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RESUMO  
Este artigo é um recorte da dissertação de mestrado Museu e escola: Espaços de sentidos, 
realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do 
Espírito Santo. Essa investigação visou compreender como o Museu de Arte do Espírito 
Santo (MAES) atua na produção de sentidos dos estudantes, a partir das relações 
estabelecidas com a escola, e, nesse proceder, como o museu compreende a arte e a 
escola como destinatárias de suas ações. Os textos verbais produzidos pelas crianças 
constituem o corpus investigativo desse artigo, que tem como objetivo a compreensão dos 
discursos produzidos e inscritos nessas produções. A metodologia analítica é a da semiótica 
discursiva. 
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ABSTRACT  
This article is an excerpt of the dissertation Museum and School: Spaces of meanings held in 
the Graduate Program in Education of the Federal University of Espírito Santo. This research 
aimed to understand how the Art Museum of Espírito Santo State (MAES) operates in the 
students senses production, from the established relations with the school, and in this 
proceeding, how  the museum includes art and school as action recipients. The verbal texts 
produced by children are the investigative corpus of this article, which aims the 
understanding of the productions engraved and produced speeches. The analytical 
methodology is the discourse semiotics. 
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Este artigo é um viés da dissertação de mestrado Museu e escola: espaços de 

sentidos, apresentada ao Programa de Pós Graduação em Educação, PPGE, da 

Universidade Federal do Espírito Santo, em agosto de 2015. Teve como objetivo 

compreender como o Museu de Arte do Espírito Santo (MAES) atua na produção de 

sentidos dos estudantes, a partir das relações estabelecidas com a escola, e, nesse 

proceder, como o museu compreende a arte e a escola como destinatárias de suas 

ações. Os sujeitos dessa investigação foram 98 crianças, de quatro turmas de 5º 

ano do Ensino Fundamental, com a idade de 09 e 10 anos, de uma escola privada 

de Vitória, Espírito Santo, e que ainda não tinham participado de uma visita mediada 

a um museu de arte. 

Esse recorte investigativo se deteve a mapear e analisar a produção de sentido das 

crianças, após a visitação ao museu, tendo como corpus os discursos verbais 

produzidos por elas na escola.  Para contextualizar a produção desse trabalho, 

convém explicitar algumas etapas de sua constituição. Como um estudo 

exploratório, a coleta de dados da investigação ocorreu a partir dos eventos que 

nortearam a exposição “Meu País Tropical”1, da artista alemã, Heidi Lieberman, e 

das ações educativas propostas pelo MAES.  

Com a intenção de compreender os efeitos de sentido que a visita provocou nas 

crianças, e também em função da faixa etária delas, percebemos a necessidade de 

uma aproximação mais lúdica que as envolvesse. Desse modo, foi sugerido a elas 

um diálogo com a artista a partir de um suporte utilizado para correspondências 

curtas entre pessoas: o cartão postal, que tem como característica a dupla face, o 

que permite que, de um lado, seja explorado e produzido um texto plástico, e, do 

outro, um texto verbo-visual. Desse modo, foi proposto a elas criarem pequenas 

narrativas expressando para a artista Heidi Lieberman, como foi à experiência de 

terem ido pela primeira vez ao museu de arte e apreciado suas obras. 

Para a produção dessas narrativas, foi utilizada uma parceria interdisciplinar, já que 

as crianças haviam visitado a exposição na segunda quinzena de maio, e 

imediatamente após a visita mediada, tínhamos iniciado o trabalho com a produção 

do texto plástico do cartão postal, e essa ação educativa durou quase todo o mês de 

junho, uma vez que a disciplina de Arte somente possui uma aula semanal. Em 

função dos jogos da Copa do Mundo de 2014, as férias escolares foram antecipadas 
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para a primeira quinzena de julho, e, assim, houve o receio de deixar a escrita do 

texto verbal do postal para após esse período de recesso e as crianças se 

distanciarem muito dos momentos vivenciados no museu, pois o calor das 

experiências vividas e sentidas por elas estavam fortes naquele momento. 

Nessa perspectiva, pedimos às duas professoras de Língua Portuguesa das turmas, 

que possuem um tempo maior com elas durante a semana, que orientassem a 

construção da escrita do postal. As professoras prontamente atenderam ao nosso 

pedido e, antes do início das férias, entregaram-nos o rascunho dos textos que, 

posteriormente, foram transcritos em uma folha previamente preparada, e colada no 

papel canson, já com o texto visual que havia sido produzido. A seguir, pode-se 

visualizar um exemplar dessa produção. 

 

 

A produção de sentido nos discursos 

Para essa análise dos discursos das crianças, foi utilizada a semiótica francesa e/ou 

discursiva como metodologia analítica, com ênfase na análise semântica do 

discurso. Compreendemos que essa teoria é pertinente, uma vez que nos mostra o 

‘que’ e ‘como’ os textos produzem sentidos a partir das análises dos procedimentos 

que os estruturam e os tornam um todo de sentido.  

Essa concepção de texto é definida por Barros (1988) e também por Fiorin (2013).  

Este reitera que a semiótica, embora não ignore que o texto seja um objeto histórico, 

enfatiza o conceito de texto como objeto de significação, e, por conseguinte, tem sua 

Fig. 1 – Frente e verso do cartão postal 
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principal preocupação no estudo dos mecanismos que o engendram e que o 

constituem como uma totalidade de sentido. 

Os textos, conforme Rebouças e Magro (2009), encontram seu lugar entre os 

objetos culturais inseridos numa sociedade e; desse modo, não podem ser 

analisados como estruturas fechadas, mas devem estabelecer uma relação com o 

contexto sociocultural que os envolve. 

Segundo Fiorin (2013), essa teoria é concebida como sintagmática, geral e gerativa. 

Ela é sintagmática porque tem como objetivo estudar a produção e a interpretação 

dos textos. É geral, porque se interessa por qualquer tipo de texto, 

independentemente de sua manifestação, seja ela visual, verbal ou ainda verbo-

visual. Por fim, é uma teoria gerativa porque concebe o texto como um percurso 

gerativo, que percebe o texto do simples e abstrato ao mais complexo e concreto, 

num processo de enriquecimento semântico. 

O percurso gerativo de sentido não tem um estatuto ontológico, ou 
seja, não se afirma que o falante na produção de seu texto passe de 
um patamar ao outro num processo de complexificação semântica.  
Ele constitui um simulacro metodológico, para explicar o processo de 
entendimento, em que o leitor precisa fazer abstrações, a partir da 
superfície do texto, para melhor entendê-lo. (FIORIN, 1995, p. 15) 

O percurso gerativo de sentido, sob o olhar de Fiorin (1994), é um simulacro 

metodológico, com a função de explicar o processo de entendimento em que o leitor 

precisa fazer abstrações a partir da superfície do texto, para melhor entendê-lo. Este 

é constituído de três níveis ou patamares: o nível fundamental, o narrativo e o 

discursivo.  

No percurso da análise semiótica, observamos as questões ligadas à isotopia, 

presentes nos discursos verbais dos cartões postais.  A isotopia, conforme Fiorin 

(2013), é a coerência semântica, e o que faz dele uma unidade é a reiteração, a 

redundância, a repetição, a recorrência de traços semânticos ao longo do discurso. 

Em análise do discurso, isotopia é a recorrência de traços 
semânticos ao longo do texto. Para o leitor, a isotopia oferece um 
plano de leitura, determina um modo de ler o texto. [...] A recorrência 
de traços semânticos estabelece a leitura que deve ser feita. Essa 
leitura não provém da fantasia do leitor, mas está inscrita no texto. 
(FIORIN, 2013, p. 113) 
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Nesse sentido, após a leitura dos discursos das crianças nos postais, percebemos 

que falar sobre a experiência vivida no museu abriu caminhos para que se tecessem 

muitos comentários, e observamos que as elas fizeram várias relações entre o vivido 

e sentido. Emergiram discursos em relação à visita, à exposição, ao museu, à 

própria artista, às obras de que mais gostaram, dentre outros. Assim, nesse primeiro 

mapeamento, observamos que as crianças expressaram, de forma quase unânime, 

ter gostado da visita ao MAES, bem como da exposição “Meu país tropical”. Para 

valorizar essa rede de informações, foram tecidas duas categorizações maiores: 

relações entre a exposição, a artista e suas obras x relações entre o museu e a 

visita. A partir dessas duas categorias, destacamos as ramificações que dela 

emergiram com maior incidência.  

Relações entre a exposição, a artista e suas obras 

Por meio da primeira categorização “Relações entre exposição, a artista e suas 

obras”, observamos que as crianças em seus discursos elogiaram de forma 

expressiva a artista Heidi pelo seu fazer artístico, mas, por aspectos diferentes e, 

dessa forma, para facilitar a compreensão dos sentidos apontados por elas, fizemos 

uma análise que evidencia o que as crianças destacaram ter apreciado na obra de 

Heidi e as reiterações observadas. 

Concordo com Martins (2012) quando diz que as obras de arte são tecelãs de 

diálogos, elas podem nos atrair, nos repelir, mas sempre nos inquietam e, por vezes, 

fazem-nos rever nossos próprios conceitos, levando-nos a pensar. Nessa 

perspectiva, a autora destaca: “Uma obra de arte nos provoca admiração, surpresa e 

deleite. A obra de arte nos faz ver através de outras perspectivas, pontos de vista 

diversos” (MARTINS, 2012, p. 26). 

Nesse sentido, pode-se compreender que houve um bom encontro2 das crianças 

com o museu e suas obras, levando-as a uma produção de sentidos. Nos discursos 

delas, acerca da exposição, foram observadas leituras com pontos de vista 

diversificados de acordo com a análise das narrativas e dos discursos realizados. 

As crianças destacaram ter apreciado a exposição e as obras de Heidi, enaltecendo 

a artista por meio de temáticas que se reiteraram. A criatividade e o talento da 
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artista; o sentimentalismo, a profundidade e beleza observados nas obras; o 

encantamento e inspiração que as obras proporcionaram a elas foram destacados.  

Algumas crianças também acharam a exposição legal. Elas elogiaram as pinturas de 

Heidi e demonstraram compreender a forma de expressão da artista ao se 

destacarem o uso das cores, sombras e o material reciclado utilizado nas obras. A 

criatividade, a cor e a beleza foram as três categorias que se repetiram nos 

discursos das crianças das quatro turmas.  

Por esse viés, podem-se enquadrar os discursos das crianças por meio da 

abordagem proposta pelo filósofo e educador inglês Michael Parsons (1992), que 

analisa a experiência estética do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo. O 

autor desenvolveu uma pesquisa em que buscou compreender a arte pelo prisma do 

desenvolvimento cognitivo, utilizando para isso estágios de compreensão estética, 

por acreditar que as pessoas alcançam as percepções complexas da maturidade 

passando por uma série de estágios.  

A intenção de Parsons não estava em classificar nem descrever as pessoas, mas 

compreender como elas entendem a arte. Ele propôs cinco estágios de 

desenvolvimento, relacionando-os às ideias centrais que estruturam o pensamento 

das pessoas sobre a pintura: 1º estágio: a cor (pré-linguístico); 2º estágio: o tema 

(incluindo as ideias da beleza e do realismo); 3º estágio: a expressão das emoções; 

4º estágio: o meio de expressão (a forma e o estilo) e o 5º estágio: a natureza dos 

juízos. O autor, nessa investigação, considerou que há uma evolução da 

compreensão estética dos sujeitos e apontou a existência de dois aspectos, um 

estético e o outro psicológico. No primeiro, cada estágio se aperfeiçoa à medida que 

incorpora uma nova percepção e a utiliza para interpretar as pinturas de modo mais 

complexo, do ponto de vista estético, enquanto no psicológico há uma capacidade 

crescente dos sujeitos. 

Nessa perspectiva de análise, percebe-se que algumas crianças em seus discursos 

destacaram ter gostado das obras de Heidi pela BELEZA. Segundo a categorização 

por meio da experiência estética do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo 

proposto por Parsons (1992), elas se enquadram no segundo estágio, no qual se 

relacionam beleza a realismo. Isso pode ser observado no gráfico, por turmas, e nos 

discursos de alguns alunos:  
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Fig. 2 – Proporção de alunos no segundo estágio, segundo Parsons. 
Fonte: gráfico produzido pelo autor. 

 
 

“Seus quadros são lindos e inspiradores”; “Seus quadros são lindos, os melhores 

que já vi na vida”; “Quando fui ao museu e vi suas obras me encantei, elas são 

lindas e muito alegres”; “Seus quadros estavam muito bonitos, mostram muita coisa 

do Brasil”; “Suas pinturas foram muito bem representadas, são muito lindas. Você é 

uma grande artista”.  

Parsons (1992) salienta que o tema ou o assunto de que trata a obra é a porta de 

entrada para a compreensão de um quadro. O autor afirma que, nesse estágio, 

como o objetivo da pintura é representar alguma coisa, os quadros não figurativos 

não têm grande sentido, pois serão considerados melhores quanto mais realistas 

forem.   

As crianças também, em seus discursos, reiteraram, na relação entre a exposição, a 

artista e suas obras, o destaque à CRIATIVIDADE, ao SENTIMENTALISMO, à 

INSPIRAÇÃO, ao ENCANTAMENTO e à PROFUNDIDADE. Se analisarmos, pelas 

categorias propostas por Parsons (1992), esses alunos enquadram-se no terceiro 

estágio de desenvolvimento cognitivo.  

Nesse estágio, mesmo que ainda intuitivamente, percebe-se a expressividade nas 

obras. O autor destaca que a beleza, o realismo estilístico e a habilidade do artista 

não são relevantes. A pintura é observada a partir da experiência que ela nos 
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provoca; quanto mais intensa e provocativa, melhor ela será. A seguir, observa-se a 

incidência por turmas, no gráfico, e os discursos de alguns alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 – Proporção de alunos no terceiro estágio, segundo Parsons. 

Fonte: gráfico produzido pelo autor. 
 

I – CRIATIVIDADE: “Achei você muito criativa, e por isso amei suas obras”; “Quando 

fui ao museu, fiquei impressionada com suas obras de arte, são bem criativas.”; “Eu 

adorei suas obras, elas são bem criativas e bem brasileiras, gostei muito de 

conhecê-las”; “Você é muito criativa, você representou o Brasil muito bem, suas 

pinturas são geniais.”; “Heidi, eu gostei muito de suas obras, pelo tropicalismo e a 

criatividade, o jeito novo de misturar várias técnicas, como colocando jornal na obra”.  

II – SENTIMENTALISMO: “Gostei muito de suas obras, pois você expressa 

sentimento nelas; com a obra ‘Saudade’, você expressou o sentimento saudade.”; 

“Adorei suas obras, eu acredito que nelas você expressa sentimentos”. 

III – INSPIRAÇÃO, ENCANTAMENTO E PROFUNDIDADE: “Eu me inspiro em suas 

obras”, “Eu gostei muito de seu trabalho e achei muito inspirador, eu adoro desenhar 

e me deu muita inspiração.”; “Quando vi suas obras no museu me impressionei, 

senti uma sensação de país tropical, eu me inspirei muito.”; “Eu gostei muito de seus 

trabalhos, as artes que você faz são encantadoras”, “Adorei a exposição, suas obras 

são muito profundas para mim, ainda não entendo muita coisa de arte, mas gostei 

de seus quadros”, “Gostei muito de suas obras e após vê-las comecei a pensar 

melhor sobre a vida”.  
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Já nos discursos de determinados alunos, foi frequente a relevância dada por eles 

aos meios de expressão da pintura pelo: USO DA COR, USO DE SOMBRAS E USO 

DE MATERIAIS. Segundo Parsons (2002), essas crianças se enquadram no quarto 

estágio de desenvolvimento cognitivo, em que a forma e a expressão revelam a 

significação da obra, e transcendem os limites da subjetividade individual. Nesse 

estágio, tem-se a percepção de como as linhas, as cores, a textura, a composição e 

a técnica se encontram estruturadas na obra, revelando o seu estilo e o seu 

significado. O gráfico abaixo mostra essa incidência nas turmas, e os discursos dos 

alunos, a seguir, revelam que eles se encontram nessa categoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 –  Proporção de alunos no quarto estágio, segundo Parsons. 
Fonte: gráfico produzido pelo autor. 

 
 

IV – USO DA COR: “Achei seus quadros muito bonitos e bem coloridos”; “Achei 

lindas as pinturas, cheias de cores vivas”, “Suas obras têm cores vivas e lindas”; 

“Admiro muito a sua arte, com cores muito coloridas, assim que eu gosto”; “Adorei a 

exposição e suas obras, gostei do tema e do jeito que você usou as cores”; “Eu 

adorei suas obras, são muito coloridas”, “As suas obras são todas coloridas, 

misturadas, alegres e divertidas”; “Eu adorei a exposição, porque as obras são 

coloridas”; “Eu adorei sua exposição, achei criativo e cheio de cores vibrantes e isso 

foi ótimo, eu aprecio muito sua arte”. 

V – USO DE SOMBRAS: Um aluno destacou: “Gostei muito das obras, cores e 

sombras”. 
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VI – USO DE MATERIAIS: “Gostei da obra ‘Meu país tropical’ porque mostra que 

nem todo lixo é lixo”; “Gostei quando você reciclou os copinhos de sorvete e 

transformou em arte”, “Gostei do jeito novo de misturar várias artes, como colocando 

jornal na obra”; “Você fez obras com material reciclado e ficou muito belo”, “Suas 

obras me ensinaram que podemos reaproveitar materiais, você tem um ótimo 

talento”, “Gostei muito de suas obras, o que mais me chamou atenção, foi a 

instalação com os copinhos de sorvete, estou tentando fazer igual só com tic-tac.” 

O TROPICALISMO E A CULTURA BRASILEIRA foram também citados pelos 

alunos. A mostra do MAES foi uma homenagem e celebração do estado do Espírito 

Santo ao ano dedicado às relações Brasil-Alemanha. A própria temática proposta 

para a exposição ‘Meu pais tropical’ e apresentada pela artista Heidi Lieberman por 

meio de suas produções artísticas são, segundo o catálogo da exposição, 

“declarações pessoalizadas pela experiência do seu Brasil Tropical através de sua 

arte com experiência do cotidiano. Seu material é cultura, gente, natureza”.  

“Eu achei muito legal você querer representar o Brasil em obras de arte. Deve ter 

sido uma tarefa difícil mais ficou lindo!”; “Eu gostei de suas pinturas porque muitas 

representam o povo brasileiro, como o esportista e a mulher negra com seus 

balangandãs”; “Heidi, achei super legal sua exposição sobre o Brasil, mostrou muita 

coisa que eu nunca tinha percebido em anos e que você percebeu em alguns 

meses. Muito obrigada por compartilhar sua visão do Brasil com a gente”. 

Após essa etapa de análise, percebemos que as crianças ficaram entre o segundo, 

o terceiro e o quarto estágios por meio da abordagem proposta por Michael Parsons 

(1992). O autor ressalta, ainda, que as pessoas alcançam as percepções complexas 

da maturidade passando por esses estágios, e isso é de cada um de nós, 

independente de idade, gênero, escolaridade, situação socioeconômica, entre 

outros. Possuímos concepções diferentes quanto às características que uma obra 

deve apresentar e quanto à forma correta de julgá-lo; e tais concepções afetam, 

profundamente, a nossa maneira de reagir diante das obras que vemos. 

Relações entre o museu e a visita 
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Das crianças participantes, 73 % ainda não haviam visitado um museu de arte, mas 

percebeu-se uma experiência estética por elas sentida bastante significativa. Os 

alunos afirmaram em seus discursos que gostaram bastante do museu, da primeira 

visita, elogiaram a organização, reiteraram que foi experiência marcante, de 

conhecimento e aprendizado. Algumas delas mostraram o desejo de ir novamente à 

mostra de Heidi, inclusive de conhecê-la pessoalmente, e também algumas delas se 

sensibilizaram pela surpresa, experimentando a “estesia” do encontro com a arte. 

Comentários acerca da primeira vez que foram ao museu, o desejo de voltar e o 

aprendizado que a exposição lhes proporcionou foram os itens que se repetiram nas 

quatro turmas, como se pode observar no gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5 – Relações entre o museu e a visita 

Fonte: gráfico elaborado pelo autor. 
 

A seguir, destacam-se os discursos: 

I – PRIMEIRA VEZ QUE FORAM AO MUSEU: “Foi a primeira vez que eu fui a um 

museu de arte e me impressionei”; “Foi minha primeira vez que eu fui ao museu e 

adorei”; “Depois que fui a sua exposição, passei a gostar mais de arte”; “Foi muito 

legal, pois nunca fui a um museu, e suas artes eram bem bonitas”; “Heidi, eu nunca 

tinha ido ao museu e depois que fui, passei a gostar ainda mais de arte, desenhos e 

pinturas, por isso te agradeço, obrigada!”; “Foi muito legal, pois nunca fui a um 

museu, e suas artes eram bem bonitas”; “Até agora foi a primeira vez que fui ao 

museu de arte e gostei muito. Quando eu crescer, vou querer ser arquiteta, eu vou 

pegar suas ideias, beijos de sua fã”. 

5º A

5º B

5º C

5º D
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II – DESEJARAM VOLTAR: “Gostei muito da exposição, espero poder ver mais suas 

pinturas”; “Gostei de todas as obras criadas por você, se eu pudesse ia ver de novo”; 

“Se pudesse iria muitas vezes para ver de novo”; “O passeio até lá não foi em vão. 

Gostaria de ir de novo”; “Espero visitar sua exposição de novo no MAES.”. 

III – ORGANIZAÇÃO: “Gostei muito do museu e da sua exposição, achei suas obras 

bem bonitas, tudo estava muito diversificado e bem organizado”. 

IV – APRENDIZADO: “Heidi, a exposição me ajudou a saber mais sobre arte e sobre 

você. Apesar de não ter te visto, deu pra sentir o amor que você tem pela Alemanha 

e pelo Brasil”; “Aprendi muito nesse museu, foi esplêndido”; “Eu aprendi muita coisa 

interessante, como fazer pinturas com cores mais vivas e coloridas e utilizando 

material reciclado”; “Com a ida lá, cresci e aprendi um mundo novo de artes”; 

“Aprendi muita coisa que não sabia. Você agora é uma de minhas artistas 

preferidas”; “Aprendi muita coisa com a ida ao museu” “Eu adorei ver e aprender 

sobre suas obras. Elas são maravilhosas.”; “Eu adorei a visita e aprendi muitas 

coisas”, “A visita foi uma ótima oportunidade para mim, de conhecer a arte”. 

V – EXPERIÊNCIA: “A experiência de ter ido ao museu foi uma das melhores, as 

obras estavam demais”; “Eu aprendi muitas coisas e adquiri experiências”; “Heidi, 

obrigado por ter me proporcionado essa experiência”.  

VI – SURPRESA: “Já fui a várias exposições, mas essa me surpreendeu”. 

VII – QUERIAM CONHECER A ARTISTA: “Adoraria te conhecer”; “Espero 

ansiosamente sua visita à escola”; “Adorei suas obras, embora não tenha te visto, vi 

suas fotos e te achei linda, fiquei louca para te ver, mas como não foi possível 

escrevo essa carta. Enfim suas obras são maravilhosas. Espero te ver um dia”; “Até 

agora foi a primeira vez que fui ao museu de arte e gostei muito. Quando eu crescer 

vou querer ser arquiteta, eu vou pegar suas ideias, beijos de sua fã”. 

Considerações 

Um dos objetivos dessa pesquisa foi compreender como o museu de arte (MAES) 

atuou na produção de sentidos dos estudantes, a partir das relações estabelecidas 

com a escola. Pelo viés da metodologia da semiótica discursiva foram desvelados 
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aspectos importantes na significação das crianças por meio de suas narrativas, pois 

reiteram elementos que são marcantes nesse vivido não só no museu, na escola, 

mas também na vida. Oliveira (2013, p. 180) diz que podemos pensar “[...] a teoria 

semiótica, enquanto mecanismos de descrição e análise das narrativas da vida, 

destacando entre essas não só as da própria aprendizagem na escola, mas também 

fora dela”.  

A organização por meio de categorias de análise foi importante, pois, desse modo, 

os objetos foram analisados e interpretados enquanto totalidades de sentido, uma 

vez que a semiótica é um aparato metodológico de entendimento, que nos permite 

descrever, analisar e interpretar com consistência, pela metodologia do percurso 

gerativo de sentido, as ocorrências significantes.  

Como realizamos um mapeamento inicial antes da visita ao museu de arte, por meio 

de cinco questões, que pretendiam perceber a compreensão dos sujeitos acerca “do 

que é arte, o que é um museu de arte e o que esperavam encontrar lá no museu e 

na exposição”, percebemos, após essa etapa de análise, que podemos traçar um 

paralelo entre as concepções que as crianças tinham sobre o museu, bem como as 

expectativas antes da primeira visita. Percebemos que, nas narrativas das crianças, 

houve um entrecruzamento de ideias, sentimentos, vivências, experiências, e, 

especialmente, produção de sentidos, nessa viagem que se iniciou na escola, 

continuou no museu e trouxe na bagagem muitas experiências que repercutiram nas 

produções verbo-visuais na escola. 

Nesse sentido, compreende-se que esse repertório sobre a Arte pode ser tecido 

desde a mais tenra idade, seja na escola, na família ou na vida cotidiana; contudo, 

pode-se fazê-lo com a contribuição especial de um ensino de arte que vá além do 

conhecimento de técnicas que invista na educação pelo sensível, propiciando aos 

educandos “sabor pelo conhecimento, relacionando o que [aprendem] com o seu 

estar no mundo e [desse modo, vão] descobrindo o saber e descobrindo-se, pelo 

aproximar-se do conhecimento” (OLIVEIRA, 2013, p. 179). 

Por esse prisma, percebemos que essa experiência foi singular e significativa, e 

revela que o diálogo entre o museu e a escola pode ser rico e render frutos. Frutos 

da experiência vivida e sentida, frutos de arte, de sensações e de ideias. 
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Notas 
1 A exposição “Meu país tropical” realizou-se no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), no período de 24 de 
abril a 13 de julho de 2014, e apresentou trabalhos da artista contemporânea alemã Heidi Lieberman. O artista e 
fotógrafo capixaba Bruno Zorzal foi também convidado para dialogar com a exposição de Heidi por meio da 
mostra fotográfica “A terra quieta a terra inquieta”. A mostra teve a curadoria de Lobo Pasolini e Elza Filgueiras e 
fez parte das comemorações do ano da Alemanha no Brasil. 
2 “Bom encontro” para o filósofo Spinosa significa o momento que somos afetados e sensilizados.  
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