não
sai. Eu falo que das atividades da Casa, é uma das que mais segura o pessoal aqui.

P. - E tem um perfil das pessoas que procuram? Uma predominância de idade, de
gênero…
Ana Maria - Olha…na Pinacoteca tem…a Jaci que é uma mulher idosa. Desde mais jovens,
tem homens e mulheres. Então é um perfil bem heterogêneo.

P. - É mais ou menos o perfil que vocês atendem no geral?
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Ana Maria - Sim.

P. - Para crianças não têm atividades?
Ana Maria - Na Pinacoteca, não. Para as crianças a gente faz outras…. dia 12 a gente vai
estar na rua fazendo festas para as crianças. A gente leva café da manhã, mas algo
específico pra elas não.

P. - Você falou que aumentou o número de famílias, então aumentou também o
número de crianças na rua, correto?
Ana Maria - Sim. Por isso a gente está programando uma festa pro dia 12 de outubro com
as crianças. Vai ter cachorro quente, escorregador… Uma festa bem legal pra eles.

P. - Na sua percepção, de que formas essa parceria com a Pinacoteca impacta a vida
dos participantes?
Ana Maria - Olha…muito! É o que eu te falei…São 13 anos quase que eu tô vendo histórias.
Mas, tem algumas que mexem muito comigo. Tinha um menino que frequentava a
casa….quando ele chegou aqui os primeiros desenhos que ele fazia…eu prestava atenção
que era só cruz e tudo preto e branco. E aquilo me chamou muito a atenção e aí eu fui
conversando e fui percebendo ao longo do tempo, ali com ele, que ele perdeu mãe, perdeu
pai, perdeu famílias, perdeu isso, perdeu irmão, e todo mundo morreu. Então, a vida dele
era um luto eterno. Era tudo preto…em todos os desenhos dele tinha uma cruz. E depois de
um ano convivendo na Pinacoteca, participando das aulas e dos encontros ele começou a
desenhar colorido. Então você vê que através da arte você percebia o que estava
acontecendo no ser humano. Ele já não via mais a vida com aquele luto e todo mundo
morrendo. Ele começou a pôr cor no próprio desenho e isso era um reflexo dele mesmo.
Hoje ele está casado, morando com uma única tia que ele reencontrou e tá bem. Então você
vê o quanto que a arte ao longo dos meses trabalhando com ele… não foi só a arte que foi
trabalhada, foi a questão interna dele também, pessoal.
Tem muitas histórias aqui que a gente vai observando. Teve um outro senhor que ele ficou
desempregado, não tinha mais como ajudar a família, vergonha e foi pra rua. E foi pra uma
outra cidade. Veio pra São Paulo. Aí teve uma exposição da Pinacoteca, saiu nos jornais,
todo mundo falando, E a irmã dele viu a reportagem, reconheceu que era o irmão. Ele voltou
para a família. Ele saiu da família porque ele se sentiu um fracassado e ele voltou para a
família como um artista reconhecido, cuja exposição estava em um museu. Então, o quanto
trabalhou a autoestima dele, né? Ele aprendeu a fazer alguma coisa que era reconhecida. E
essas histórias…só pensar um pouquinho do quanto mexe com as pessoas. A questão da
redução de danos mesmo pra quem é dependente químico. Teve um dia que uma menina
chegou aqui e falou assim…”Sabe, eu fico me controlando na véspera dessa aula, porque
eu quero chegar aqui sã, sóbria pra participar”. Ou seja, de uma forma indireta você tá
trabalhando a redução de danos com ela, porque na véspera que ela tem a aula, ela não vai
usar drogas porque ela sabe que não vai poder participar. Então, é um dia a menos que ela
está usando a droga. E tudo isso vai trabalhando com o ser humano. A gente aprende muito
sobre arte. Eles se apaixonam pela arte, mas a arte também resgata deles ali sentimentos,
trabalha a autoestima deles. Eles se sentem capazes, porque eles se veem na obra de arte,
alguém chega e elogia. Fala “Olha, fui eu que fiz”. Pra quem algum tempo atrás ninguém
valorizava, ter uma obra de arte exposta no museu. Isso mexe muito com os sentimentos
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das pessoas. Eu acho muito importante. E também tem aqueles que já fizeram sua obra de
arte e venderam, como uma das meninas que eu me lembro, Ela vendeu e com o dinheiro
ela comprou uma máquina de lavar roupa que queria ter em casa e não tinha. E acho que
alguma coisa mais lá. Enfim, gerou renda pra ela, né. E é muito lindo você ver essa
transformação do ser humano que vai ocorrer. Uma coisa lenta, gradativa, que vai
acontecendo, mas pra isso precisa se trabalhar a questão da arte e mais algumas coisas. E
o Augusto tem esse carisma, esse carinho, tem essa percepção de olhar pro outro. Então
isso ajuda muito nas aulas.

P. - E de que forma que a parceria com a Pinacoteca impacta na sua atuação dentro da
Casa de Oração?
Ana Maria - Me ajuda muito. Eu falo que somos mais que parceiros, porque, como eu te
falei, eu observo muito eles no dia a dia e eu vejo que através da arte e da Pinacoteca vem
essa coisa linda da arte. O quanto eles não se apaixonam não só pela arte, mas o quanto a
arte transforma a vida deles. Então, pra mim é muito importante isso porque o meu papel
aqui é ser uma ponte entre eles pra que eles reconstruam a vida. E essa parceria com a
Pinacoteca me deu isso. Me deu um algo a mais pra trabalhar dentro da Casa com eles.
Isso tem ajudado muito no dia a dia. Eu até brinco com o Augusto quando ele está aqui,
porque eu tenho que sair resolver alguma coisa e eu preciso sempre chamar algum dos
Freis Franciscanos, nossos vizinhos aqui da frente. “Olha, eu vou ter que sair. Dá pra você
segurar as pontas? Ficar um pouquinho na Casa que eu tenho que resolver…” Uma reunião
na Arquidiocese ou alguma coisa. Aí, eu costuma brincar com o Augusto. “Augusto, eu vou
ter que dar uma saída, mas como você na Casa, eu saio tranquila.” Porque ele é muito
respeitado aqui pelas pessoas. Então, eu sei que ele vai estar dando aula aqui. Claro, se for
uma emergência ele vai me ligar e eu vou voltar. Mas, você vê o quanto eu me sinto
tranquila de sair porque eu sei que tem uma pessoa superrespeitada aqui dentro. E você
sabe…quem trabalha com a rua, trabalha com dependente químico, trabalha com o que
vem, né? E ele tem esse carinho. Eu até brinco “posso ir tranquila”. Eu vou e volto e tá tudo
em paz.

P - Uma pessoa de confiança…
Ana Maria - Isso. É muito importante. Mas, pra mim o impacto é muito positivo. Espero que
continue por muito tempo essa parceria.

P. - Outra pergunta: vocês traçaram juntos quais seriam os objetivos dessa parceria
para os educandos? O que vocês gostariam de atingir com as oficinas…
Ana Maria - Sim. Eu sei que a Pinacoteca tem o objetivo de levar o Museu para fora e ao
mesmo tempo trabalhar com pessoas de todos os círculos. Porque na rua você tem desde o
analfabeto que tá na rua porque não teve oportunidade, desde aquele que tá na rua por
outros motivos como desavenças familiares ou drogas, qualquer outra coisa. E a Pinacoteca
faz um trabalho muito bacana com todo esse público. Pra eles é importantíssimo. Pra mim é
importante tudo isso e como eu te falei mais ainda o ser humano, a pessoa que está ali. Eu
não tenho aqui nenhum intuito de que todos vão virar artistas de xilogravura, que todos vão
sair daqui e vão trabalhar em um ateliê, vão fazer alguma.. Não, essa perspectiva eu não
tenho. Eu tenho a perspectiva do que eles vão aprender com a arte outras coisas e outros
valores na convivência e isso vai ajudar cada um deles a resolver a própria vida. É claro que
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alguns deles saem daqui apaixonados pela xilografia, mas, pra mim, ela é muito importante
nessa reconstrução de cada um.

P. - E nesse sentido você acredita que os objetivos estão sendo atingidos….
Ana Maria - Sim. São. Como eu falei, eles conseguem trazer o projeto da Pinacoteca pra
fora do Museu e levar o conhecimento dessas pessoas que não teriam acesso ao museu e
me ajuda muito mesmo, porque eles ajudam nesse processo que a gente trabalha aqui na
casa de transformação de vidas mesmo, de resgate da autoestima, da convivência coletiva.

P. - Bom, na sua percepção o trabalho com a Pinacoteca tem gerado vínculo das
pessoas que participam das oficinas com a Pinacoteca?
Ana Maria - Sim. Tem, porque que nem agora que não tá tendo as oficinas…uma das
meninas passou aqui esses dias… Deixa eu só lembrar o nome dela…Judite. Ela conversou
aqui comigo e falou “Eu fui lá na Pinacoteca”. Então…não tá tendo oficina, mas é muito legal
saber que alguém que está lá no abrigo foi participar lá ou sentiu saudade das aulas e foi lá.
Isso é legal. Então, assim…você percebe que você conseguiu marcar aquela pessoa. Ela
voltou. E sem contar o número de pessoas que chegam aqui reclamando “Quando que
voltam as aulas da Pinacoteca?” Mas, esse ano, acho que não voltam ainda não.

P. - O que você acha que essa parceria com museus pode agregar na relação entre
essas instituições e a população da Luz, em especial, a população de rua? Ou entre a
população e o território?
Ana Maria - Eu acho que é importante, porque como a Gabi mesmo contou, quando ela
chegou na Luz ela perguntava para as pessoas sentadas ali no parque onde era a
Pinacoteca. Todo mundo sabia onde era. Aí perguntava como é lá dentro. Ninguém sabia
por que ninguém entrava na Pinacoteca. Então, também é uma coisa que fica “Não é parte
do meu mundo”. Quando ele entra lá, quando ele faz parte, é diferente. Até mesmo por isso.
Se passar hoje na praça e encontrar uma dessas pessoas que conhece o museu por dentro
vai ver que eles vão dizer aonde que é a Pinacoteca “Ah, é aquele prédio onde tem isso,
onde tem aquilo”. Enfim, eu acho que é humanizar a relação de quem está ali no entorno em
situação de rua e de quem está lá participando. Eu acho que é humanizar mesmo as
relações. Não colocar mais o museu como lugar que está fora da minha realidade. O museu
como eu te falei, né? A arte é linda. Eu acho que ela deve ser acessível a todas as pessoas.
E a arte é uma das poucas coisas que é capaz de transformar mesmo o ser humano. Eu
acho que trabalhamos a arte pra isso e eu fico feliz que a Pinacoteca resolveu dar este
passo de usar a arte pra isso. Eu acho que é muito legal, é humanizar as relações no
entorno.

P. - Vocês têm parcerias com outros museus da região?
Ana Maria - Não, mas a gente costuma fazer muitos passeios além da Pinacoteca. Então,
fora da pandemia a gente reúne quem tá na casa, que tá com vestimenta melhorzinha, a
gente leva. Então, uma vez por mês, a gente sempre teve um passeio monitorado. A gente
pega sempre um grupo que tá no processo de saída da rua. Uma vez por ano, a gente faz
uma confraternização, um bate volta da praia, aluga um ônibus. Então, a casa sempre
trabalhou essas relações, além da convivência do café da manhã, da oficina, a gente
trabalhou outras coisas. Sempre fizemos visitas em outros museus, em parques, em outros
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lugares. No momento, a gente tá tendo uma exposição com fotografias da Pastoral da Rua
aqui da Casa, lá no Museu Afro. Tá lá, é um cantinho nosso. E já levamos várias pessoas da
rua lá pra ver a exposição. Isso durante a pandemia. A exposição começou agora, mas já
organizamos grupos de rua, voluntários. Inclusive eu to precisando ir lá que eu não consegui
ainda. Já fiz toda a propaganda, mas não consegui ainda.

P. - Para finalizar, o que você acredita que seria possível agregar ou transformar no
trabalho com a Pinacoteca? Algo que poderia mudar nessa relação…
Ana Maria - Ter mais horas de oficina. Tá sendo muito bom. Eu acho que poderíamos ter
mais horas/aula

P. -  Muito Obrigada!
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APÊNDICE C - Transcrição da entrevista com o educador Jonathan Tavares e o
psicólogo Eduardo Urban do Caps Ad Prates, realizada no dia 13 de dezembro

de 2021 no CAPS AD Prates

Tempo de gravação: 39 min e 10 seg

Pesquisadora - Queria começar pedindo pra vocês contarem um pouquinho como é o
trabalho do Occupart (qual o público? Há quanto tempo existe?). Dar um panorama
geral do trabalho de vocês
Jonathan - Vou falando e o Eduardo…a gente vai se complementando.
Occupart nasceu de duas palavras. O termo “ocupar” e “arte”. Então, ocupar o espaço
público de lazer e cultura tendo como viés uma reabilitação psicossocial, mas que se volte
também para o lazer e para cultura, porque na saúde mental a gente sempre tá ligado à
questão dessa reabilitação voltada à questão de renda, de moradia, de retorno ao vínculo
familiar, e aí esse grupo se propõe ampliar essa reabilitação com esses dois aspectos que é
lazer e cultura. Então, o termo vem daí: ocupar o espaço público de lazer e cultura aqui do
entorno do Bom Retiro/Luz. É um grupo que começou e já tem 5 anos de existência. Foi
criado por mim, pelo Eduardo e pelo Regis, que era o antigo psicólogo que não está mais
aqui, e, atualmente, quem toca o grupo é o Eduardo e eu e a gente se propõe a fazer esse
mapeamento. Como já tem muito tempo o grupo, 5 anos, então a gente já conheceu muito
espaço aqui. Praticamente quase tudo, mas sempre tem mais alguma coisa pra conseguir
conhecer. Se o Eduardo quiser falar desse funcionamento, como a gente cria com os
usuários do grupo que foi uma metodologia que a gente foi experimentando assim com eles.

Eduardo - A gente foi fazendo articulações com todos os equipamentos de cultura do
território. Não só com a Pinacoteca, mas como todos: a oficina Mário de Andrade, Museu de
Saúde Pública… A gente desenvolveu uma metodologia do grupo, um objetivo, um
público-alvo e tal, aí a gente foi aos equipamentos de cultura falar “Nós estamos aqui. Nós
somos o CAPS e a gente tem essa proposta de fazer essa reabilitação social através da arte
e da cultura”. Então, convocar os parceiros para abrir suas portas e nos receber. Agora, a
gente tem uma metodologia que a gente constrói essa agenda junto com o usuário. Com o
usuário a gente fortalece muito o protagonismo. Então a gente faz uma agenda de dois
meses e eles vão trazendo pra gente aonde eles querem ir, o lugar que faz sentido, etc…
Então, a gente constrói uma agenda. Tem duas coisas fixas no mês. O ano que vem a gente
vai continuar que é: uma vez por mês a gente passa pelo cinema na Oficina Cultural Oswald
de Andrade, no cinema lá, no cineclube; e uma vez por mês, a gente vai à Pinacoteca.
Então esses são nossos parceiros fixos. As outras duas semanas, ou três dependendo do
mês, a gente constrói com o usuário. Pensando também que pra facilitar com o transporte
público, a gente faz duas saídas mais perto, já que a gente tá num local muito capilarizado
de equipamento de cultura, de arte e de lazer e tendo em vista também que, a cada mês, ou
a cada bimestre, trimestre, semestre, esses equipamentos vão mudando suas exposições.
Então, dá pra gente repetir, dá pra gente ir e estimular muito o usuário a andar no seu
território. Pertencimento…o território que ele está incluído e que muitas vezes ele não tem,
não se sente pertencendo a esse território. Então, a gente faz essa ponte conhecendo o
território, explorando o território e também facilitando a entrada do usuário nos
equipamentos de cultura.
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Jonathan - Porque eles falavam muito… “Ah, esse prédio aqui eu sempre passei, mas nunca
entrei”. Aí é o que o Eduardo falou desse processo de fortalecer eles a usarem o espaço,
porque não basta só estar no espaço, né? Transitar no espaço não é sinal de que você está
usando o espaço se você não entra, não tem acesso. Acho que também é uma forma de
viabilizar acesso a esses espaços, porque as falas eram muito: “Nossa, eu sempre passei
por isso daqui, esse prédio”, o prédio chamava a atenção pela arquitetura, mas entrar no
espaço já era outra coisa porque tem o segurança, tem uma série de barreiras institucionais
que fazem que o sujeito não se sinta pertencente a poder entrar naquele espaço. A
Pinacoteca, por exemplo, é um espaço que eles vivem transitando, tá na Luz, tá próximo da
cena de uso, inclusive, deles. Eles só passavam, viam o prédio e achavam bonito. Esse
trabalho então de se aproximar das instituições e essa conversa de intermediar essa relação
é que o grupo se propõe a fazer e deu muito certo. E nosso objetivo é que eles criem
autonomia pra poder ir por conta própria.

Eduardo - Então, é legal pegar a base que é o que interessa: produção de autonomia,
protagonismo, reinserção psicossocial, através da arte e da cultura, articulação de rede que
a gente faz com os equipamentos. Provocando a cultura…pra sair um pouquinho da sua
bolha e pensar em saúde com a cultura. Como a cultura tá atrelada com saúde, como se
fazer saúde, através de cultura. E aí tem uma outra coisa que a gente faz também que é
cada saída, cada local que a gente vai, a gente vai, conhece e a gente traz isso na semana
seguinte para problematizar com o usuário e pra tentar fazer uma ponte do que nós vimos
com sua condição atual. Que é o que nos interessa muito. Como isso pode produzir saúde e
podemos ressignificar o uso de drogas.

P. - Vocês fazem visitas monitoradas? Como são as atividades com a Pinacoteca? Tem
a participação dos educadores da Pinacoteca junto com vocês?

Eduardo - Sim…

Jonathan – Permanente, né? É que o grupo tem cinco anos, então já aconteceu muita coisa
nesses cinco anos, mas já teve participação externa de pessoas virem pra cá e produzirem
algum tipo de atividade. Especificamente, na Pinacoteca, tem sempre dois educadores que
acompanharam a gente lá que é a Yara e o Renato. Então, assim…são duas pessoas
incríveis com uma disposição assim muito massa.

Eduardo - E a Gabriela sempre abriu as portas…

Jonathan - Sim. Então, especificamente, na Pinacoteca, a gente sempre teve a presença de
educador. E assim, isso faz falta. Teve por exemplo o último espaço que a gente foi que não
tinha arte-educador pra intermediar essa relação do usuário com uma obra e aí a gente
sente muita falta. Não só a gente enquanto terapeuta, mas também o próprio usuário,
porque algumas coisas deixam de fazer sentido quando não tem essa mediação.

Eduardo - Enriquecimento, né. Porque o arte-educador tem um domínio que nós não temos
sobre a obra, sobre a coleção. Então, ele vai trazer isso e isso vai ser enriquecido nas
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discussões que a gente faz. Nas discussões que a gente faz, a gente vai trazer esse
conteúdo. E é incrível como nossos usuários participam e contribuem muito. Ao contrário do
que se possa pensar, acho que eles estão menos alienados que uma parte da sociedade.
Eduardo - É. Porque eles não ficam passivos. A gente tem esse cuidado de fazer uma saída
e depois, um outro dia de encontro interno que a gente vai fazer uma discussão, às vezes
produzir alguma atividade expressiva a partir dessa experiência lá no espaço cultural… E
eles são extremamente ativos na percepção do espaço, das pessoas, da obra… Já tiveram
discussões aqui em outros tempos, que nossa, foram incríveis, com uma profundidade… É
bem especial, porque eles somam demais. Eles fazem muita coisa, muita coisa mesmo.

P. - Desde o início vocês já faziam parcerias com os equipamentos, com os museus?

Jonathan  - Sim.

P. - O primeiro espaço que vocês começaram foi com a Pinacoteca?

Eduardo - Não. O primeiro foi com a Oswald de Andrade. Nós fomos até a Oswald,
marcamos uma reunião com o diretor, fizemos uma discussão propondo “Olha, nós temos
um grupo assim, nós somos o CAPS, a gente quer fazer uma coisa extramuros. A gente
quer fazer uma coisa a favor da luta antimanicomial, etc”. Tudo contextualizando o nosso
trabalho e aí começamos com a Oswald de Andrade e depois veio a Pinacoteca. Primeiro foi
a Oswald.

P. - E quando vocês chegaram na Pinacoteca, vocês já sabiam da existência do
Programa de Inclusão Sociocultural?

Jonathan - Não. Não sabia que existia o Programa não. E casou exatamente com nosso tipo
de trabalho, porque é um olhar mais específico de arte-educação voltado pra questão social,
de saúde mental. Atende um grupo extremamente vulnerável do ponto de vista social, então
foi legal ver esse núcleo dentro de um equipamento de arte. A gente não tinha consciência
de que existia mais especificamente para dialogar com esse aspecto mais social da coisa.

Eduardo - Tem uma coisa que a gente fez bastante tempo, através das exposições que a
gente ia…como eu falei a gente problematiza, a gente faz uma discussão…e a gente traz
também um elemento da arte, por exemplo, através da palavra, da linguagem. Então,
escrever uma poesia, escrever um texto simplesmente com o que ele sentiu, ou pintar ou
desenhar, ou trazer isso na representação da pintura, da gráfica, entendeu? Ou fazer outra
coisa, por exemplo, de artesanato, manual… Então, a gente sempre teve essa preocupação
em traduzir isso em um signo, em uma linguagem que após a discussão a gente ressignifica.

Jonathan - Pra que eles também experimentem esse processo que é terapêutico, de se
expressar. Que passa pela palavra que a gente fala bastante, mas também que eles possam
ver a obra e também produzir uma materialidade expressiva em relação à sua própria
individualidade. Acho que a ideia também é isso: provocar eles a se expressarem, a produzir
alguma materialidade que fale da subjetividade por esse lugar. E a gente fez também por
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bastante tempo muita materialidade, a gente guardava em uma pasta e nosso projeto era
até expor um dia isso: o material deles.

P. - Usando espaços de parceiros?

Jonathan - Isso! O Eduardo mesmo já usou de um usuário específico que tinha uma
produção em desenho. Já fez lá na Oswald de Andrade uma exposição bem legal de um
usuário nosso aqui do serviço mesmo.

P. - Os usuários que vocês atendem tem uma rotatividade alta? Eles costumam ficar
muito tempo vinculados ao projeto de vocês?

Jonathan - Tem uma diferenciação na minha percepção…o Eduardo pode falar da dele…que
foi antes da pandemia e pós-pandemia. Até 2019, a gente tinha um núcleo cativo de
usuários que quando chegava o dia do encontro eles estavam: “Vamos sair! Vamos sair!”.
Eram frequentes. Então tinha a manutenção de um grupo específico de usuários. Entravam
novos também, mas tinha um público bem fiel no grupo e que sempre participava. A minha
percepção pós-pandemia, que, inclusive, a gente teve que suspender o grupo na pandemia
e a gente retornou tem coisa de menos de 3 meses... A gente ta caminhando pra mais uma
vez tentar criar esse grupo que tem uma duração maior, porque minha percepção é que
depois da pandemia isso se desfez assim. Então, a gente tá numa coisa muito “Ah, vou uma
vez, depois não vou outra”. Tá mais fluída essa participação sim. E a minha percepção é
que a gente ganhava muito quando tinha esse público mais cativo, porque a gente
conseguia construir um processo mais a médio prazo, dessa reinserção psicossocial muito
atrelada à cultura e arte. Você via de fato um desenvolvimento maior, sabe…mesmo
cognitivo, de expressão, de fala. E depois da pandemia isso se desfez bastante.

Eduardo - Nosso público é um público flutuante, às vezes por si só. Às vezes ele tá aqui, de
repente não tá mais. Como a gente tá na região central…

Jonathan - Eles transitam muito de equipamento.

Eduardo - É, tem uma rotatividade aí. E também como a gente trabalha com a questão do
uso problemático de álcool e drogas, tem momento que o cara tá bem, tem momento que o
cara não tá bem…então aí acaba faltando, acaba perdendo a assiduidade.

P. - Quantas pessoas o grupo costuma ter?

Eduardo - A gente faz um grupo geralmente de 10.

Jonathan - É, uma média.

Eduardo - 10, 12…
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Jonathan - Antes da pandemia a gente já chegou a sair com bastante gente, talvez uns 20.
Agora pós-pandemia tá mais flutuando entre 10 pessoas, já que a gente retornou tem pouco
tempo também.

P. - Entre os usuários do CAPS nem todos vêm a fazer parte do Occupart, certo?

Jonathan - Você quer falar de PTS (se dirigindo ao Eduardo).

Eduardo - Isso, Nathalia, faz parte do PTS. O que é o PTS? É o Projeto Terapêutico
Singular. Quem constrói o PTS é a referência técnica. Então, a referência conversa com o
usuário e fala o que o CAPS oferece. Tem as atividades… Aí vai selecionando.
Selecionando não, vai conversando com as pessoas e vê quem tem perfil, quem gosta de
fazer esse rolê com a gente, quem gosta de cultura, quem gosta de cinema, curte arte e tal.
E aí o profissional da Referência inclui isso dentro do PTS do usuário.

Jonathan - Porque nem todo usuário está nessa disposição, às vezes não é de interesse,
esse rolê…A própria questão de sair, de andar, que a gente faz muito rolê a pé por exemplo,
não necessariamente é um tipo de programa que vai ser de interesse de todos. Então varia
muito da avaliação da referência junto com o desejo do usuário de participar ou não desse
tipo de atividade. A gente tem uma oferta grande de grupos, que passa por esse pelo
Occupart, mas tem vários outros: voltado para roda de conversa de redução de danos, de
meditação, artesanato. Então, tem várias formas de ocupar esse PTS, varia de acordo com
o interesse do sujeito que tá lá.

P. - E dentro desse grupo tem alguma predominância de idade, gênero?

Jonathan - Genero é o masculino, de 98 a 99%...

Eduardo - Mas isso por conta do serviço que é predominantemente masculino. Mas o grupo
não tem cisão nenhuma, masculino, feminino, trans, enfim…a diversidade que nos interessa.

P. - Entendi. Acaba refletindo o público geral do CAPS.

Jonathan - É, exatamente. A idade varia muito também, né?

Eduardo - Isso é verdade. Tivemos poucas mulheres, mas porque tem poucas mulheres no
serviço.

P. - Vocês falaram que retomaram há 3 meses o trabalho. Vocês já conseguiram
retomar as visitas, o contato com os museus, com a Pinacoteca em específico?

Eduardo - A gente tá retomando. A Pinacoteca depois da pandemia a gente ainda não
retomou, mas por causa da agenda…a gente tá indo na Oswald, faz uns rolês aqui perto.

Joanathan - Vamos agora ao Museu de Arte Sacra, que é um parceirão também. Um
equipamento que recebe a gente muito bem.
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Eduardo - Apesar que a Pinacoteca está recebendo um grupo nosso aqui, de outra oficineira
chamada Beth. Ela está levando alguns usuários, mas não faz parte do Occupart. Mas, ela
está levando alguns usuários para a Pinacoteca.

Jonathan - Museu da Língua Portuguesa a gente visitou bastante nesse retorno deles
também, mas a gente está retomando. Agora a gente vai entrar num recessozinho em que a
gente faz uma programação diferenciada, então em Janeiro a gente vai ter o planejamento
do serviço e talvez a gente volte com mais força. Acessar os equipamentos para retomar as
parcerias. E no contexto de pandemia, porque tem equipamento, por exemplo, que ainda
não está fazendo visita monitorada por conta de um acúmulo de grupo. A gente tá tendo
essa espera.

P. - Uma pergunta um pouco mais subjetiva. Na percepção de vocês como essa
parceria com a Pinacoteca impacta a vida dos participantes? Estar dentro do museu,
realizar essas atividades naquele espaço…

Eduardo - Eu acho que isso impacta direto na questão de garantia de direitos da população
que está em situação de rua. Impacta na autoestima também do usuário sentir que ele pode
usufruir daquele serviço. Então quebra barreiras. Essa autoimagem ao longo do tempo…a
gente nunca fez um estudo muito sobre isso…mas essa autoimagem deles de “Será, que eu
posso? Será que estando em situação de rua, o museu vai me acolher? O museu vai me
receber? Vão me receber como qualquer outra pessoa?”.

Jonathan - Acho que, na verdade, é uma pergunta importante pro usuário responder, porque
estamos falando em nome deles. Mas a minha percepção, do que a gente ouve deles
falarem dentro das discussões é que eu acho que afeta bastante a relação que eles têm
com o próprio espaço. A gente já ouviu bastante fala de, por exemplo o prédio da
Pinacoteca, via os dois seguranças na porta e o fato da existência de dois seguranças na
porta já era uma mensagem de que “Bom, não posso ter acesso àquilo ali”, porque
teoricamente esse espaço de cultura é um espaço reservado a uma determinada classe
econômica e social da qual eu não participo, porque eu tô numa outra condição, totalmente
vulnerável, assim. Então, de algumas falas que eu lembro de usuário do nosso grupo é
dessa relação de ser acolhido. Eu acho que a gente tá numa relação ainda muito primária.
Embora passe por uma experiência estética do usuário ver aquela obra, acho que está ainda
num lugar anterior e mais primário que é dele entender que ele tem direito a estar naquele
espaço. Que aquele espaço é público, que ele não tá interditado de estar ali, porque ele
teoricamente não faz parte de uma determinada classe econômica e social. Então, pra mim,
o ganho que eles têm é de saber que eles podem estar ali dento, que eles não vão sofrer
nenhum tipo de discriminação ou serem rechaçados por estarem ali com as roupas que eles
estão, às vezes de banho tomado ou não, porque isso conta… Outro dia a gente foi sair o
menino que tava aqui falou assim “Ai, mas eu posso ir com essa roupa?” Ele tava de
chinelo, uma bermuda e camiseta. E eu falei assim “Claro que pode. Não tem problema. A
sua roupa tá perfeita”. Mesmo assim, ele fez questão de ir lá no quarto dele, se trocou, botou
uma calça jeans, um sapato, uma outra camiseta.. Mas, acho que também tem essa relação
com isso que o Eduardo fala de uma melhora da autoimagem também. Porque você tem
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essa preocupação de estar bem para também estar naquele lugar. Acho que isso também é
um reforço positivo pra impactar também na autoimagem. Falar “ah, eu posso estar aqui
tanto de chinelo e bermuda, quanto eu posso também me preparar e estar melhor pra estar
nesse espaço”

Eduardo - E falando da Pinacoteca tem uma coisa interessante. Cada vez que a gente ia na
Pinacoteca, eles entregavam convites para todo mundo voltar lá. Então, já aconteceu de
usuário no final de semana ir, levar alguém, ou ir lá no sábado, no domingo. Tem essa
questão de colocar uma agenda de entretenimento. Quer dizer, se eu fui uma vez, então eu
tô com convite, vou voltar lá. Como isso vai impactando essa questão que eu falo da
autoestima também, porque a gente tá falando de pessoas que são marginalizadas o tempo
todo. Essa inclusão ainda que de maneira ainda bem….sei lá, simples, né. Uma ida ao
museu não inclui ninguém socialmente, mas isso impacta de uma certa maneira. Mas como
Jonathan falou, isso é legal, um usuário falar, porque aí sim dá mais propriedade.

Eduardo - Ah, isso também impacta numa diminuição de uso de substância, porque se o
cara vai num final de semana ao museu… Eu já escutei isso “Ah, em vez de eu beber, eu fui
à Pinacoteca”. Ou “eu fui lá no cinema”. Então, como a gente trabalha numa perspectiva de
redução de danos, de repente ele deixou de beber, deixou de fazer uso de uma substância
pra ir a um museu, se entreter com outras coisas e olha que transformação que isso pode
dar. Porque isso vai reduzindo o uso de substâncias. Ao longo do tempo, você vai vendo
que, aquilo que eu falei, a substância, ela vai sendo um pouco ressignificada.

P. - Como essa parceria contribuiu para o trabalho de vocês, como impactou o
trabalho de vocês enquanto educador, enquanto psicólogo?

Eduardo - Acho que a gente vai vendo que, bem…a Pinacoteca tem todo um projeto de
inclusão, ela tem esse interesse. Eu tive muito essa preocupação. Tem um CAPS dentro de
um território, você tem um equipamento de cultura que está no mesmo território, a gente fala
de saúde, cultura é saúde, arte é uma maneira de dar um contorno ao sentido da vida talvez.
Então, a gente vai vendo que museus estão com esse pensamento de também abrir suas
portas e produzir um diálogo com a comunidade. Acho que foi bem essa questão dos
agrupamentos de cultura estarem também olhando pro entorno. O Occupart gosta de fazer,
provocar lá. Tem o balé da cidade aqui…isso não aconteceu, mas como que o balé da
cidade pode fazer um diálogo com o serviço de saúde mental que está do lado dela. Ou
você vai fazer arte só pra quem pode pagar um ingresso, ou você vai fazer arte só pra quem
vai ao museu? Daí surgiu uma outra coisa que chama RevitaPrates, que é outro programa
nosso, um projeto que tem um pouco dessa provocação de fazer um diálogo intersetorial e
produzir promoção de saúde. Tem isso também: promoção de saúde, prevenção de
saúde…que é o que nos interessa muito e acontece tão pouco dentro do serviço de saúde
mental. Como que se pode promover saúde e prevenir usos abusivos de substâncias…

Jonathan - Pra mim me impactou, porque minha função aqui dentro, na verdade, é trabalhar
com o aspecto mais cultural. A gente fala do oficineiro, que é mais responsável por manejar
as oficinas, embora aqui a gente trabalhe de uma perspectiva bem mutliprofissional. A
gente atua em várias frentes de trabalho não só restrito ao fazer do grupo. A contribuição
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para o meu trabalho, eu acho que é imensa porque faz a gente entender, no meu caso, que
a saúde é um conceito expandido, que saúde não é só tratar e medicar. Saúde não é só
tratar no tecido, né? O Foucault fala bastante disso, a questão biomédica de entender a
saúde só do ponto de vista biológico. Saúde é produzir bem-estar, é produzir alegria,
produzir desejo no sujeito. E cultura é isso, é saúde. Então, não tem como a gente ficar
apartado, já que a gente tá num território que promove tanta cultura. A gente é
extremamente privilegiado de estar num CAPS que está dentro de um território que tem
acesso a pé, você vai para um monte de equipamento a pé. Então, pra mim o ganho é
entender que saúde é bem-estar, sabe. Saúde é medicar também, é tratar ferida, é tratar
uso abusivo, mas é também ir no cinema, produzir desejo no sujeito. Eu acho que a arte
está nesse lugar mesmo de criar uma outra conexão, de expandir o entendimento de
mundo, de repertório. E a gente vê um ganho. Por mais que a gente tenha um trabalho
muito de reduzir o dano…Porque eu acho que nosso trabalho aqui, no meu entendimento, é
isso, a gente não salva ninguém…nosso trabalho vai muito de encontro a redução de danos.
Nesses cinco anos de trabalho, eu particularmente, mas acho que o Eduardo também
consegue ver que a gente atinge resultados. Esses resultados são muito pequenos, mas a
gente atinge numa melhora de padrão de uso, por exemplo, numa conexão que o cara faz
com um encontro com uma obra. Aquilo ali remete a uma experiência de vida e coloca em
jogo na mesa. Eu acho que também há um outro ganho que eu vejo muito no nosso é
trabalho é isso, de que quando eles vêm aqui e falam de fato, se expõem, se abrem. É uma
abertura que de repente dentro de um consultório você não tem. Mas, de repente, quando
eles estão em contato com essa obra e aquilo toca eles, eles conseguem aqui expor uma
coisa muito privada e muito profunda e que só se consegue por meio deste trabalho de
acesso à cultura, à arte. Talvez em um consultório privado, você e o usuário, você não vai
ter essa mesma entrega, ou essa mesma exposição, como você tem quando você tá em
contato com arte, e produz sentido em relação a isso.

Eduardo - Acho que a gente precisa, eu e o Jonathan escrever sobre o que a gente já fez,
porque escrevendo que a gente vai dando conta de quão de fato isso vai se consumando.
Pensando dentro de saúde, que saúde tá pra muito mais além, saúde não é ausência de
doença, né… Quer ver uma coisa que fazia muito sentido…por exemplo, o usuário chega lá
na Pinacoteca, ele é bem recebido, perguntam o nome dele, ele conta a história dele um
pouco, aí a gente faz o rolê dentro do museu e eles participam e as falas são validadas e pra
além de validadas são incríveis, ricas, tal. Aí no final o que a Pinacoteca fazia…dava o
ingresso e dava um lanchinho…

Jonathan - (rindo) O Lanchinho era o brilho do rolê, porque eles queriam voltar o tempo
inteiro lá…

Eduardo - Assim, nesse todo, eu sempre falo pro Jonathan, desde o começo daqui, da
produção da agenda até o protagonismo deles escolherem o lugar, a gente sair
daqui…Muitas vezes, a gente saía daqui e ia a pé, pegava ônibus, pegava metrô, chegar no
equipamento de cultura, guardar suas coisas, entrar, ir no banheiro, tomar uma água, as
vezes, tomar um café, conversar com todo mundo e lá no final receber o lanche e aí vai
embora… isso tudo vai transformando essa subjetividade, vai transformando, por isso que é
um grupo…e isso fala muito com o que a gente acredita que o CAPS é, que não é
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ambulatório, CAPS não pode ser ambulatorial, e isso é uma questão que a gente ainda
enfrenta de, às vezes alguém dizer: “Ah, vai passear.” A gente nunca usou esse termo de
passeio, a gente não gosta de “passear”. A gente vai fazer um rolê, vai explorar o território,
explorar ok, mas “passear”, apesar de que também tem uma conotação de passeio, mas
desde o começo do grupo a gente nunca…porque tinha um grupo de passeio aqui. “Ah,
vocês vão fazer aquele grupo de passeio?”. “Não, não vou fazer o grupo de passeio não”.
Porque tem coisas muito mais pra além do que a gente virar e dizer: “Ah, galera, vamos ai
passear”.

P. - E quando vocês definem a visita à Pinacoteca junto com os usuários, costuma ter
uma indicação de tema dos educadores ou dos próprios usuários, do que eles
gostariam de explorar?

Eduardo - Às vezes, tem. Teve uma fase do Occupart que a gente tinha uma temática. “Ah,
esse bimestre a gente vai trabalhar o quê?” Aí, escolhia uma temática… E a Pinacoteca, às
vezes, mandava um email pra gente falando “Ah, vocês tão trabalhando alguma temática?
Quer que a gente explore alguma temática com vocês?” E a gente já chegou a falar “Ah,
esse mês nós estamos falando sobre a identidade.”. Aconteceu, não todas as vezes, mas
algumas vezes aconteceu. Aí, depois dessa temática, a gente explorava o que a gente viu
através desse viés, entendeu. Então já teve isso.

P. - Eu tenho só mais duas perguntas. Esse trabalho ajuda ou não a gerar um vínculo
do usuário com o território, com esses equipamentos? E também, o que na opinião de
vocês poderia ser agregado ou transformado nessa parceria com a Pinacoteca?

Eduardo - Acho que o vinculo é total, né? Porque, a partir do momento que ele vai
explorando o território, usufruindo do território, por exemplo, Parque da Luz, que é um lugar
que a gente vai algumas vezes. Sempre que a gente foi, foi incrível, porque ressignifica o
Parque da Luz. “Ah tô indo com um grupo”, no caso, não tá bebendo, tá lá falando de
poesia, falando de arte, estamos lá discutindo sobre a própria vida. Então, ressignifica. Já
aconteceu muito “Ah, essa semana fui no Parque da Luz, mas não fui beber”. Então, vai
criando um vínculo com o território de uma outra ordem. Uma coisa é você passar pelo lugar
e falar “Ah, será que eu posso usar isso aqui?”, outra coisa é você explorar os lugares como
a gente. A gente entra, toma um café, a gente entra na farmácia, a gente entra nos lugares
né? Aquilo vai dando totalmente um vínculo com o território.

Jonathan - Eu acho que também tira do imaginário e da prática deles porque muitos
usuários não nasceram no Centro. Eles são de periferia que vêm pro Centro… aqui a gente
tá do lado da Cracolândia, e de várias cenas de uso, além da Cracolândia. Então, eu fico
imaginando que o uso que eles fazem do território central tem a ver muito com cena de uso,
de olhar pro território como uma grande cena de uso. E aí quando eles começam a olhar
que, bom, tem esse equipamento que eu vou participo aqui, que eu tenho um vinculo, isso
tem uma ressignificação desse próprio espaço de não ser só mais apenas o espaço de cena
de uso que eles tem. Mas, outras possibilidades de fazer desse território algo pra além do
uso. Porque é isso, tem uma migração da periferia pro Centro pra fazer uso e a partir daí,
essa vinculação com os equipamentos de saúde que eles também precisam. Mas aí se
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amplia o território, porque você também tem essa ampliação de território. Você entende que,
bom, eu tô no Centro, mas não tô aqui só pra usar droga. Eu tô aqui, mas eu tenho acesso a
isso, a aquilo e aquilo. E é isso, essa tentativa de promover saúde.

Eduardo - Agora, a Pinacoteca pode dar mais lanchinho pra gente (rindo)

Jonathan - Porque o trabalho deles é incrível, né? A gente é extremamente bem recebido,
os educadores tem uma parceria, são superabertos. Então, os lanchinhos é o brilhinho. Eles
amam. Cria adesão pra eles quererem volta lá (rindo). Eles sempre perguntam “Ah, e a
Pinacoteca? Quando a gente vai de novo?”


