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Espaço Cultural do Colégio Pedro II: de espaço-tempo da partilha 

para lugar de reencantamentos 

                                                                                                                                                          

Eloísa Sabóia1 

 

Resumo: O presente artigo relata a memória (1999-2017) do Espaço Cultural do Colégio 

Pedro II, implantado no prédio da Reitoria do Colégio para o desenvolvimento de 

atividades artísticas e culturais e o oferecimento de programação cultural a todos os 

segmentos de ensino e campi desta instituição escolar. A experiência é narrada pela autora 

e responsável pela implantação e desenvolvimento dessa proposta. Optou-se por 

contextualizar caminhos alternativos criados, percorridos e partilhados por aqueles que 

os desenvolviam, em resposta aos efeitos causados pelas mudanças políticas, culturais, 

ideológicas e metodológicas ocorridas não só na Educação Básica, como também no 

Ensino da Arte no Brasil. O artigo ratifica a importância do ter acesso e do partilhar 

culturas na formação identitária, crítica, política e cidadã dos estudantes, servidores e 

responsáveis, como condição fundamental para o reencantamento da condição humana. 
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1- INTRODUÇÃO  

O interesse por trabalhar nas áreas de Artes Visuais e Culturas sempre esteve 

presente em minha vida. A experiência no magistério reuniu a oportunidade de lecionar 

em escolas privadas e públicas, perpassando as redes municipal, estadual e federal de 

ensino, bem como conhecer diferentes modalidades de ensino, da Educação Especial ao 

Ensino Regular, da Educação Infantil à Pós-Graduação. 

Mudaram os espaços, as equipes, os estudantes e, quanto mais ampliava as minhas 

referências como educadora, mais compreendia a necessidade de valorização das 

diferentes culturas que permeavam o cotidiano escolar e que, muitas vezes, se 

encontravam sob o véu da invisibilidade de sentidos; algumas diria que praticamente 

ignoradas, enquanto que outras sempre a estabelecer-se de forma cada vez mais forte e 

hegemônica. 

Em 1984, ingressara no Colégio Pedro II como professora de 1ª à 4ª série do 

Primeiro Grau, hoje Ensino Fundamenta I. Pelo fato de possuir formação na área de artes 

visuais, fui convidada pela Profª Dalva da Motta Chaves, responsável pela implantação 

dos “Pedrinhos”2, para construir um programa de ensino e aprendizagem em artes visuais 

                                                           
1Professora aposentada do Departamento de Artes Visuais. Diretora de Culturas do Colégio Pedro II. 
Contato: dcult@cp2.g12.br 
2 Forma carinhosa como passou a ser chamado e conhecido este segmento de ensino do Colégio Pedro II. 
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para crianças, o que prontamente aceitei, com muito entusiasmo. Criei, desta forma, o 

primeiro “Programa de Artes Plásticas3 de 1ª à 4ª série”, publicado no primeiro Programa 

Geral de Ensino do Primeiro Grau do Colégio Pedro II, que passou a ser utilizado por 

todas as equipes de Artes Plásticas dos “Pedrinhos”, a medida que este segmento se 

expandia, em outras Unidades Escolares4 do Colégio. Era um programa que trazia como 

referências muito de minha experiência como educadora, mesclando assim a proposta da 

Escolinha de Arte do Brasil, a do Laboratório de Linguagens - Artes Plásticas – Proposta 

Curricular da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, na utilização de 

múltiplas linguagens e a experiência do Espaço Cultural Comunitário de São Cristóvão5. 

A proposta da 1ª série abordava os elementos formais da linguagem visual (ponto, 

linha, forma, planos e superfícies, cor, textura, espaço) através de jogos cênicos que 

exploravam o conhecimento do corpo e através de histórias da literatura infantil. 

Na segunda série, os elementos formais eram explorados através dos quatro 

elementos fundamentais da natureza: água,terra,fogo e ar. Também fazíamos uso dos 

jogos cênicos e da exploração dos elementos básicos da linguagem cênica (corpo, voz, 

espaço, movimento), muita imaginação e, principalmente, experimentação (da confecção 

das tintas naturais (cor-pigmento) à produção do arco-íris em sala (cor-luz)).  

À medida que o Pedrinho se expandiu para outras séries (começamos somente 

com a 1º e a 2º séries), passamos a ousar nas séries inauguradas, criando um trabalho 

diferenciado, onde, sem abrir mão dos elementos formais, começamos a explorar as 

histórias em quadrinhos, a animação, o vídeo e a fotografia. No quarto ano, o trabalho 

com o Cinema e os diferentes tipos de Teatro ganhou força inicialmente, mas não se 

estabeleceu da mesma forma que as propostas das demais séries, pois o surgimento da 

quarta série, hoje quinto ano, culminou com a divulgação e a incorporação da proposta 

triangular ao nosso trabalho, quando decidimos reestruturá-lo. 

                                                           
3 Artes Plásticas era a nomenclatura legal utilizada na época, no Ensino de Educação Artística. Hoje 
utilizamos a nomenclatura Artes Visuais, que amplia o conceito, por abranger não só as categorias 
artísticas tradicionais (pintura, escultura, gravura, desenho), como também as contemporâneas 
(animação, vídeo, cinema, instalações, vídeoinstalação, infografias, graffiti e outras). 
4 As Unidades Escolares correspondiam aos campi atuais. 
5 O Espaço Cultural Comunitário de São Cristóvão foi um projeto pioneiro, que serviu de base para a 
criação dos CIEPS. Atendia a estudantes de diferentes escolas municipais, no contraturno à escolaridade, 
oferecendo formação artística e profissional. Todas as aulas eram ministradas conjuntamente por 
professores e artistas, professores e agentes culturais locais, professores e mestres das oficinas. 
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2- ANOS 80 – FIOS DA MEMÓRIA – A EXPANSÃO DAS ARTES 

INTEGRADAS NA EDUCACÃO ESCOLAR EM ARTE.  

O início dos anos 80 foram marcados por mudanças significativas no Ensino da 

Arte, pois foi justamente quando arte-educadores começaram a abandonar a perspectiva 

modernista do Ensino da Arte, com o oferecimento de propostas livres, que existiam de 

forma quase que terapêutica, vigorando a mentalidade de que a arte não poderia ser 

ensinada, enquanto linguagem , mas sim expressada,  enquanto “dom ”, “talento ” ou 

catarse de emoções e sentimentos, transformando desta forma o Ensino da Arte num “ 

laissez-faire”, onde às crianças eram oferecidos materiais e deixado que os 

experimentassem à vontade, sem uma orientação sobre o processo, sem a preocupação 

com a reflexão ou com o desenvolvimento estético . 

Osinski (2001), ao analisar esse período da trajetória do ensino da arte, nos traz a 

seguinte contribuição 

A primeira metade do século XX viu coexistirem, lado a lado, duas pedagogias 

diametralmente opostas em relação ao ensino da arte. Enquanto a livre 

expressão disseminava-se pelo mundo, subsistiam ainda métodos herdados do 

século XIX.O antagonismo entre a teoria curricular que centra na criança os 

conteúdos e a que considera o conhecimento como ponto de maior importância 

passou a ser questionado com o surgimento de novas propostas visando o 

equilíbrio entre esses dois extremos. 

Muito contribuiu para isso a banalização da livre-expressão, ocasionada, em 

alguns casos, por interpretações equivocadas ou leituras apressadas das 

teorias sobre o assunto e, em outros, por simples despreparo dos professores. 

A generalização do laissez-faire como prática de sala de aula, com a 

consequente omissão do professor de suas responsabilidades de educador, 

resultaram num decréscimo considerável do nível qualitativo das atividades 

pedagógicas em arte, implicando um desprestígio desta disciplina frente às 

demais do currículo escolar e a desvalorização do professor de arte, visto 

como encarregado de uma tarefa não-séria. (p.101) 

 

Algumas questões figuravam como grandes preocupações debatidas entre 

professores de todo o país como o entendimento do espaço escolar enquanto espaço de 

prazer e troca, a postura do professor enquanto mais um componente do grupo, atuando 

como orientador do processo de trabalho, a preocupação com o processo de aprendizagem 

e com o que o aluno está interessado em aprender , em termos de uma flexibilidade de 

planejamentos, além da possibilidade de se abordar várias temáticas e conteúdos através 

da experiência, da vivência significativa. 

Apesar de já existir há décadas informalmente nos currículos escolares, só em 

1971 a lei 5692/71 instituíra o componente “Educação Artística”, como obrigatório em 
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todas as instituições de Ensino de 1º Grau e em alguns cursos de 2º Grau, leia-se hoje 

Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. 

A lei impunha que nesta disciplina fossem contemplados todos os conteúdos 

pertencentes à Música, Teatro, Dança e Artes Plásticas, dando origem à proposta de artes 

integradas e à figura do professor polivalente, que na prática e em sua maioria, com um 

único encontro semanal e com a carência de logística adequada, terminava por apoiar-se 

nos livros didáticos, que começavam a ser distribuídos para a área artística, pois com tais 

condições, mal era capaz de dar conta de uma única linguagem artística, com continuidade 

e aprofundamento. 

Surgiam os primeiros encontros de arte-educadores brasileiros, as primeiras 

entidades representativas de classe, a primeira pós-graduação em Arte. 

Paralelamente às poucas universidades que ofereciam o curso de licenciatura, 

surgiam escolas e centros de arte que ofereciam cursos para a formação de professores 

em diferentes linguagens artísticas. Era o caso da Escolinha de Arte do Brasil e do Centro 

de Artes Calouste Gulbenkian, que transformaram-se em polos de formação continuada 

de professores, pedagogos e artistas em arte-educação. 

Barbosa (1996) narra -nos sobre os resultados de uma pesquisa realizada pela 

Escola de Comunicação e Artes da USP, a respeito do Ensino de Arte nas escolas públicas 

de São Paulo nesse período 

       O resultado do projeto-piloto desta pesquisa demonstraram que os 

professores estavam totalmente confusos acerca da metodologia e envolvidos 

na tarefa de entender seu papel de agentes da polivalência; preocupados em 

obedecer à legislação, ensinavam - sem saber como - música, teatro e artes 

plásticas, ao mesmo tempo. Na melhor das hipóteses, o resultado das aulas 

era um show de variedades, onde se ouvia disco, se gesticulava e se desenhava 

o que queria. O professor cumpria sua tarefa de animador de auditório, mas 

continuava ignorando a finalidade da animação. Detectamos também uma 

atitude inversa, de submissão absoluta ao livros didáticos, seguidos 

preguiçosamente do começo ao fim do ano. (p.24) 

 

Embora estivéssemos nesse contexto geral, o programa que propunha no Colégio 

Pedro II nada tinha a ver com essa realidade, uma vez que era um programa especifico 

para Artes Plásticas. Literatura e Música tinham na instituição seus programas de ensino 

em separado, estando assim garantidos a continuidade e o aprofundamento dos conteúdos 

explorados. O que existia, de forma a dinamizar o trabalho, era a diversidade de 

linguagens. Por vezes abordávamos a literatura e as artes cênicas nas diferentes séries, 

explorando os elementos fundamentais dessas linguagens, sempre com ênfase na 

linguagem visual, como forma de contemplar as temáticas do interesse infantil, numa 

proposta de múltiplas linguagens. 
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Com o passar do tempo, outros colegas passaram a fazer parte das chamadas 

"equipes de Artes" e adaptamos coletivamente esta proposta de trabalho, tornando-a cada 

vez mais rica e dinâmica, abordando dos elementos fundamentais das linguagens 

artísticas (plástica e cênica6), que eram trabalhados com diversas técnicas plásticas (do 

desenho e colagem à fotografia, da pintura e escultura à animação e cinema, da 

modelagem e escultura às charges e caricaturas) até o conhecimento sobre diferentes 

períodos da História da Arte, sempre sob o viés das imagens e da interculturalidade. 

 

2.1- A PROPOSTA TRIANGULAR DE ANA MAE BARBOSA – O MERGULHO 

IMAGÉTICO E CULTURAL. 

Estávamos já no final dos anos 80 e início dos anos 90.Os livros da Prof ª Ana 

Mae autores estrangeiros sobre o Movimento Arte-Educação e o Ensino da Arte 

começavam a ser divulgados Barbosa 7 , assim como suas traduções de textos de, 

influenciando diretamente em nossa práxis pedagógica. Nesse período, tivemos, a meu 

ver, a oportunidade de vivenciar um dos períodos mais férteis da educação escolar em 

Arte no Colégio Pedro II. Foi um período de muito estudo e trabalho em equipe, pois cada 

vez mais, entendia-se a escola como um microrganismo que, sob poderosa lente, poderia 

nos revelar diferentes mundos que coexistiam, num universo de possibilidades e de vida. 

Pois, pouco a pouco percebíamos que, para além daquele rico programa de ensino, já 

adaptado para a utilização da proposta triangular de Ana Mae Barbosa 8existiam múltiplas 

possibilidades interativas, que ultrapassavam o objeto artístico a ser explorado, em suas 

características físicas (cor, forma, espaço, movimento, linhas, padrões e outros). Ao 

contextualizarmos tais objetos artísticos, passávamos a entendê-los enquanto objetos 

culturais, pertencentes a determinado tempo, espaço e cultura. Era como se um 

caleidoscópio de culturas, de forma híbrida, se apresentasse a nossa frente, nos 

possibilitando caminhar no tempo e no espaço, num jogo capaz de estabelecer relações e 

sentidos entre diferentes culturas, dos primeiros tempos à contemporaneidade, como uma 

                                                           
6 Ao iniciarmos o trabalho em Artes Visuais, percebemos a necessidade de desenvolvermos uma proposta 
que envolvesse a linguagem corporal, daí a inclusão dos elementos fundamentais da linguagem cênica. 
7 Ana Mae Barbosa pode ser considerada como a maior referência para o Ensino da Arte no Brasil. Seus 
valiosos estudos e pesquisas sobre a História do Ensino da Arte no Brasil, seu exaustivo trabalho de 
tradução de textos de diversos teóricos nesta área, assim como a análise sobre a diversidade da prática 
docente, conflitos / acertos e tendências metodológicas no ensino contemporâneo de Arte contribuíram 
sobremaneira para a bibliografia da área, estruturação de legislação e elaboração de programas e 
currículos para o Ensino da Arte. 
8 A Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa sugeria que a aprendizagem em Arte se daria por três ações 
fundamentais: a contextualização de objetos artísticos, a leitura de objetos artísticos e o fazer artístico. 
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verdadeira viagem na História das Imagens, capaz de facilitar a leitura visual, de educar 

e de transformar, e -mais importante que tudo- capaz de formar subjetividades 

comprometidas com a pluralidade e a diferença. 

 

Gadotti (2000), concluiria, afirmando que 

A educação muticultural e intercultural procura familiarizar as crianças com 

as realizações culturais, intelectuais, morais, artísticas, religiosas de outras 

culturas, principalmente das culturas não dominantes. As crianças que não 

aprenderem a estudar outras culturas, perderão uma grande oportunidade de 

entrar em contato com outros mundos e terão mais dificuldades de entender 

as diferenças: fechando-se para a riqueza cultural da humanidade, elas 

perderão também um pouco de capacidade de aprender e de se humanizar. O 

pluralismo, como filosofia do diálogo para o entendimento e para a paz deverá 

fazer parte integrante e essencial da educação do futuro. (p.17) 

 

Mergulhada nessas concepções ideológicas e pedagógicas, tive a ideia de termos 

um espaço de arte e cultura no Colégio Pedro II, um local de encontros culturais, artísticos 

e pedagógicos, que fosse capaz de congregar estudantes, responsáveis e servidores 

interessados em conhecer diferentes categorias de arte e em produzir arte, vivenciando 

diversas culturas, de forma respeitosa e prazerosa, um local que pudesse abrigar ideias e 

atividades que não tínhamos como desenvolver somente nas aulas de Artes Visuais de 

São Cristóvão I, mas que julgávamos ser de extrema importância para a formação 

artística, estética e cultural, não só de nossos alunos, mas de toda a comunidade CPII. 

Muitas vezes, quando realizávamos as atividades artísticas com os estudantes, 

sentíamos a falta de uma vivência cultural efetiva. Entendíamos que não bastava somente 

falar ou mostrar imagens sobre as culturas, era preciso vivenciar tais culturas, em sua 

plenitude para compreender, incorporar e produzir verdadeiramente sua dimensão 

simbólica, tão explorada pelas artes visuais. Pensávamos - Por que não conhecer histórias 

da África diretamente de um griot, poder dançar diferentes ritmos e explorar cânticos 

africanos, conhecendo a mitologia dos orixás e explorando a diversidade e riqueza de 

peças africanas ou artistas que têm as africanidades como referência de seu trabalho? 

Pensávamos o mesmo em relação à arte indígena, à arte brasileira e aos diferentes 

períodos das História da Arte - do Paleolítico à Contemporaneidade. 

Não eram poucos os teóricos que traziam a formação da identidade cultural como 

um processo aberto e plural, a partir das raízes culturais e dos muitos mundos culturais 

que perpassam a existência do sujeito, em processos de vida - ideias, atitudes ,linguagens,  

instituições e estruturas de poder - e práticas – formas, textos, cânones, arquitetura e 

outras ( Hall 2000, Canclini 1999,Giroux 1997, McLaren 1999).Era justamente isso que 
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desejávamos para a formação de nossos estudantes e de toda a comunidade – a formação 

de identidades culturais híbridas, através de vivencias e manifestações do tradicional à 

vanguarda, do culto ao popular e ao tecnológico, do local ao global, do particular ao 

universal. Queríamos o reconhecimento de nossa cultura como resultante da influência 

de inúmeros outros povos e culturas que aqui já viviam ou que para cá vieram – um 

verdadeiro amálgama cultural, sem hierarquias, plural, dinâmica e viva. 

Sonhávamos em poder trazer artistas para conversar com os alunos, para falar 

sobre sua poética de trabalho, mostrando e analisando suas obras concretamente e não só 

por reproduções. Queríamos que os alunos vissem diferentes tipos de produções artísticas, 

conhecessem diversas categorias de arte, ampliando cada vez mais seu repertório estético 

e que soubessem, por exemplo, pela textura das tintas, diferenciar uma pintura à óleo de 

uma acrílica ou aquarela, identificar uma gravura, um desenho ou um pastel, entender que 

a pintura acontece a partir de um tecido esticado em um chassi e não em um pedaço de 

papel, como muitos imaginavam ser uma tela. Tratava-se do desenvolvimento de 

conceitos artísticos e estéticos, que necessitavam do contato direto com artistas, materiais 

e técnicas, meios e suportes para serem realmente incorporados; a sala de aula, os tempos 

de aula, a logística escolar se tornavam, pouco a pouco, insuficientes. 

Tive como grande parceira no cultivar, no desenvolver e na concretização dessa 

ideia a professora Luíza Vieira9, também integrante da equipe de Artes do campus São 

Cristóvão I e muito incentivo e apoio das demais colegas Lúcia Maria de Góis Campinho 

e Heloísa Helena de Mello Menezes.  

Ousaria dizer que, a proposta de trabalho da equipe de Artes de São Cristóvão I, 

não coube mais em si e transbordou culturalmente, com a criação do Espaço Cultural. 

Nas palavras de Nunes (2011) 

É a partir da escola que poderemos ampliar o repertório cultural das crianças 

e dos jovens, proporcionando uma pluralidade de referenciais estéticos, 

democratizando o acesso à produção e à fruição dos bens culturais, 

construindo um ambiente mais favorável a valores de diversidade e paz, 

fortalecendo as políticas de cultura no Brasil, uma política que se centre no 

público, que seja para aqueles com quem, afinal de contas, as obras de arte 

querem se comunicar... 

...Precisamos perceber o espaço da escola como território, com suas múltiplas 

possibilidades educativas e formativas – território que se espande para o 

bairro, para a cidade como um todo.(p.38)  

 

 

                                                           
9 A professora Luíza Vieira participou ativamente com sugestões para a elaboração do projeto do Centro 
Cultural Comunitário Pedro II, assim como da adaptação deste primeiro para a implantação do Espaço 
Cultural do Colégio Pedro II. Tivemos a oportunidade de fundarmos e estruturarmos juntas todas as 
propostas e ações do Espaço Cultural, de 1999 a 2013, quando a mesma aposentou. 
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3-   EXPOSIÇÃO DOS ALUNOS – DOS MÚLTIPLOS CONTEXTOS ÀS NOVAS 

SIGNIFICAÇÕES  

Nessa época, também se estabelecia no Rio de Janeiro, o corredor cultural da 

cidade, com a inauguração do Centro Cultural Banco do Brasil em 1987, por ocasião dos 

180 anos da instituição, tornando-se uma referência de primeiro mundo que enobrecia a 

área urbana da cidade do Rio de Janeiro. O CCBB tornou-se âncora deste projeto de 

revitalização do centro da cidade e abriu caminho para outros espaços de arte e cultura, 

que começaram a surgir em seu entorno como a Casa França Brasil (1990), Espaço 

Cultural dos Correios (1993), Centro Cultural da Light (1994), Espaço Cultural da 

Marinha (1998), entre outros. Essa efervescência cultural também influenciava em 

instituições artísticas e culturais já estabelecidas como o Museu Nacional de Belas Artes, 

a Biblioteca Nacional, A Caixa Cultural e o Museu de Arte Moderna.  

O Rio recebia exposições internacionais, os setores educativos destes espaços de 

arte e culturas começavam a estabelecer-se institucionalmente. A presença constante de 

estudantes e a democratização desses espaços iniciava uma verdadeira revolução na cena 

cultural carioca. 

As universidades, estimuladas por este contexto revigorante da cultura, também 

iniciavam um movimento de criação de seus espaços culturais. Foi o caso dos Centros e 

Espaços Culturais da UERJ, da Universidade Estácio de Sá e da Universidade Veiga de 

Almeida, entre outros. 

No Colégio Pedro II, tínhamos como Diretor-Geral o Professor Wilson Choeri10, 

que trazia em seu currículo o fato de ter sido ex-aluno, ex-professor, ex-secretário de 

ensino da instituição. Wilson Choeri era um entusiasta da Educação, alguém 

verdadeiramente apaixonado pelo Colégio que, segundo ele mesmo dizia, “o adotara para 

a vida acadêmica”. Filho de imigrantes libaneses muito pobres, nutria pela instituição 

profunda gratidão e respeito, além de um imenso desejo de vê-la tornar-se uma potência 

                                                           
10  Wilson Choeri foi autor do Projeto Rondon e um dos fundadores da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, entre muitas iniciativas de vanguarda que realizara. No Colégio Pedro II foi responsável pela 
reestruturação pedagógica do Colégio Pedro II, no final dos anos 70.  
Ao longo da década de 80, graças a seu espírito empreendedor e inovador como secretário de ensino da 
gestão Tito Urbano da Silveira, expandiu a proposta dos Pedrinhos, com a criação de outras Unidades 
Escolares. Em 1994, na primeira eleição para Diretor-Geral, foi o escolhido pela comunidade CPII para o 
cargo que ocupou, de forma ininterrupta até o ano de 2008.Ao longo de seu último mandato, empreendeu 
nova expansão do Colégio Pedro II em direção à Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, com a criação 
da Unidade Escolar Realengo, em 2004, seguida de duas outras nos municípios de Niterói, em 2006, e de 
Duque de Caxias, em 2007. Catedrático, recebeu o título de aluno eminente e professor emérito do 
Colégio Pedro II. 
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acadêmica e cultural. Possuía visão arrojada de educação, oferecendo ao CPII estrutura 

acadêmica e administrativa diferenciada das demais escolas de educação básica. 

No Campus São Cristóvão II, realizávamos anualmente a “Mostra Anual dos 

Trabalhos dos Alunos em Artes”. A montagem desta exposição era de caráter pedagógico 

e congregava cerca de mil trabalhos artísticos dos estudantes do campus, nos ocupando 

por três ou quatro dias, além das atividades de docência. Quando acabávamos a 

montagem, tínhamos a realização profissional de vermos as propostas de trabalho e as 

produções dos alunos se encaixarem de forma perfeita, o que nos era muito gratificante. 

Os responsáveis visitavam a mostra e entendiam filosofia e metodologia empregadas e as 

crianças vibravam com suas produções expostas. Contudo, por questões administrativas 

e de falta de espaço físico, essa visita à exposição durava somente um ou dois dias, no 

máximo, pois precisávamos sempre desmontar tudo e voltar a dar aulas nas salas, apesar 

dos pedidos de crianças, responsáveis e colegas professores e técnicos que ficavam com 

muita pena de ver uma montagem tão significativa, exposta por tão pouco tempo. 

Após várias tentativas de modificar essa dinâmica, por não termos outro espaço 

físico disponível no Campus São Cristóvão II11, no ano de 1997 a equipe de Artes decidiu 

buscar um outro espaço para expor os trabalhos dos alunos. Foi quando, numa tarde, indo 

ao Setor de Recursos Humanos, acompanhada da professora Maria Luíza, vimos um 

espaço diferenciado justamente em frente a este setor, no primeiro andar do então prédio 

da Direção-Geral do Colégio Pedro II12. 

Tratava-se de um amplo hall, com paredes em vidro e mármore, piso e escadas em 

mármore; nas paredes assinaturas em bronze de Alunos Eminentes do Colégio, 

acompanhadas por fotos de ex-diretores-gerais do Colégio, numa estrutura metálica e 

acrílica13.  

                                                           
11 As Unidades Escolares que compreendiam o ensino de 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental , nesta 
época  eram denominadas Unidades II . Somente em 1998 , com a criação da Unidade Escolar III ,para o 
Ensino Médio de São Cristóvão ,  tais Unidades passaram a chamar-se Unidades I  e as Unidades referentes 
ao ensino de 5a à 8a série do Ensino Fundamental , Unidades II .Excepcionalmente, em São Cristóvão, o 
Ensino Médio funcionaria em outro prédio, denominado Unidade São Cristóvão III. 
12 Atualmente Prédio da Reitoria do Colégio Pedro II. 
13 Nos anos 80, este espaço fora criado pelo então Diretor-Geral Tito Urbano da Silveira para homenagear 
os ex-alunos do Colégio que destacaram-se na vida pública, brilhando na história das ciências, das letras, 
das artes, da educação e da política, tornando-se notáveis cidadãos da sociedade. 
Havia nomes de muitas pessoas famosas. Hoje encontramos nomes como Adolpho Bloch, Daisy Lúcidi, 
José Carlos Araújo, Ronaldo Cezar Coelho, Afonso Arinos de Mello Franco, Fernando Segismundo, Mário 
Lago, Turíbio Santos, Antenor Nascentes, Haroldo Costa, Rocha Lima, Hélio Tys e muitas outras 
personalidades. As novas assinaturas eram agregadas ao conjunto de assinaturas, anualmente, com a 
presença dos homenageados e seus familiares, geralmente próximo ou no dia do aniversário do Colégio, 
em 2 de dezembro. 
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Ficamos impressionadas com o que vimos e, instantaneamente, pensamos a 

mesma coisa – aquele seria o local ideal para montarmos nossa exposição naquele ano! 

Para nossa surpresa, neste momento, descia pelo elevador o Diretor-Geral Wilson Choeri, 

muito apressado, indo em direção ao Setor de Recursos Humanos. Prontamente o 

interceptamos e, muito sem jeito, expusemos nossa situação, solicitando a possibilidade 

de expormos a mostra de trabalhos de alunos naquele espaço físico, no que fomos - para 

nossa maior surpresa - prontamente atendidas, e com os votos de que fizéssemos um belo 

trabalho! 

Nem acreditamos, mas assim foi feito! O entusiasmo tomou conta de toda a 

equipe! O espaço era maior que nossas duas salas de Artes e passamos muitos dias, após 

o horário de trabalho, montando a mostra de alunos, com a certeza, a segurança e a alegria 

de que mais pessoas poderiam vê-la. 

Inauguramos a mostra com uma cerimônia simples, congregando autoridades 

internas, colegas, alguns responsáveis e estudantes. Todos adoraram as novas instalações 

e o novo prazo de exposição, que a princípio, seria até o final do ano letivo. A mostra foi 

amplamente visitada pelas famílias, sendo levadas, em muitos casos, pelas próprias 

crianças, que se sentiam muito orgulhosas de terem seus trabalhos expostos naquele hall 

tão chique, como eles mesmos diziam. 

No final de novembro daquele mesmo ano, recebi um telefonema da secretária da 

Direção-Geral, Maria Alice dos Santos, perguntando se a exposição poderia ser adaptada 

para a cerimônia que aconteceria no hall, em homenagem aos novos ex-alunos eminentes, 

pois seriam muitos convidados e os trabalhos tridimensionais precisariam ser 

reorganizados, otimizando o espaço. A equipe de Artes foi também convidada a participar 

deste evento pela Direção-Geral. 

No dia marcado, estivemos presente à cerimônia, que congregava repórteres e 

autoridades de fora do Colégio, além de muitos ex-alunos; conhecemos o presidente da 

Associação de Ex-Alunos Sr Antonio Lopes da Costa, muitos ex-alunos e renomados 

catedráticos, ex-professores e ex-funcionários que, reunidos com muita emoção, 

comemoravam a semana do aniversário da instituição, que ocorreria no dia 2 de 

dezembro. Naquele dia, ocorreria a tradicional feijoada, evento tradicional, organizado 

pela Associação de Ex-alunos, que sempre ocorria nas instalações do Colégio. 

Nesta ocasião, lembro-me que ficamos impressionadas com alguns ex-alunos que 

traziam o instrumento que tocavam na banda do Colégio e mais impressionada ainda, ao 
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ver quase todos muito emocionados, com a mão no coração, ao cantar o hino do Colégio, 

acompanhados pela banda, numa demonstração de respeito e muita devoção. 

A tabuada ecoava no hall, num explodir de emoção. Prontamente, o saudoso 

Wilson Choeri, não perdeu a oportunidade de realizar mais um de seus longos discursos, 

onde o mote foi “O Novo, Velho Pedro II”, os alunos do passado, ali homenageados, as 

crianças do Pedrinho, ali presentes através de suas criações, a importância da formação 

humanística do Colégio, que tanto contribuiu para a sociedade brasileira, com ex-alunos 

que se tornaram expoentes de nossa sociedade, o futuro do Colégio nas mãos da infância 

e da juventude, citando inclusive a previsão de Bernardo de Vasconcelos, no momento de 

fundação do Colégio Pedro II, quando em seu discurso prevê  “o culto das letras e das 

ciências”, e agora se via expandido para "o culto das artes e das culturas". 

O discurso foi brilhante e efusivamente aplaudido. A exposição um sucesso! 

Todos nos cumprimentavam e agradeciam como se a exposição tivesse sido montada 

especialmente para aquela cerimônia, em homenagem aos ex-alunos eminentes. Não era, 

mas confesso que ficamos tão sensibilizadas com a vibração de saudade, boas lembranças 

e amor pelo Colégio que tenho certeza – se soubéssemos do que estaria por acontecer- 

teríamos montado a exposição para ser inaugurada naquela data. Para homenageá-los. 

Depois daquele evento, ocorreu no mesmo hall a inscrição de alunos para o sorteio 

do Primeiro Segmento do Ensino Fundamental- todos os Pedrinhos. Tivemos o relato da 

secretária da Direção-Geral de que os responsáveis estavam encantados com as produções 

dos alunos, fazendo comentários e escrevendo espontaneamente elogios no livro de 

presença, num sucesso não só de público, mas também de crítica. 

Após desmontarmos a exposição, a equipe de Artes do Campus São Cristóvão I 

solicitou um encontro com a Direção-Geral do Colégio para agradecer a cessão do espaço, 

mostrar as fotos que documentavam a mostra e solicitar a cessão do espaço para o ano 

seguinte. Durante a conversa, tivemos a possibilidade de falar um pouco sobre o trabalho 

que realizávamos e do sonho de termos no Colégio Pedro II um espaço de arte e culturas, 

através do qual pudéssemos oferecer às comunidades interna e externa o acesso à mostras 

e exposições de qualidade, oficinas de criação e programas de difusão cultural, como 

forma de se investir na desalienação, na participação coletiva e na criação de novas 

realidades.  

Insistimos com o Diretor-Geral sobre o momento de difusão cultural que vivíamos 

na cidade do Rio de Janeiro, citamos as “mega” exposições que visitavam o país, Monet, 

Rodin, Camile Claudel, Picasso e muitas outras, destacamos o corredor cultural que se 
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formava no centro da cidade e do qual o Colégio Pedro II deveria participar, por sua 

contribuição histórica e cultural para a cidade do Rio de Janeiro, pela educação 

humanística que sempre defendera, por seu valor patrimonial, enquanto instituição. 

Enumeramos as universidades que já tinham como inaugurados seus centros de arte e 

culturas e as que estavam, como nós, se vendo impelidas em criar um espaço nesta área, 

como uma necessidade natural, pelo contexto social, político, histórico e cultural que se 

punha. 

Essa proposta interessou muito à direção-geral do Colégio que perguntou-me se 

seria capaz de criar e implementar esse projeto. Prontamente aceitei e já saí do gabinete 

com a cabeça fervilhando de ideias - nascia ali o Espaço Cultural do Colégio Pedro II. 

Por dias, eu e Luíza Vieira não pensávamos em outra coisa, diariamente falávamos 

e discutíamos detalhes do que propor, visitei diferentes espaços de arte e culturas da 

cidade, das universidades, comprei e li muitos livros sobre o tema, entrevistei gestores, 

tive muitos encontros com a equipe da Seção de Engenharia do Colégio para pensar onde 

e como poderíamos realizar essa proposta. 

Pesquisei nas Secretarias de Educação do Estado e do Município do Rio de 

Janeiro, assim como na rede particular de ensino. Não havia nenhuma escola de educação 

básica que tivesse um espaço de arte e cultura para recebimento de acervos artísticos, com 

o mínimo de estrutura técnica e que pudesse fazer parte de um corredor cultural. As 

poucas iniciativas que encontrei eram muito tímidas, sem espaço definido ou logística 

adequada (iluminação, refrigeração, sonorização e segurança, dentre outras), ocorriam de 

forma sazonal, pela boa vontade ou iniciativa de grupos ou grêmio escolar, mas se 

limitavam a expor trabalhos de alunos ou de algum artista convidado, no pátio ou na 

biblioteca. Tais exposições ocorriam nos eventos escolares, não como um espaço para 

este fim, com cronograma de atividades específicas. 

 

 

O Espaço Cultural do Colégio Pedro II foi o primeiro Espaço Cultural criado em 

uma escola de Educação Básica na cidade do Rio de Janeiro, para nosso orgulho. 

Para Barbosa (1998 ) 

                              “Cultura não se injeta, se pratica.” (p.47) 
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4 -  CENTRO CULTURAL COMUNITÁRIO – O PROJETO 

 

A Direção-Geral sugeriu o prédio onde hoje existe a PROPGPEC para a realização 

do projeto. Fiz o projeto com muitas sugestões das colegas de equipe e com o apoio 

técnico do Setor de Engenharia da época, em especial do chefe da Seção de Engenharia 

Engº Luís Fernando de Almeida. 

Ao projeto, dei o nome de Centro Cultural Comunitário Pedro II e sua planta 

contemplava um hall cultural, com exposições itinerantes, Café, Bombonière, Bilheterias 

e dois stans de vendas, um para a venda de livros, revistas, vídeos, CDs e materiais 

diversos , ligados às linguagens artísticas (Literatura, Teatro, Música, Artes Visuais, 

Dança, Vídeo, TV e Cinema outro para a venda de trabalhos produzidos pelos próprios 

alunos do Centro Cultural, a partir das aulas dos Cursos Livres e da Oficinas de Criação 

em Artes Visuais, também abrigando o trabalho de artistas e artesãos do entorno, visto 

que estávamos diante da "Feira de São Cristóvão", hoje Centro Luiz Gonzaga de 

Tradições Nordestinas, que reúne produções artísticas do Norte e Nordeste brasileiros. 

O Teatro Pedro II, hoje Mário Lago, já fazia parte complexo de prédios e, além de 

sua revitalização, propunha-se no foyer, a criação de um "Espaço Memória", com a 

realização de exposições e atividades que resgatassem a memória histórica do Colégio, 

do bairro, da comunidade de São Cristóvão -"Cenas do Rio Antigo", "A criação do bairro 

de São Cristóvão - do Império aos dias atuais" ou "O Colégio Pedro II, através dos 

tempos" eram alguns temas sugeridos. 

No andar térreo, seriam construídas uma recepção e duas galerias de arte, uma 

para mostras de artistas convidados e outra para a exposição dos trabalhos dos alunos do 

Centro Cultural, salas de administração, secretaria e professores, no primeiro andar, 

teríamos uma videoteca, com cabines para a exibição de curta, média e longa metragens, 

que também poderiam ser emprestados à comunidade, em parceria com a Fundação 

IOCHPE-SP, GLOBOSAT ou TV FUTURA- note-se que nessa época não tínhamos o 

acesso que hoje temos à INTERNET (Google, YouTube) ou às redes sociais, portanto o 

empréstimo de CDs, DVDs e fitas de vídeo facilitavam sobremaneira o acesso às 

produções em diferentes linguagens artísticas.  

Também teríamos o Auditório Multimídia (Projeção, Vídeo e Cinema), a oferecer 

Rodas de Conversa e Mesas de Debate com programação aberta à comunidade, a partir 

de filmes ou temas emergentes, uma Biblioteca e um Arquivo Histórico, especializado 



14 
  

em linguagens artísticas e em materiais de importância histórico-cultural e museológica, 

além de uma Oficina de Criação Literária Infanto-Juvenil. 

Também sugeri as Oficinas de Artes Visuais, que ofereceriam cursos livres, 

workshops e aulas permanentes, em todas as categorias de arte, para estudantes e 

comunidade externa. Complementavam o projeto as salas de Dança, Teatro e Música, 

para aulas e cursos, um estúdio de som e edição, almoxarifado, reserva técnica e depósito 

cenográfico, contemplando desta forma, todas as linguagens artísticas no Colégio Pedro 

II. Faz-se necessário lembrar que, desde que entrara no Colégio Pedro II, em 1984, sempre 

vira a instituição com dificuldades financeiras, apesar de, ainda assim, a mesma oferecer 

estrutura melhor do que a encontrada na maioria das escolas públicas, municipais e 

estaduais. Sempre contamos muito com a ajuda dos responsáveis, dos professores, das 

associações de pais e de ex-alunos para iniciativas que extrapolavam o atendimento 

básico do Colégio. Em especial, nessa época, vivíamos o final do primeiro mandato do 

governo Fernando Henrique Cardoso, o que se configurava numa época de muitos cortes 

em investimentos nas áreas de saúde, educação e programas sociais, grande contenção de 

despesas, achatamento salarial e desemprego. 

Com este cenário, por mais que a ideia ou o projeto fosse interessante, o orçamento 

do Colégio não poderia assumir o valor orçado pela Seção de Engenharia para sua 

execução. A Direção-Geral tentou atender o projeto de todas as formas, através do 

Ministério da Educação, do Ministério da Cultura, da Prefeitura e de empresários. 

Inconformado por não poder realizar um projeto que reconhecia ser de grande 

importância para o alunado do Colégio Pedro II, a direção-geral do Colégio propôs uma 

alternativa. Até que conseguíssemos o orçamento necessário para a revitalização do 

Teatro Mário Lago, proposto pelo ex-aluno, carnavalesco, cenógrafo, professor e 

produtor cultural Fernando Pamplona e para a construção do Centro Cultural Comunitário 

Pedro II, no projeto que ora apresentava, poderíamos ir desenvolvendo atividades 

culturais no hall, já cedido para as exposições e na varanda e jardins, onde poderíamos 

executar as oficinas de criação artística. Iniciaríamos pelas Artes Visuais, expandiríamos 

para outras linguagens, aos poucos, a medida que tivéssemos condições financeiras. 

 

5 -  ESPAÇO CULTURAAL 177 – NA TESSITURA DE MÚLTIPLAS REDES 

Desta forma, adaptei o projeto inicial do Centro Cultural Comunitário Pedro II 

para Espaço Cultural 177. Espaço Cultural, por se tratar de uma iniciativa mais tímida, 

bem menor, em relação ao projeto anterior, priorizando uma linguagem artística -  artes 
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visuais. A sugestão do 177 nos foi dada por Antônio Lopes, presidente da Associação de 

Ex-Alunos do Colégio Pedro II, pessoa ligada ao mundo da comunicação e das gráficas, 

conhecedor de imagem visual e de marketing. Ele argumentava que o nome "Espaço 

Cultural do Colégio Pedro II" era grande demais, remetia ao Colégio, ao cotidiano escolar, 

afastando o aluno que queria se divertir, vivenciar algo diferente da escola, dizia que 

deveríamos colocar um nome "chiclete", que "grudasse" na memória da garotada; um 

nome que eles deveriam ter prazer em falar, ter sonoridade, sendo um nome curto como 

o já conhecido CCBB. Como o Colégio e o prédio da Direção-Geral se localizavam no 

Campo de São Cristóvão, número 177, a sugestão dele caiu como uma luva e foi aceita 

inicialmente. 

Queríamos muito iniciar as atividades, mas não dispúnhamos de recursos 

mínimos, apenas do hall dos ex-alunos eminentes vazio. O Colégio se comprometeu a 

comprar os expositores e algumas molduras, a Associação de ex-alunos nos ajudou 

também, com a doação de mais molduras e, assim, pudemos dar início ao trabalho. Cabe 

dizer que, a transformação do hall dos ex-alunos em Espaço Cultural aconteceu 

paulatinamente, ano a ano, a medida que o Colégio dispunha de uma ou outra verba ou 

que a Associação de Ex-Alunos do CPII podia nos doar algum equipamento. E foi dessa 

forma que compramos os expositores, instalamos estrutura e sistema de iluminação, 

refrigeração, sonorização e conseguimos maior segurança, com o fechamento do espaço 

físico, em vidro fumê com persianas verticais para que a luminosidade não danificasse os 

acervos artísticos, além da cessão de uma pessoa para segurança, que durante vários anos 

atuou conosco, no cuidado e na segurança patrimonial das obras - todas providências 

indispensáveis para nosso trabalho e essenciais para sermos aceitos no corredor cultural 

da cidade,  

Precisávamos de um acervo para inaugurar o Espaço 177, mas onde encontrar, 

sem as condições necessárias? Qualquer artista iria exigir o mínimo de estrutura e 

segurança. 

Eu e Luiza Vieira costumávamos visitar exposições artísticas nos finais de 

semana. Era uma forma de nutrição estética, que ajudava muito na nossa prática 

pedagógica, em termos de ampliação de repertórios, estabelecimento de relações e 

estímulo à inventiva, na elaboração das aulas - atividades artísticas e desafios estéticos, 

assim como na análise das produções artísticas de nossos alunos. Soubemos então da 

exposição "O Brasil de Portinari", com réplicas digitais, em tecnologia importada, de 

curadoria de Suely Avellar, que estava exposta no Projeto Portinari, localizado no Solar 
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Grandjean de Montigny, no campus da PUC-RJ. Era uma exposição belíssima! Com um 

dos ícones da arte brasileira, de produção riquíssima para ser explorada com nossos 

alunos. E não sendo originais, poderíamos expor sem termos ainda atendido a todas as 

exigências para o recebimento de acervos de arte. 

Inicialmente, foi necessário o convencimento da curadoria da Exposição, na figura 

da Profª Suely Avellar e da PETROBRÁS, como patrocinadora da exposição, de que seria 

muito importante levar esta exposição para o Colégio Pedro II, por ser uma ótima 

oportunidade para o incentivo à política cultural, num Colégio de Ensino Fundamental e 

Médio. O primeiro na cidade do Rio de Janeiro a ter um Espaço Cultural. 

Até então a exposição, que viajara todo o Brasil, das populações indígenas ou 

ribeirinhas do Rio São Francisco ao sul do país, pela ousadia e competência da Profª Suely 

Avellar, apesar de atender a crianças e visitantes, de todas as idades, sempre se instalara 

em prefeituras, praças, centros de cultura, universidades e até mesmo em chalanas. O 

projeto atendia escolas apenas de forma itinerante, no Projeto “Um dia com Portinari”, 

mas nunca se instalara no cotidiano de uma escola antes, o que se tornava um pouco 

temeroso, não só por geralmente não existir uma proposta cultural nas escolas, mas 

também pela ausência de estrutura específica à instalação da exposição, ao trabalho a ser 

desenvolvido e à segurança do acervo. 

Após muitas conversas, a curadoria da Exposição, Profª Suely Avellar, finalmente 

deu-se por convencida, decidindo apostar no trabalho e incluindo o Colégio Pedro II na 

programação da Exposição “O Brasil de Portinari”. 

Desta forma, em três de setembro de 1999, inauguramos o Espaço Cultural 177, 

com a abertura da Exposição " O Brasil de Portinari e o Fazer Artístico". Participaram da 

cerimônia de abertura autoridades do Colégio e do Projeto Portinari, numa cerimônia 

inesquecível, que contou com a presença de direção-geral do Colégio, diretores e 

curadoria do Projeto Portinari, diretores das unidades escolares, chefes de diferentes 

departamentos pedagógicos, professores, estudantes, responsáveis, estagiários do projeto 

e muitos convidados. 
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1- Discursos de Abertura 

 
Professor Wilson Choeri e Professora Suely Avellar, curadora da exposição,  na  inauguração do Espaço Cultural do 

Colégio Pedro II. 

Fonte: O autor, 1999. 

 

2- Monitoramento 

 
Professoras Luiza Vieira e Eloísa Sabóia com estagiários da Exposição. Professora Eloísa Sabóia recebe estudantes na 

exposição e explora, no monitoramento, o processo de criação das obras. Fonte: O autor, 1999. 

 

Essa exposição alcançou a participação de um grande número de escolas do 

município, do estado, da rede particular e até mesmo de grupos do terceiro setor, ligados 

ao movimento Arte-Educação. Internamente, houve não só uma integração entre as dez 

Unidades do Colégio pelo Departamento de Desenho e Educação Artística, mas também 

entre os diferentes segmentos da escola, do ensino fundamental ao ensino médio e entre 

alunos, responsáveis e servidores, configurando-se numa experiência inesquecível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cp2.g12.br/images/pro_reitorias/proec/ftp/exposicoes/1999-2000/portinari/portinari_clip_image002.jpg
http://www.cp2.g12.br/images/pro_reitorias/proec/ftp/exposicoes/1999-2000/portinari/portinari_clip_image002_0012.jpg
http://www.cp2.g12.br/images/pro_reitorias/proec/ftp/exposicoes/1999-2000/portinari/portinari_clip_image002_0005.jpg
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3- Recepção dos alunos 

 
As crianças eram recebidos por uma palhacinha, que contava a história do “Menino de Brodósqui”, através de objetos 

retirados do baú de flandres, elemento recorrente da obra de Portinari, presente em difrentes obras.Fonte: O autor, 

1999. 

A exposição agregou múltiplas atividades, como Contação de histórias, visita 

orientada, exploração multimídia e oficinas em diferentes linguagens (Artes Plásticas, 

Literatura, Música, Informática, Jogos e Brincadeiras). Foi intitulada “O Brasil de 

Portinari e o Fazer Artístico”, por explorar os processos de criação das obras de Portinari. 

A curadoria providenciou fotografias de estudos em diferentes técnicas e com inúmeras 

alterações de imagens, realizadas por Portinari, durante o processo de criação, até chegar 

à conclusão de suas obras. Essa perspectiva foi fundamental para destacarmos a 

importância do processo de criação na elaboração da obra de arte, a necessidade do estudo 

e da pesquisa, a perseverança e o trabalho. 

 

4- Oficinas 

 

A Oficina de Música realizou atividades de pesquisa musical, expressão sonora e ampliação de repertório, através do 

canto e da percussão, explorando as músicas populares, o chorinho e o repertório de músicos contemporâneos a 

Portinari. A Oficina de informática foi muito procurada. Os visitantes podiam entrar no site do Projeto Portinari, 

navegando pelo acervo, descobrindo jogos e curiosidades ou interferindo plasticamente nas obras do pintor, utilizando 

programas especializados na produção e no tratamento de imagens. As oficinas de Artes Visuais ofereciam atividades 

para diferentes faixas etárias, da Educação Infantil ao Ensino Médio, com ênfase nos processos de produção de imagens, 
das temáticas às técnicas em  diferentes suportes. Fonte: O autor, 1999. 

A rede de contatos que se instalou para a infraestrutura a ser montada, perpassou 

secretarias de educação, centros de arte e cultura, universidades, escolas da periferia e 

comércio local, direção geral, secretaria de ensino, direções das dez unidades escolares, 

http://www.cp2.g12.br/images/pro_reitorias/proec/ftp/exposicoes/1999-2000/portinari/portinari_clip_image002_0007.jpg
http://www.cp2.g12.br/images/pro_reitorias/proec/ftp/exposicoes/1999-2000/portinari/portinari_clip_image002_0009.jpg
http://www.cp2.g12.br/images/pro_reitorias/proec/ftp/exposicoes/1999-2000/portinari/portinari_clip_image002_0010.jpg
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existentes, chefias de departamento, reuniões de professores, servidores, responsáveis e 

estudantes. Selecionamos estagiários do Curso de Formação de Professores do Instituto 

de Educação do Estado do Rio de Janeiro, oferecendo campo de estágio e experiência 

alternativa a esses alunos, por considerarmos fundamental na sua formação o 

conhecimento do tipo de proposta que desenvolveríamos. Também conseguimos 

estagiários dos cursos de graduação em diferentes áreas (Belas Artes, História da Arte e 

Teatro, de diferentes universidades públicas). 

A Profª Suely Avellar ministrou o curso intensivo “Vida e Obra de Candido 

Portinari”, aberto a professores de diferentes departamentos e aos estagiários e 

professores que trabalhariam no projeto. Foram reproduzidos e distribuídos materiais 

iconográficos, de consulta e sugestões de atividades. O curso foi dinâmico e muito 

enriquecedor, em termos do conteúdo ao qual se destinava, contando com a 

apresentação de vídeos, debates, apresentação e análise de slides sobre o acervo, 

exposição oral, contação de histórias, música, canto e outros. A professora foi 

incansável, no sentido de desdobrar-se em inúmeras estratégias, para nos sensibilizar a 

conhecer Portinari como o levado menino de Brodósqui, artista consagrado, brasileiro 

idealista, homem sensível e poeta-gente. 

Após o curso, realizamos com todos os estagiários envolvidos, o planejamento 

das atividades a serem desenvolvidas nas oficinas, providenciamos espaço físico, 

mobiliário, materiais e as alterações de horário que se faziam necessárias. Como ainda 

não dispúnhamos da estrutura para as Oficinas de Criação Artística, hoje localizada nos 

jardins do Espaço Cultural, otimizamos salas de aula adaptadas, onde as atividades eram 

realizadas. 

Vivenciamos com os estagiários todas as atividades planejadas, a fim de que 

pudéssemos nos colocar no lugar das crianças e jovens que iríamos atender, tomando 

intimidade com possíveis reações, expressando-nos de diferentes maneiras. Esta etapa 

também foi ótima para que nos conhecêssemos melhor, já que as pessoas eram oriundas 

de diferentes instituições, e adquiríssemos mais segurança quanto ao que faríamos. Um 

dos ônibus do Colégio ficou à disposição para buscar crianças de outras Unidades 

Escolares e de outras instituições, que previamente agendassem visitas. 

O Grêmio do Colégio, que realizava gincana entre grupos, incluiu a visita à 

exposição como um dos itens para contagem de pontos e o Setor de Informática do 

campus São Cristóvão II incluiu uma homepage sobre a exposição no site do Colégio 
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Pedro II. Os jornais internos do Colégio também deram ampla cobertura. A Petrobrás, 

através da firma PROPEG, encarregou-se da divulgação junto à mídia. 

Formava-se uma imensa rede de contatos no cotidiano escolar, que enredava 

professores, estudantes, técnicos, estagiários, outras instituições, diferentes instâncias 

administrativas e coletivos diversos, agenciando pensares e fazeres, fortalecendo a 

proposta epistemológica da complexidade e a metáfora da rede de conhecimentos. 

Alves (1993) assim reflete a questão  

“A rede é uma atividade comunitária, na qual a existência de colegas – que 

ouvem, olham, entendem e criticam- é condição sine qua non. É dentro desta 

rede de saberes e fazeres, e dos compromissos a partir dela assumidos, que se 

pode entender a pluralidade de enfoques e de objetos, por um lado, e, por 

outro, a liberdade do exercício criador, assumindo que essa rede é um espaço 

de luta entre saberes e entre práticas.”(p.132) 

 

Nesta perspectiva, a abordagem que considerava diferentes modos de se pensar e 

de se subjetivar, a partir de imagens ganhava força e ratificava nossas crenças, 

congregando práticas diferenciadas que buscavam um diálogo com o mundo imagético, 

com a vivência em diferentes culturas, com a dimensão humana. 

O esforço para articular uma instituição de quase doze mil alunos foi muito 

desgastante, mas a oportunidade única que se punha para divulgarmos a arte brasileira, 

em sua plenitude, usando a tecnologia de ponta das réplicas digitais para darmos acesso 

a crianças, jovens e adultos que provavelmente nunca teriam a oportunidade de conhecer 

Portinari nos museus brasileiros, americanos e europeus, configurava-se como muito 

forte, chegando a contagiar as pessoas. 

A movimentação de organização da exposição e das oficinas, reunindo jovens 

estagiários que carregavam quadros, materiais, cadeiras e mesas, num grande entusiasmo, 

assim como o entra e sai de visitantes, assustava alguns funcionários, acostumados com 

a rotina de um prédio até então, somente administrativo. 

O trabalho de educação estética, artística e cultural que nos propúnhamos a 

realizar com os futuros professores do Instituto de Educação e com os diversos 

graduandos, além da formação continuada de colegas de outras áreas, sensibilizando-os 

para as artes e as simbolizações, também nos atraía intensamente. 

Nascia desta forma, o Espaço Cultural 177, apesar de todas as dificuldades 

orçamentárias, pelas quais passavam as instituições educacionais que buscavam 

implementar políticas públicas de qualidade, no final dos anos 90. 

Acreditávamos ser impossível se pensar em democracia sem pensar na plena 

garantia de acesso e produção de conhecimentos, sem o pleno direito à expressão, ao 
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domínio da comunicação e de seus instrumentos; o que mais nos interessava era a 

realização de uma programação diversificada e de qualidade, que contribuísse e ampliasse 

o trabalho pedagógico e acadêmico que já desenvolvíamos na instituição, investindo cada 

vez mais numa política de cidadania cultural, não só para nossos alunos, mas para todos 

aqueles que acreditassem na Arte e nas Culturas, enquanto campo de conhecimento, 

consciência crítica, linguagem e expressão. 

Após a exposição "O Brasil de Portinari e o fazer artístico" surgiram outras, 

poderia dizer que, muitas outras exposições. Aos poucos, estruturávamos o Espaço 

Cultural em termos físicos e de equipamentos e conseguíamos a liberação de nossa cargas 

horárias, minha e da professora Luíza Vieira, para o trabalho efetivo no Espaço Cultural, 

pois até então, organizáramos tudo sem cessão de carga horária, sem termos uma sala de 

administração para guardarmos nossos materiais e acervos, que ficavam espalhados em 

diferentes salas do prédio da Direção-Geral, com a aquiescência de colegas servidores 

que queriam nos ajudar, pois se sentiam gratificados pela existência de um setor cultural 

no prédio. 

Ano a ano, complementávamos uma parte das instalações e adaptávamos o que 

ainda não possuíamos. Muitas vezes, eram as exposições que trazíamos para o Colégio 

que nos impeliam a realizar as adaptações necessárias. A área dos jardins, hoje chamado 

de Jardim dos Flamboyants do Espaço Cultural do Colégio Pedro II14, por exemplo, não 

possuía nenhuma cobertura. Trabalhávamos nos jardins e, quando chovia, íamos para a 

varanda. 

Por ocasião do Evento “ Marcas e Impressões – I Mostra de Gravura do Colégio 

Pedro II ”15, em parceria com a Escola Nacional de Belas Artes e vários coletivos de 

Gravura no Rio de Janeiro, recebemos muitos grupos inscritos e necessitamos alugar uma 

tenda, que pudesse abrigar a prensa, as bancadas e todo o material necessário às oficinas, 

                                                           
14 Nessa área, até hoje são desenvolvidas, paralelas às mostras de Artes Visuais, as Oficinas de Criação 
Artística, em diferentes linguagens e o Projeto SemeArte - uma das ações do Espaço Cultural, com 
estudantes e seus familiares, que aborda Arte e Educação Ambiental. 
15  Esta exposição, que reuniu obras de 47 grandes gravadores brasileiros (dos pioneiros aos 
contemporâneos), contou ainda com textos e imagens que contavam um pouco do histórico da   gravura 
no Brasil e vídeos sobre suas principais técnicas. Obras de Adir Botelho, Anna Bella Geiger, Anna Letycia, 
Carlos Oswald, Fayga Ostrower, Flávio Shiró, Lívio Abramo, Iberê Camargo, Newton Cavalcanti e Rubem 
Grilo, dentre outros , puderam ser apreciados por  crianças e  adolescentes durante as mediações estéticas 
. Nas oficinas de xilogravura , com os estudantes de Gravura da EBA – UFRJ, vivenciaram esta técnica  mais 
concretamente. O evento contou ainda com a palestra “Os Caminhos da Gravura Artística no Rio de 
Janeiro e sua Contribuição para a Arte Brasileira no Séc. XX  “(Profªa Maria Luiza Távora – UFRJ) e  os 
workshops “Serigrafia Artesanal “ (Prof. Jorge Dimuro – CPII) e “Xilogravura “com as gravadoras Alice 
Cavalcanti e Cláudia Bosco. 



22 
  

que atendiam cerca de 50 alunos por vez, pois essa quantidade de alunos não caberia na 

varanda, no caso de chuvas. 

5- Cursos e oficinas 

 
Curso de xilogravura oferecido a servidores, ministrado pelas artistas Alice Cavalcanti e Claudia Bosco. Oficina de 

xilogravura oferecida aos estudantes e visitantes da mostra.  

Fonte: O autor, 2001. 

 
 

Quando a exposição terminou, vimos o quanto o uso da tenda tinha facilitado 

nosso trabalho e permanecemos com o aluguel até o ano seguinte, quando, com orçamento 

do Colégio, pudemos então concluir a instalação definitiva da estrutura que até hoje é 

usada para a realização das Oficinas de Criação Artísticas do Espaço Cultural, no Jardim 

dos Flamboyants. 

 

6- Inauguração das oficinas de criação artística em diferentes linguagens 

 

Abertura da exposição “Portinari Arte e Ciência”, com a inauguração da estrutura adequada às Oficinas de Criação 

Artística , nos jardins do Espáço Cultural. Julho de 2002. Representante da empresa patrocinadora da exposição - IBM 

Brasil, Prof Wilson Choeri, diretor-geral do CPII e João Cândido Portinari, filho do artista e diretor-geral do Projeto 

Portinari.  

Fonte: O autor, 2002. 

 

O Espaço Cultural já estava inaugurado, em pleno funcionamento e 

necessitávamos dar continuidade ao trabalho. Montamos inicialmente um cronograma, 

convidando artistas que conhecíamos das diferentes mostras que costumávamos visitar, 

mas o burburinho entre os artistas sobre o novo espaço cultural nos surpreendeu, fazendo 

com que muitos artistas nos procurassem espontaneamente. A constante ida a espaços de 

arte e cultura também ampliava a nossa rede de relacionamentos na área, passamos a 

http://www.cp2.g12.br/images/pro_reitorias/proec/ftp/exposicoes/2002/portinari_ciencia/portinari_ciencia_clip_image002_0000.jpg
http://www.cp2.g12.br/images/pro_reitorias/proec/ftp/exposicoes/2002/portinari_ciencia/portinari_ciencia_clip_image002_0009.jpg
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conhecer e a promover exposições com coletivos e associações representativas de artistas 

como a ABAF - Associação Brasileira de Arte Fotográfica, a Sociedade Fluminense de 

Fotografia , a Chave Mestra - Associação de Artistas de Santa Teresa, ARFOC - 

Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos, dentre outros inúmeros 

coletivos, o que enriquecia as mostras, a rede de contatos e as referências estéticas para 

os alunos e visitantes.  

 

7- Coletivos de artistas participantes de diferentes exposições 

 
 

Alguns artistas do Coletivo de Gravura - Exposição “ Marcas e Impressões -  I Mostra de Gravura do Espaço Cultural 

do Colégio Pedro II” - Nina Rosa Nunes, Luiz Callaud, Evany Cardoso, Angela Rolim, Cláudia Bosco, Rubem Grilo, 

Erivaldo Ferreira, Lea Soibelman, Ni da Costa, Alice Cavalcanti e Noemi Ribeiro com as curadoras Luiza Vieira e 

Eloísa Sabóia. Fonte: O autor, 2001. 

 

 

 

Fotógrafos da ABAF na abertura da exposição “Imagens Visualizadas”, integrante do FOTORIO - Encontro 

Internacional de Fotografia do Rio de Janeiro. Fonte: O autor, 2003. 
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8- Exposição Reciclarte - Ong Ecomarapendi  e Coletivo de Artesãos Do Galpão 

Das Artes Hélio Pelegrino – Comlurb 

 
Alunos interagem com objetos construídos a partir da reciclagem e da reutilização da madeira, do plástico, do metal, 

do tecido, do papel e da borracha. Móveis de garrafas pet, um caleidoscópio com objetos reciclados, brinquedos de 

pano, roupas de sacos de leite casas de papelão eram algumas das atrações. Fonte: O autor, 2012. 
 

 

Fonte: O autor, 2012. 

Aos poucos, sentíamo-nos cada vez mais seguras de nossas convicções e, a cada 

exposição, se desdobravam oficinas, exploradas em diferentes linguagens, em caderno de 

sugestões de atividades para professores, que objetivavam desdobramentos em questões 

artísticas e estéticas que os professores poderiam explorar em sala de aula, palestras sobre 

os temas tratados, mesas de debate, oficinas para professores e apresentações artísticas 

diversas. Até happy hour cultural criamos para atrair alunos e servidores para o contato 

direto com atividades culturais, após o expediente de trabalho. 

As imagens que passarão a ser apresentadas no decorrer desse relato, por vezes 

não seguirão necessariamente uma ordem cronológica pelo fato de não haver registro de 

determinada prática desde sua criação ou apresentarão imagens mais antigas e mais 

recentes juntas, comprovando a continuidade de ações e projetos, ao longo dos anos. 
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9- Exposição “Artes Do Envelhecer” 

 
Mostra de pinturas produzidas pelos idosos do Projeto de Valorização do Envelhecer - Oficina PROVE - Pintura, do 

Hospital Neurológico Deolindo Couto, pertencente à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Oficina de Artes Visuais 

Fonte: O autor, 2002. 

 

 
Oficina “Tempo de Viver” com a Drª Ligia Py. Apresentação da Dança do Ventre (PROVE/ Fundação José Bonifácio). 

Fonte: O autor, 2002. 
 

 
Coral do Centro Cultural Municipal José Bonifácio (Grupo Revivendo). Apresentação da Dança de Salão (PROVE/ 

Fundação José Bonifácio). Fonte: O autor, 2002.  

 

As redes se ampliavam, o cronograma de atividades também. E quando as turmas 

do Colégio não podiam participar, por questões de calendário, as escolas das cercanias se 

apresentavam como parceiras, o que se configurava como extremamente enriquecedor. O 

acesso da comunidade externa ao Colégio, como campo de extensão de nossa proposta 

de trabalho e como referencial para as demais Unidades Escolares, na dinamização de 

projetos coletivos e integrados, era realmente uma experiência única, proporcionando 

enriquecimento ético, estético e cultural aos alunos do Colégio Pedro II, que agora 
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conviviam com alunos de outras instituições, nas visitas às exposições e nas oficinas, de 

forma naturalizada. 

Era realmente o momento de mostrar à comunidade de São Cristóvão e 

adjacências, a função do Colégio Pedro II enquanto polo cultural, enquanto espaço de 

expressão de todas as manifestações artísticas, investindo na diversidade e na pluralidade 

de práticas, congregando da música erudita e dos quadros de artistas consagrados ao 

belíssimo artesanato, repentes e folguedos da então tradicional Feira dos Nordestinos, 

hoje Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. Esse era, sem dúvida, um de nossos 

maiores objetivos, viver a arte e as culturas de tradição, em sua plenitude de práticas e 

saberes. 

A ampliação de repertório, o acesso crítico, a oportunidade de usufruir de novos 

espaços de expressão, com crianças de outras escolas e da comunidade, ofereceu uma 

nova dimensão de Arte e de Culturas a nossos alunos, “linkada” às manifestações sócio-

políticas e culturais de nosso tempo e contextualizada como tessitura de vida. 

 

6-  ESPAÇO CULTURAL DO COLÉGIO PEDRO II – SABERES E FAZERES 

HÍBRIDOS – O VERDADEIRO AMÁLGAMA CULTURAL 

 O Espaço Cultural, aos poucos, começou a tornar-se conhecido na cidade, pois 

saímos em algumas reportagens dos jornais de bairro e até na mídia televisiva. 

Observamos que o complemento 177 ficava esquecido quando se referiam ao setor. Os 

frequentadores, alunos e servidores se referiam ao Espaço Cultural do Colégio Pedro II e 

resolvemos abolir esta primeira denominação, respeitando o que ficara como referência 

para as pessoas. Também passamos a fazer parte do Mapa das Artes, importante periódico 

que divulgava todas as exposições em Artes Visuais, dos diferentes espaços de arte e 

cultura da cidade do Rio de Janeiro e de eventos internacionais como o FotoRio16, do qual 

fizemos parte por quatro edições. A participação no corredor cultural da cidade, com 

nossas exposições divulgadas em revistas eletrônicas como “Rio & Cultura” e “In Foco” 

era fundamental para que fôssemos aceitos e reconhecidos pela categoria de artistas, por 

suas entidades e instituições representativas e pelos demais espaços de arte e culturas da 

cidade.  

                                                           
16  Encontro Internacional de Fotografia do Rio de Janeiro. É um evento que ocorre bianual e 
simultaneamente em diferentes cidades, como Buenos Aires, Paris, Madri, Coimbra e Roma. No Brasil, é 
sempre organizado e realizado no Rio de Janeiro, pelo antropólogo e fotógrafo Milton Guran, com a 
participação de diferentes associações e coletivos de fotógrafos brasileiros e espaços de arte e cultura. 
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Com relação ao ensino da arte, pouco a pouco, à medida que estabelecíamos o 

trabalho, começamos a ficar conhecidos nas redes municipal e estadual de ensino, por 

recebermos alunos das escolas das cercanias e de bairros vizinhos, de diferentes faixas 

etárias e níveis de ensino. Também recebíamos em nossas exposições alunos da rede 

privada de ensino e do terceiro setor, provenientes de projetos arte-educativos. Pouco a 

pouco o Espaço Cultural tecia uma rede de contatos, onde produtores culturais, artistas, 

professores, alunos, responsáveis e comunidade se complementavam, em diferentes 

ações. Das montagens das exposições com artistas às monitorias com visitantes e alunos, 

dos cursos e mesas de debates que envolviam artistas, teóricos e professores às oficinas 

para crianças e jovens, professores e responsáveis, da elaboração de material pedagógico 

para os alunos às apostilas para professores, a rede se ramificava sem que nos déssemos 

conta. 

Aos poucos, éramos envolvidas por uma rede de contatos e ações, que crescia cada 

vez mais e nos atribuía grande responsabilidade, pois à medida que recebíamos muitas 

pessoas de fora, acabávamos por ser uma espécie de cartão de visitas para aqueles que 

visitavam o Colégio ou que realizavam alguma parceria artística e cultural. No esforço 

por corresponder às expectativas, nos superávamos a cada dia. 

 

 

 

10- Atividades diversas, criadas a partir das mostras em Artes Visuais  

 
 

Happy hour com Grupo de Chorinho “Vibração”- A Inventiva na MPB - Exposição "500 Anos da Inventiva no Brasil". 

Grupo Villa Lobinhos, criado por Turíbio Santos, ex-aluno do CPII, músico expoente e violonista consagrado. Fonte: 

O autor, 2001. 
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Grupo “Mundo da Lua” – contadores de história – MAST, exposição "500 Anos da Inventiva no Brasil". Fonte: O autor, 

2001. 
 
 

 

A Profª Angela Âncora (Diretora da Escola de Belas Artes da UFRJ) apresenta a palestra “O Processo de Releitura na 

História da Arte”. Exposição - “Releituras – Infografias da Escola de Belas Artes da UFRJ”. Oficina de criação artística 

ministrada pelo artista plástico Samuel Rodrigues de Souza para professores do Departamento de Educação Artística e 

Desenho do Colégio Pedro II e para seu grupo da terceira idade. Exposição – “Trajetórias- Samuel Rodrigues.” Fonte: 

O autor, 2001 e 2002. 

 

Workshop “Photoshop – Reinventando Imagens” - Prof. Luís Antônio Braga – UFRJ-  para professores interessados. 

Exposição “Releituras – Infografias da Escola de Belas Artes da UFRJ”. Workshop “ Os mistérios da Fotografia”, com 

o fotógrafo Fábio Elias – para alunos interessados – Exposição “Sorrisos”. Fonte: O autor, 2001 e 2007. 
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Oficinas para professores e Grupos de Terceira Idade. Exposição - “Trajetórias- Samuel Rodrigues.”. Fonte: O autor, 

2002. 
 

  
 
Oficinas para alunos – Colagem e Xilogravura. Exposição “Carnaval : ontem, hoje, sempre ”Fonte: O autor, 
2004. 
 

 
 

Oficina de Criação Artística em Informática, com a manipulação de Programas de Interferência em Imagens. Exposição 

“Corpo Digital ”. Fonte: O autor, 2007. 
 

  
Mesa Redonda composta por representantes de entidades e projetos ligados ao Movimento Negro no Brasil. Evento 

“AFRO-BRASIL Educação-História-Cultura. ” Novembro 2007. 
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Apresentações de Dança pelo Grupo “Corpo Afro”. Exposição “AFRICANIDADES” - Coletiva integrada por três 

artistas, de diferentes linguagens e poéticas. Alcir Dias – pinturas de temáticas relacionadas aos orixás e de denúncia 

sobre o preconceito racial e problemas sociais ; Januário Garcia – fotografias de comunidades quilombolas, de várias 

partes do país; Cláudio Café - esculturas em madeira: máscaras, entidades e símbolos da cultura negra. Fonte: O autor, 

2007. 

 

 
 
Encontro “Compartilhando Eficiências”, que teve como objetivo oportunizar a análise e a discussão de questões 

relativas à educação inclusiva. O evento reuniu instituições como Instituto Nacional de Educação de Surdos-INES, 

Instituto Helena Antipoff - IHA / SME, Centro Integrado de Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência – 

CIAD/IHA/SME, Secretaria Extraordinária Deficiente-Cidadão – FUNLAR-RIO. Escola Municipal Paulo Freire – 

Niterói/RJ, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Inclusiva da UERJ - NEI /UERJ, Instituto Brasileiro de Defesa 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência – IBDD, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – FENEIS, 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE-RIO, Associação para Valorização e Promoção de 

Excepcionais – AVAPE,ONG Vez da Voz, Associação Brasileira de Osteogênese Imperfecta – ABOI, Grupo Quem 

dança é mais feliz ,Associação de Arte Terapia Inclusão Social – ARTTIS, Instituto Tocando em Você - Grupo Educart, 

Grupo Conexão sobre Rodas. . Fonte: O autor, 2007. 

 

 

  
Encontro de Educadores de Linguagens Gráficas e Plásticas. Abertura da Mostra“ 8 anos de paixão - Infinitas razões – 

Exposição dos Artistas Da APAE- Rio”.Fonte: O autor, 2002 e 2004. 
 

  
“Encontrando Para Não Desencontrar” - Mostra de Arte da SME (Secretaria Municipal de Educação do Rio de 

Janeiro). “VI Mostra de Trabalhos dos Alunos de Desenho e Artes Visuais do Colégio Pedro II”. Fonte: O autor, 

2005 e 2011. 



31 
  

 

 

7-  LEITURA DA IMAGEM – O OLHAR COMPROMETIDO COM VALORES 

ÉTICOS, ESTÉTICOS E INTERCULTURAIS 

 

Realizamos muitas exposições, sempre com a preocupação em diversificar as 

diferentes categorias de arte (escultura, gravura, desenho, pintura, instalação e objeto, 

entre outras) e abarcar diferentes tendências estéticas, pertencentes a diferentes culturas, 

diferentes tempos e espaços. Nosso objetivo maior era o acesso e a ampliação do repertório 

artístico e estético de cada aluno e de cada visitante, do ponto de vista do domínio do 

vocabulário artístico, da ativação do imaginário e do simbólico, do exercício do pensar e 

do refletir sobre imagens, na tentativa de leitura e de interpretação de diferentes fontes 

imagéticas, estabelecendo relações diversas, convivendo tolerantemente com o 

pensamento divergente. 

A partir do ano 2000/2001, passei a ter contato frequente com métodos de leitura 

de imagem no ensino da arte e comecei a partilhá-los com a colega Luíza Vieira - os 

estágios de leitura de Edmund Feldman e os tipos de leitores, segundo Michael Parsons e 

Abigail  Housen - pesquisadores que historicamente inspiraram muitos estudos e pesquisas 

na área de leitura de imagens. 

Até então, trabalhávamos com monitoramento das exposições, onde planejávamos 

cada passo de nosso encontro com os visitantes, a apresentação da exposição, os aspectos 

a serem abordados em cada obra, as possíveis leituras de cada imagem apresentada, assim 

como o aproveitamento a ser dinamizado nas oficinas de criação artística, em diferentes 

linguagens. 

Também muito me interessava o método de leitura de imagens de Robert William 

Ott, a estruturação de domínios para a aquisição de conhecimentos, na perspectiva 

cognitiva de Arthur Efland e as teses de Teresinha Sueli Franzsobre os estudantes e a 

compreensão crítica da arte. As leituras nos levavam a refletir sobre o papel da mediação 

estética no processo da educação, para a compreensão crítica da arte e/ou da cultura visual 

.Analisávamos suas influências sobre a proposta triangular de Ana Mae Barbosa e 

buscávamos relações com a experiência que vivíamos no Espaço Cultural, com 

observações que colecionávamos, a partir dos contatos com diferentes públicos- faixas 

etárias diversas e múltiplas experiências com a arte-  realizado com os visitantes do Espaço 

Cultural. 
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Eu e Luiza Vieira, passamos a entrar em contato com outros espaços de arte e 

cultura, com o objetivo de sondar a metodologia de trabalho empregada, no atendimento 

aos visitantes, em especial alunos de diferentes redes de ensino – nosso público maior. 

Queríamos mudar, mas ainda não tínhamos muita segurança de como fazê-lo. A mudança 

precisava ser cautelosa, estudada, criteriosamente aplicada. O monitoramento não nos 

satisfazia mais, temíamos ficar como um filtro na leitura dos visitantes, mas também, 

depois de muito ler e pesquisar, entendíamos que incentivar a livre-interpretação, sem 

nenhuma orientação ou intervenção do professor corria o risco de colhermos 

interpretações ingênuas, pobres, superficiais e, muitas vezes, equivocadas. Criticávamos 

o laissez-faire no fazer artístico e promoveríamos a livre-interpretação na leitura das 

imagens? Seria muita contradição. 

Queríamos realizar mediações estéticas, onde, a partir das falas ou interação dos 

estudantes sobre as obras, pudéssemos desenvolver estratégias didáticas adequadas, 

objetivando o estabelecimento de relações, o confronto com o pensamento divergente, 

tornando mais complexas e críticas as compreensões ou interpretações sobre arte. 

E assim, passamos a usar estratégias diversas nas mediações das exposições - caixa 

do tesouro, baú mágico, lupas. Diferentemente do que fazíamos antes, passamos a falar 

menos e a escutar mais, aprendemos a lidar com argumentações, diante das falas dos 

visitantes, a fazer uso do diálogo, da troca constante, da integração das diferentes 

experiências e repertórios artísticos e do aprendizado coletivo. 

A psicogênese do conhecimento artístico e estético estava a nossa frente, podíamos 

entender como se dava esse conhecimento, através das hipóteses levantadas pelos 

visitantes, pelas relações que estabeleciam entre as imagens e os conhecimentos ali postos, 

compreender como se operava a leitura dos objetos artísticos, o que já sabiam e o que 

poderiam vir a saber, através das provocações estéticas. 

Tínhamos a certeza de que no desenvolvimento estético, o indivíduo passa por 

diversos momentos conceituais, que caracterizam a leitura dos objetos artísticos. A união 

do conhecimento de teóricos da História da Arte que defendiam leituras iconográficas, 

iconológicas, sociais, gestálticas ou psicanalíticas e dos teóricos da leitura de imagens no 

ensino da arte complementavam-se. O fato de conhecermos diferentes perspectivas e 

possibilidades da leitura das imagens, ao longo da História da Arte, facilitava-nos 

compreender e avaliar os caminhos buscados por cada aluno ou visitante, na interpretação 

das obras apresentadas. Isso também enriquecia nossa intervenção e a elaboração de 

provocações estéticas para o grupo. 
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Ler é produzir sentido. Nossa função era a de dar acesso a imagens, explorando-as 

de maneira significativa - uma tarefa que, quando criadora, era capaz de ampliar as 

potencialidades de recepção e atribuição de sentido pelo público, tornando-o mais 

receptivo e sensível a significados poéticos, artísticos, estéticos, políticos e sociais, 

desenvolvendo o estabelecimento de relações, facilitando o externar de diferentes tipos de 

leitura, assim como as múltiplas interpretações. 

Tínhamos claro o quanto o acesso à arte e ao fazer artístico, acompanhado de 

crítica e leitura, interferiam sobremaneira na aquisição e ampliação de saberes sobre arte 

e culturas. 

11- A leitura de imagens 

 

Exposição “Fotografia, Investigações e Desdobramentos”. Mostra Coletiva, que reuniu produções das artistas visuais 

Claudia Mauad,, Elisa Guerra e Kita Eitler e “Nosso humor também é penta!- Caricaturas” Fonte: O autor, 2004 e 2003. 

           

Fotos dos alunos em leitura de imagens nas Exposições “Ilustrações Botânicas – Ana Peixoto” e  “Figurinhas 

Carimbadas – Márcio Goldzweig”. Fonte: O autor, 2011 e 2013. 
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Exposições “Déborah Costa – Poéticas do Sagrado e do Profano” e “Uma paleta brasileira - matrizes históricas de 

nossa gente”. Fonte: O autor, 2011 e 2000. 

  

Exposição “DESobjetos - Pablo das Oliveiras”. Fonte: O autor, 2011. 

 

8 – DAS DIFERENTES CATEGORIAS DE ARTE À CULTURA VISUAL  

 

Com a procura do Espaço Cultural por artistas e diferentes coletivos, associações 

e projetos, decidimos criar um período de inscrição de projetos para a Montagem do 

Cronograma de Eventos do Espaço Cultural, a ser dinamizado sempre no ano seguinte. 

Os projetos eram avaliados e escolhidos obedecendo como critérios o ineditismo da 

exposição, a variedade de categorias de arte apresentadas na programação (do desenho às 

performances), a variedade de linguagens artísticas a serem exploradas (música, artes 

visuais, literatura, dança e teatro), a variedade de temáticas de interesse pedagógico, 

proporcionando a realização de projetos interdisciplinares e interculturais. 

Nessa perspectiva, o aproveitamento da cultura visual se fazia presente em quase 

todos as mediações, à medida que aproveitávamos o repertório estético, artístico e cultural 

de todos os visitantes - crianças, jovens, adultos e idosos - no estabelecimento de relações, 

estabelecendo comparação crítica com a sociedade visual na qual nos inserimos. 

Fernando Hernández (2000) é, até os dias atuais, um dos principais pesquisadores 

do assunto. Ele destaca que estamos imersos numa avalanche de imagens e que é preciso 

aprender a lê-las e a interpretá-las, de forma crítica, para compreender e dar sentido ao 

mundo no qual nos inserimos. 

Diante da cultura visual, não há receptores nem leitores, 

mas construtores e intérpretes, na medida em que a 

apropriação não é passiva nem dependente, mas 

interativa e de acordo com as experiências que cada 

indivíduo tenha experimentado fora da escola. Daí a 

importância, a posição de ponte que a cultura visual 

exerce: como campo de saberes que permite conectar e 

relacionar para compreender e aprender, para transferir 
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o universo visual de fora da escola (do aparelho de 

vídeo,dos videoclipes, das capas de CD, da publicidade,  

até a moda e o ciberespaço) com a aprendizagem de 

estratégias para decodificá-lo, reinterpretá-lo e 

transformá-lo na escola. (p. 136) 

 

O que trazíamos à discussão era a necessidade de pesquisarmos sobre as imagens para 

aprendermos com elas, com os mundos que estas representam e com a vida de todas as 

pessoas que se relacionam com elas; era a importância de cada estudante aprender a 

interpretar a cultura visual de seu tempo/espaço, valorizando a diversidade da produção 

cultural, as relações de poder e o pensamento crítico, com amplitude de informações e 

conhecimentos sobre outros tempos/espaços.  

Entendíamos como cultura visual todas as imagens que congregavam a estética do 

cotidiano : as fotografias, a TV, os filmes, os graffites, a moda, os anúncios, as redes, a 

realidade virtual. Das imagens tradicionais como a pintura, a arquitetura e a escultura às 

imagens digitais e de síntese, como as fotos digitais, a holografia ou os simuladores, entre 

outras. 

Esse enfoque aproximava-nos de todas as imagens sem hierarquizá-las enquanto acesso, 

reconhecia e valorizava a capacidade de todas as culturas na produção de imagens, face 

às manifestações sociais do passado e do presente, além de destacar a importância de se 

reconhecer seus significados como chave para acessar seu valor cultural.  

Meira (1999), concluiria 

É preciso reiterar a confiança de que, através de uma educação estética, ética 

e politicamente contextualizada, que vincule elementos artísticos a extra- 

artísticos da realidade, que se enriqueça com aportes de outros campos do 

conhecimento, pode-se ter a certeza de que se está adotando uma prática que 

é um pensamento em ação, além de uma imprescindível experiência relacional 

e dialógica verbal e não-verbal. (p.140) 

 

9 - A INTERATIVIDADE – DA VIVÊNCIA COM AS OBRAS AO DIÁLOGO COM 

OS ARTISTAS 

O contato com os artistas tornou-se a cereja do bolo de todo o processo de trabalho, 

ressignificando as produções artísticas, ampliando interpretações e repertórios estéticos, 

produzindo o entendimento de como se dava o processo de criação, o uso de técnicas, 

meios e suportes. Tivemos a oportunidade de presenciar artistas emocionados com as falas 

de nossos alunos sobre suas produções artísticas. Para os estudantes, o entendimento de 
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que há artistas que já morreram, mas que deixaram um legado para a História da Arte e 

das Imagens e que há artistas vivos, que podem falar de suas produções é fundamental. 

Mais que isso, a compreensão de que cada aluno, em potencial, pode produzir 

artisticamente e até tornar-se profissionalmente um artista, potencializando sua 

capacidade de inventiva e suas habilidades criativas costumava ser o maior ganho desses 

encontros. 

12- Desvendando os mistérios da criação 

 

Alex Brazil e Pablo das Oliveiras falam e explicam sobre suas produções. Fonte: O autor, 2012 e 2011. 

       
Sérgio Cesar e Ana Botafogo interagem com os alunos. Fonte: O autor, 2012 e 2010. 

                

Entrevista Coletiva com os artistas naïf Ana Camelo, Berenice Fernandes, Dalvan Filho, Ermelinda de Almeida, 

Helena Rodrigues e M.Torres & Ozias. Fonte: O autor, 2007. 
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Acompanhando o processo de produção com Míriam Miranda - Exposição “Metamorfoses” e Márcio Goldzweig -  

“Exposição Figurinhas Carimbadas”. Fonte: O autor, 2013. 

 

 

10 – DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E OFICINAS DE CRIAÇÃO 

ARTÍSTICA EM DIFERENTES LINGUAGENS  

 

Embora a ênfase de nosso trabalho sempre tenha sido as artes visuais, à medida 

que o projeto de trabalho partia das exposições artísticas, o enredamento de outras 

linguagens artísticas sempre ocorreu, seja no estabelecimento de relações com as 

temáticas em questão, a serem melhor exploradas na mediação ou mesmo no momento de 

abertura das exposições, onde sempre ocorreu uma espécie de celebração entre as 

linguagens artísticas realizadas na instituição. Os departamentos pedagógicos de 

Educação Musical, Desenho e Artes Visuais, Português e Literaturas da Língua 

Portuguesa sempre foram nossos parceiros, assim como o SAAC – Setor de Atividades 

Artísticas e Culturais e o Espaço Musical. Os demais departamentos pedagógicos do 

Colégio também encampavam exposições em seus projetos pedagógico, geralmente 

quando as exposições apresentavam cunho científico, histórico, social e patrimonial. 

             Fizemos também exposições que resgatavam a memória histórica do Colégio 

Pedro II, na perspectiva de educação patrimonial. Somente tendo acesso à história do 

Colégio e sua importância para a educação do Brasil, do Império à República, nossos 

alunos poderiam se sentir parte integrante dessa história, cuidando e preservando, de 

forma sustentável, esse inestimável patrimônio. 

A arte configura-se como uma área de conhecimento transdisciplinar por natureza, 

facilitando o desdobramento de muitas ações interdisciplinares e interculturais no 

currículo escolar. 
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13-A celebração das linguagens artísticas 

 
Apresentação do Grupo de Teatro do Setor de Atividades Artísticas e Culturais do Colégio Pedro II com o Musical 

 “ Godspell – A esperança” e apresentação do Corpo de baile da Escola de Dança Maria Olenewa, do Theatro 

Municipal do Rio de Janeiro. Exposição “ Ana Botafogo- Trajetória da primeira bailarina do Theatro Municipal do 

Rio de Janeiro”. Fonte: O autor, 2010. 

 

  

 

Apresentação de dança do Setor de Atividade Artisticas e Culturais-  SAAC  na “II Exposição  do Departamente de 

Desenho e  Artes Visuais”. Alunos cantam e dançam em apresentação do Maracatu, em celebração ao Dia da 

Consciência Negra – Exposição “Iracy Carise – Africanidades”. Fonte: O autor, 2003 e 2010. 

 

 

 

Apresentações de piano, do grupo de flauta doce e do coral do Campus São Cristóvão II, na Exposição  

“Chopin 200  anos”. Fonte: O autor, 2010. 
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Apresentação do coral de alunos e do grupo de pagode do Campus São Cristóvão II na Exposição  “Villa- Lobos, 

um criativo do Rio – parceria SESI e CPII ” . Fonte: O autor, 2009. 

 

 

Desfile de moda, em homenagem da Ano da França no  Brasil. Exposição interdisciplinar, reunindo trabalhos de 

diferentes  departamentos do CPII – “Todo ano é ano de Francês no CPII”, com presença a do cônsul geral da França 

no Rio de Janeiro Sr. Hugues Goisbault . Fonte: O autor, 2009. 

 

14-Concretizando as ideias nas Oficinas de Criação Artística 

 

Professora Luíza Vieira na oficina de sucata e materiais diversos. Caledoscópio gigante construído através de sucatas 

Exposição “Reciclarte”– ONG Ecomarapendi e Grupo de Artesãos do Galpão Das Artes Hélio Pellegrino- 

COMLURB. 

Fonte: O autor, 2012 
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Crianças e responsáveis confeccionaram seus bonecos de pano, com reaproveitamento de retalhos, na “ Oficina de 

Bonecos de Pano”. Professor Alexandre Guimarães na Oficina de Xilogravura da Exposição“ Figurinhas  

Carimbadas ”. Matrizes confeccionadas, a partir das borrachas escolares. Fonte: O autor, 2012. 

 

15-O valor da educação patrimonial 

  

 

Exposição “Colegio Pedro II – 170 anos – Memoria & Inovação ” mostra de caráter documental, que apresentava um 

recorte da mémoria histórica e pedágogica da instituição, através de fotos, pintura à oléo, esculturas, objetos de época, 

mobiliário, documentos, reálias e painel de assinaturas, além de outras imagens virtuais. Os alunos interagiam com o 

acervo através de perguntas diversas e da manipulação de instrumentos de Física do século XIX, gentilmente cedidos 

pelo Museu de Física do Colégio Pedro II. Fonte: O autor, 2007. 

 

Em 2008, o Professor Alexandre Guimarães, que coincidentemente tinha sido 

nosso estagiário na exposição “O Brasil de Portinari e o Fazer Artístico, quando 

inauguramos o Espaço Cultural, agora já professor da instituição, passou a fazer parte de 

nossa equipe, o que se configurou numa ótima aquisição para o setor, a medida que 

Alexandre, apaixonado pela arte popular, culturas de tradição e arte contemporânea, 
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agregou muitos contatos e uma maior reflexão sobre a importância da realização de 

exposições nessas vertentes. 

Em 2013, minha parceira de tantas lutas no ensino da arte e de tantas realizações 

artísticas e culturais Luíza Vieira aposentou e a Prof Lúcia Góis, antiga colega de equipe 

de São Cristóvão I, que também construíra a proposta de trabalho em Artes Visuais dos 

Pedrinhos, deu-me o prazer de sua parceria até final do ano, quando então assumi a 

Direção de Culturas da instituição. 

A partir de 2014, o Espaço Cultural passou a ter uma nova equipe de trabalho: 

Alexandre Guimarães, Maria Letícia Miranda e Mônica Sica. Com a aposentadoria de 

Lúcia Góis, recebemos também a professora Márcia Schiavo – hoje uma equipe 

diversificada e talentosa, com experiência e consciência crítica sobre a importância das 

atividades culturais para a Educação, repleta de novas ideias e com grande respeito pela 

história do setor.Um grupo, acima de tudo, comprometido com os ideiais que sustentaram 

sua fundação e sua permanência na instituição, tornando-o conhecido no ensino da arte e 

no campo das artes e das culturas. 

 

 

 

11- O ESPAÇO CULTURAL HOJE 

Em 2017, o Espaço Cultural completa 18 anos de sua fundação.Encontra-se ligado 

diretamente à Direção de Culturas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão 

e Cultura (PROPGPEC). É um espaço iminentemente pedagógico, que privilegia a arte e 

as culturas como capital simbólico, aspecto fundamental para o desenvolvimento humano. 

No Espaço Cultural não há hierarquias em Arte, não há compromisso mercadológico, mas 

sim o compromisso com a diversidade e a diferença, com a ampliação de repertórios 

artísticos e estéticos. Todas as manifestações artísticas são igualmente valorizadas e 

recebem igual visibilidade, inclusive as produções discentes.No folder de apresentação do 

setor (2016) fica claro que 

Buscamos trabalhar com um conceito de cultura mais ampliado, ou seja, não 

uma cultura vista apenas como evento, e sim relacionada com cidadania, 

ecologia, sustentabilidade, patrimônio cultural e outras áreas de 

conhecimento, vinculadas à sociedade e à vida, como forma de responder às 

indagações e desafios presentes no mundo contemporâneo, gerando 

transformações educacionais e sociais. 
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Os fundamentos da proposta de trabalho também se mantêm, no sentido de 

entender cultura como um conceito plural e inclusivo, capaz de abarcar a diversidade e as 

diferenças, devendo ser trabalhado no cotidiano escolar não somente como evento ou 

festividade, mas principalmente na relação com outros conceitos fundamentais à 

existência humana e ao convívio em sociedade – ecologia, sustentabilidade, patrimônio, 

ética e cidadania, entre outros. 

As diferentes linguagens artísticas, em seus múltiplos sentidos, continuam a ser 

exploradas, talvez até de forma mais intensa e aprofundada, a medida que agora temos 

professores com formação artistica diversificada, numa abordagem de múltiplas 

linguagens, embora a ênfase nas artes visuais, através das exposições artísticas, continue 

a ser a mola propulsora da proposta de trabalho. 

Murray Louis (1998), coreógrafo e professor, fecharia brilhantemente a proposta do 

Espaço Cultural, ao deslindar os instantes mágicos vividos por aqueles que optam por 

mergulhar com seus alunos no mundo de significações da arte, que se arriscam a  mediar 

produtores e fruidores de culturas.  

com uma rédea no criativo, uma rédea no técnico, uma rédea no estético, uma 

rédea no processo de vida, uma rédea no futuro e uma no passado, todas elas 

puxadas ao mesmo tempo.Com a habilidade de um auriga romano, ele 

manobra essa impressionante energia em direção a uma meta. As Musas se 

detêm para observar. Outra trajetória foi percorrida: outra foi dada.(p.101) 

Além da realização das exposições e atividades que, através dos anos, se 

estabeleceram na rotina do Espaço Cultural, a nova equipe criou diferentes ações que 

incrementaram ainda mais as dinâmicas já realizadas. O “Café Cultural”- roda de conversa 

com artistas, pesquisadores, educadores e estudantes de diferentes instituições sobre temas 

suscitados pelas mostras artísticas - passou a discutir questões importantíssimas, ligadas 

às linguagens artísticas, à educação e às culturas. O “Semearte”- projeto de educação 

ambiental, que oferece experiências estéticas e estimula o pensamento sustentável sobre 

as múltiplas formas de vida no planeta – revitalizou de forma ecológica e artística o Jardim 

do Espaço Cultural, que hoje se chama Jardim dos Flamboyants. 

O Espaço Cinema – espaço de reflexão através da exibição de filmes que trazem 

contribuições para potencializar uma educação comprometida com a poesia, as culturas 

brasileiras e a transformação social – trouxe-nos de cineasta para falar de seu filme até 

ações pedagógicas com responsáveis, em diferentes campi, como desdobramento do filme 

abordado nos encontros.. 



43 
  

O “Arte dá Pé” -Vivências estéticas em família, no Jardim dos Flamboyants-Traz 

familiares de nossos estudantes, em deliciosas manhãs de sábado para a realização de 

encontros que priorizam as dimensões estética, lúdica e poética das relações humanas e 

das produções artísticas.   

Em 2014, o grupo criou o “ I Seminário Arte, Educação e Culturas do Espaço 

Cultural do Colégio Pedro II – Tramas para Reencantar o Mundo”, evento bianual, 

acadêmico, artístico e cultural, que objetiva a ampliação de diálogos e reflexões entre os 

três diferentes campos, através da realização de conferências, comunicações, posters e 

apresentações artísticas e culturais, integrando o pensar e o sentir no mesmo encontro. 

Em sua primeira edição, tivemos a alegria de convidar para a realização da 

conferência de abertura do evento a Profª Ana Mae Barbosa, autoridade máxima do Ensino 

da Arte no Brasil, referência eterna em minha formação profissional, precursora dos 

primeiros estudos e pesquisas sobre o Ensino da Arte. O “Tramas”, como ficou 

amplamente conhecido, conseguiu congregar em sua primeira edição professores de 

diferentes estados brasileiros, das redes municipal, estadual, federal e particular do Rio de 

Janeiro, além de agentes culturais, produtores culturais e artistas. 

Um encontro de muitas apresentações, diálogos, debates e troca de ideias e 

experiências. A edição de 2016 seguiu o mesmo tom, reafirmando o Espaço Cultural do 

Colégio Pedro II como referência, enquanto espaço de arte e culturas da maior escola de 

educação básica da América Latina – o Colégio Pedro II.   

 

 

16-  Seminário Arte, Educação e Culturas do Espaço Cultural do Colégio Pedro II – Tramas para 

Reencantar o Mundo 

    

Coletivo de professores participantes do evento na exposição “Marcelo Gomes – uma maneira singular de olhar o 

mundo” e Cia Folclórica da UFRJ, em apresentação no pátio do Colégio, congregando participantes do evento e 

alunos que saíam do turno escolar no vivenciar das culturas de tradição. Fonte: O autor, 2014. 
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17-O Reencantamento 

  

 

Professoras Maria Leticia Miranda, Mônica Sica e Márcia Forain em mediação estética com os alunos nas Exposições 

dos Trabalhos dos Alunos do Departamento de Desenho e Artes Visuais. Fonte: O autor, 2014 e 2016. 

 

 

  

Alunos de diferentes segmentos do Colégio Pedro II, em atividades interativas diversas no Espaço Cultural.  Mostras  “ Bordaduras 

Contemporâneas” e “ X Mostra dos Trabalhos dos Alunos do Departamento de Desenho e Artes Visuais” . Fonte: O autor, 2015 . 
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12-  CONSIDERAÇÕES  FINAIS  

 

Espaços de Arte e Culturas são fundamentais para a Educação. Suas exposições e 

atividades são lúdicas, estimulam a curiosidade, promovem a exploração, a interação, a 

busca de novas fontes, informações e sentidos – uma experiência que é, a um só tempo, 

estética e cognoscente, verdadeiro laboratório de conhecimentos, saberes e 

sensibilidades. Vivência intensa, significativa e arrebatadora. 

Ter um espaço de arte e culturas numa instituição de ensino constitui-se, antes de tudo, 

numa riqueza patrimonial, fonte difusora da interação com as diferentes culturas que 

permeiam o espaço escolar, a sociedade, a vida. É permitir a aproximação e a 

apropriação dos múltiplos sentidos das linguagens artísticas, enquanto conhecimento do 

mundo, na tessitura de identidades, valorizando e criando subjetividades comprometidas 

com as dimensões poética e política da vida. É promover a Cidadania Cultural.   

É esse espaço-tempo simbólico e mágico, que nos permite investir na formação de 

público fruidor de arte e culturas. A valorização das culturas no cotidiano escolar forma 

identidades - pessoal, histórica, social e cultural-, suscita os sentimentos de 

ancestralidade, acolhimento, pertencimento, faz acontecer um cotidiano escolar 

experimental, prazeroso, significativo e emancipador. Os professores que atuam num 

espaço de arte de culturas têm imensa responsabilidade, no sentido de serem agentes 

responsáveis por ampliar o repertório simbólico de cada estudante, por transformar essa 

diversidade e riqueza, em interação e partilha, num amálgama cultural, prenhe de 

significados. 

O resgate de lembranças e reflexões, expostas nesse relato, ganham agora o status de 

memória – pequenas sementes que nutrem e alicerçam o compromisso histórico, social, 

político e pedagógico de cada um dos sujeitos que agora assumem o Espaço Cultural do 

Colégio Pedro II, dando continuidade aos sonhos e utopias de outrora - hoje realidade – 

metamorfoseando-a em novos sonhos e utopias - múltiplas possibilidades do amanhã. 

“A utopia está no horizonte 

Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos 

Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos 

Por mais que caminhe, jamais o alcançarei 

Para que serve a utopia? 

Serve para isso: para caminhar.” 

                                                                                                          Eduardo Galeano 
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Alunos em diálogo com a obra “Jongueira”- “ X Mostra dos Trabalhos dos Alunos do Departamento de Desenho e Artes Visuais” 

.Fonte: O autor, 2015 . 
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