
 

VI PROGRAMA DE FORMAÇÃO CULTURAL DO INSTITUTO GIRASSOL 

Passeio guiado: Jardim da Luz, Estação da Luz 

Visita monitorada: Pinacoteca do Estado, Museu de Arte Sacra de SP 

 

 

Os locais planejados para esse nosso programa foram a Pinacoteca do Estado, a 
Estação da Luz, o Jardim da Luz e o Museu de Arte Sacra. 

Nosso ponto de encontro foi em frente à Pinacoteca, onde houve a apresentação do 
programa por Paula Torres e a exposição do Fabiano Garcia sobre: o prédio ocupado 
pela Pinacoteca do Estado, o Liceu de Artes e Ofícios, o museu e seu acervo.  

Em seguida, entramos na Pinacoteca para uma visita monitorada à exposição O 
florescer das cores – A arte do período EDO e ao acervo do museu. Foi muito 
interessante e os participantes ficaram encantados com a variedade e a riqueza das 
obras que apreciaram.  

Saindo da exposição, tomamos um lanche no Café da Pinacoteca, lugar muito bonito e 
agradável, de frente para o Jardim da Luz. 

Terminado o lanche, fomos para o passeio pelo Jardim da Luz, o primeiro parque 
público da cidade, projetado para abrigar um jardim botânico, palco de festas e leilões. 
E, em seguida, fomos para a Estação da Luz, onde os participantes puderam ouvir as 
explicações dos monitores sobre a sua construção, abertura, pessoas que já passaram 
pelo seu saguão, porta de entrada para os imigrantes e responsável pela 
transformação de uma pequena vila de tropeiros em uma metrópole. 

Depois caminhamos até o Museu de Arte Sacra, onde houve, primeiramente, uma 
conversa sobre a sua fundação e o conjunto das obras e depois a visita monitorada ao 
museu. Por fim, visitamos o belíssimo presépio napolitano, doado por Ciccillo 
Matarazzo, que encantou a todos. 

Foi um programa muito interessante, de grande riqueza e que envolveu bastante a 
todos os participantes.  

Paula Torres 


