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RESUMO 

ESTEVAM, Joelma Z. Arte, Museu, Educação: uma integração necessária na 
superação das tecnologias de controle social.  2016. 287f. Tese (Doutorado em 
Tecnologia) − Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016.  

Esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre as estratégias e mediações utilizadas 
pelos museus Oscar Niemeyer e de Arte Contemporânea, em Curitiba, e Pinacoteca 
e Museu de Arte Moderna de São Paulo, para aproximar o público da arte. Reconhece 
que o hiato existente entre ambos e que se reflete na baixa visitação aos museus de 
arte é resultado de construções ideológicas dominantes – as tecnologias de controle 
social – construídas historicamente para manter o controle de quem possui o poder 
econômico sobre os demais, sejam pessoas, como no caso da apreciação artística, 
ou países, como o que acontece com a tecnologia. Apresenta também algumas 
possibilidades de subversão deste controle, que ocorrem especialmente pelo fato de 
o ser humano ser criativo e interpretativo. Por fim, observa que o trabalho realizado 
pelos setores educativos dos museus para atrair diferentes públicos às instituições é 
bastante relevante e comprometido. Em relação aos materiais didáticos elaborados e 
distribuídos aos visitantes, entretanto, constatou-se a necessidade de alguns ajustes 
para que estes se comuniquem melhor com os visitantes e contribuam, de fato, para 
desconstruir a ideia de museu como um espaço elitizado e disponível apenas a alguns 
poucos privilegiados. 

Palavras-chave: Museu. Arte. Tecnologia. Poder.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

ESTEVAM, Joelma Z. Art Museum, education: a necessary integration in 
overcoming the social control technologies. 2016. 287f. Thesis (Doctorate in 
Tecnology) − Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016.  
 
 
This research aims to reflect on the strategies and mediation used by Oscar Niemeyer 
and Museum of contemporary art, in Curitiba, and Pinacoteca and Museum of modern 
art of São Paulo, to approximate audience of art. Recognizes that the gap between the 
two and that is reflected in the low visitation to art museums is the result of social 
control technologies historically elaborate and maintained to keep track of who has 
economic power over others , are people , as in the case of artistic appreciation, or 
countries, such as what happens with technology.It also presents some possibilities of 
subversion of this control , which occur especially because the human being creative 
and interpretive. Finally, it notes that the work carried out by the educational sectors of 
museums to attract different audiences is very relevant institutions and committed. 
With regard to teaching materials prepared and distributed to visitors, however, the 
need for some adjustments so that they communicate better with visitors and 
contribute, in fact, to deconstruct the idea of the Museum as an elite space and 
available only to a few privileged. 

Keywords: Museum. Art. Tecnology. Power. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

O poeta espanhol Carlos Machado ensinou que o caminho se faz ao caminhar. 

E não há nada mais verdadeiro para explicar este trabalho, que nasceu com um 

determinado olhar e, ao longo de quatro anos, amadureceu e conseguiu perceber que 

estava no caminho certo, mas na contramão, portanto precisava de alguns ajustes no 

trajeto, e foi o que aconteceu. 

A princípio, a pergunta que norteou esta pesquisa se referia aos motivos que 

levavam as pessoas a desenvolverem uma certa resistência em relação à arte 

contemporânea. 

Esta questão nasceu da experiência docente desta pesquisadora, 

especialmente junto aos estudantes das muitas turmas de cursos de graduação de 

formação de professores de Artes nos quais atuou e que apresentavam muitas 

dificuldades em reconhecer a produção artística contemporânea como arte. 

Percepção semelhante ocorreu ao se observar a reação de pessoas em museus, 

quando se deparavam com obras artísticas atuais: não raro demonstravam irritação, 

raiva e faziam comentários desqualificadores sobre o que viam. Autores como 

Agnaldo Farias auxiliaram na compreensão de que esta angústia não era unicamente 

desta pesquisadora.  

Durante a intensa jornada de estudos, leituras, discussões, evidenciou-se que 

a questão não era restrita à arte contemporânea, mas que o público apreciador de 

Artes, e no caso específico desta pesquisa, de Artes Visuais, ou o número de pessoas 

que frequentam espontaneamente museus (sem que sejam levados pela escola, por 

exemplo) é muito pequeno1. A exceção se faz nos casos das megaexposições, cujos 

nomes dos artistas famosíssimos atraem grande quantidade de pessoas que passam 

horas na fila até chegarem às salas com as obras. O que acontece lá dentro, quando 

as pessoas se deparam com os trabalhos artísticos, já é outra conversa.  

Mas nas exposições que não têm este apelo, sejam de trabalhos com 

características clássicas, modernas ou contemporâneas, a realidade é sempre muito 

parecida: poucos visitantes. Por que isto ocorre? O que poderia explicar tamanho hiato 

                                                           
1  De acordo com dados do IBGE de 2007, menos de 10% da população brasileira frequenta museus 

e instituições culturais. 
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entre boa parte da população e a arte, e o desejo de visitar um museu para apreciar 

imagens artísticas?  

A hipótese é de que o afastamento entre público e arte reflete questões extra-

artísticas. E que a educação realizada pelos museus, em parceria com as escolas, 

pode iniciar um processo de reversão deste afastamento. 

A partir destas reflexões, foram definidos os objetivos do trabalho. 

Objetivo geral: Refletir sobre as estratégias e mediações utilizadas pelos 

museus estudados (Museu de Arte Contemporânea e Oscar Niemeyer, em Curitiba, e 

Pinacoteca e Museu de Arte Moderna de São Paulo) para aproximar o público da arte. 

Os objetivos específicos são: 

− Estudar os contextos de constituição dos museus de arte, especialmente 

no Brasil. 

− Pesquisar a constituição dos processos de mediação entre público e arte 

na América Latina. 

− Analisar as propostas educativas dos museus de arte estudados. 

Para tentar entender melhor estas questões, buscou-se o suporte de outras 

áreas do conhecimento, como a Sociologia, Antropologia e a Filosofia. Este estudo 

propiciou o aprofundamento da investigação e, neste processo, achados teóricos 

importantes trouxeram nova compreensão para o problema. Trata-se das construções 

ideológicas hegemônicas, que se constituem a partir de estruturas muito bem 

organizadas, capazes de criar uma realidade aparentemente pronta, acabada, de tal 

forma coerente que não necessita questionamentos; ao contrário disso, o 

procedimento normal é se integrar a ela. Desconhecendo estas manobras, a 

tendência é aceitar como natural o que, em verdade, é violentamente imposto.  

No caso da arte, o mais comum é concebê-la como luxo, privilégio de quem 

nasceu com um dom especial, seja para criar ou para apreciar. E sendo assim, quem 

não nasceu com esta habilidade natural deveria buscar outras alternativas para as 

quais demonstre mais aptidão. 

Para desconstruir esta visão naturalizada, hierarquizada e elitista de arte, 

buscou-se fundamentação teórica em quatro autores: Pierre Bourdieu, que explica 

como são criadas as construções ideológicas hegemônicas ou como se estabelece o 

Poder Simbólico. Álvaro Vieira Pinto, que demonstra como este processo manipulador 

se dá em relação à tecnologia. Néstor Garcia Canclini e Jesús Martin Barbero 

localizam seus estudos na América Latina e demonstram os mecanismos utilizados 
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pela burguesia neste continente para manter seu status quo, sendo um deles afastar 

o público da arte: por um lado, desqualificam a produção artística das classes menos 

favorecidas economicamente, exaltando uma pretensa superioridade da classe 

burguesa e, por outro, enfatizam a existência do apreciador passivo, incapaz da 

fruição artística. 

Todas estas estratégias capitalistas debatidas pelos autores citados 

pretendem o controle social dos indivíduos e conseguem, em grande medida, alcançar 

este objetivo. Mas, para uma educadora, é impossível acreditar na eficácia total destas 

ações. Neste sentido, e com o otimismo alimentando os rumos deste trabalho, optou-

se por pensar também os estudos de alternativas de subversão a este controle. Nesta 

etapa, alguns autores foram fundamentais: Michel de Certeau, Garcia Canclini, Stuart 

Hall e Bakhtin. 

Certeau mostrou que não há aceitação passiva e absoluta das imposições e 

que, mesmo que a rejeição não possa ser demonstrada explicitamente, observam-se 

movimentos de adaptação e de subversão da ordem imposta.  

Já Garcia Canclini, ao refletir sobre a globalização, ensina que mesmo com a 

força acachapante deste fenômeno, não aconteceu uma adesão radical à cultura 

global trazida pelos países dominantes, mas que ocorreram redefinições, hibridações, 

modificações para que tais interferências respondessem às demandas locais.  

No mesmo propósito é possível encontrar os escritos de Stuart Hall. Ele 

defende que a centralidade da vida humana não é predefinida ou predeterminada, 

mas construída a partir dos variados sistemas de significados (cultura) que os seres 

humanos, essencialmente interpretativos, utilizam para codificar, organizar e regular 

sua conduta em relação aos outros.  

Buscou-se também as ideias de Bakhtin, que concebe o leitor como co-autor 

do texto, isto é, como aquele que completa o sentido da obra, jamais como um 

receptor passivo de uma mensagem que lhe é imposta. 

Pensando sempre em um indivíduo que possa fazer suas escolhas em relação 

à arte de forma mais autônoma, foram ainda abordados dois elementos considerados 

de extrema importância: o conhecimento, e neste caso específico, o conhecimento 

sobre a imagem. Acredita-se que a grande exposição a ela tanto pode redundar na 

familiaridade com o objeto, como levar a uma banalização, à falsa impressão de que 

já se conhece muito bem, não precisando sequer observá-la com atenção, perdendo-
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se, assim, uma excelente oportunidade de experimentar e saborear a riqueza de uma 

imagem artística. 

E a arte-educação, que além de propiciar o conhecimento, a vivência e a 

experiência em/sobre/com a arte, pode fazê-lo de forma reflexiva, de maneira que os 

estudantes sejam capazes de desvelar as estruturas de poder que historicamente 

fizeram com que as pessoas acreditassem que existe uma única forma de arte e que 

esta, tanto na sua criação como na apreciação, é direito de apenas uma parcela das 

pessoas. 

Após estas reflexões, foi possível compreender um pouco melhor sobre os 

fatores que podem ajudar a explicar o distanciamento entre público e arte, e olhar 

além das justificativas comumente ouvidas, como “a entrada na maioria dos museus 

é de graça, as pessoas não vão porque não querem” ou “as pessoas não se 

interessam por arte”.  Desta forma, a segunda parte deste trabalho procurou conhecer 

o que as instituições museais estão fazendo para reverter este processo e promover 

a aproximação entre público e arte. 

Primeiramente, buscou-se conhecer o conteúdo das principais cartas 

patrimoniais, visando compreender o pensamento que norteia a museologia no mundo 

atualmente. 

Em seguida, foram escolhidas quatro instituições para serem estudadas. Em 

Curitiba, o Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC/PR), o primeiro museu de 

arte de Curitiba e o Museu Oscar Niemeyer (MON), o principal da cidade e um dos 

mais importantes do país. Em São Paulo, a Pinacoteca do Estado, instituição 

centenária, a mais antiga da cidade e o Museu de Arte Moderna de São Paulo que, 

além de sua importância como instituição que já realizou exposições dos maiores 

nomes da arte brasileira e de realizar uma forte atuação na área educativa, foi 

escolhido por se tratar de uma instituição privada, o que traria um contraponto às 

outras três, MAC, pública, MON e Pinacoteca Organizações Sociais (OS). 

Procurou-se compreender a estrutura e o funcionamento da área educativa 

destes museus. Procedeu-se o levantamento dos programas criados pelos setores 

educativos com o propósito de alcançar diferentes públicos. Por fim, realizou-se a 

análise de materiais didáticos elaborados pelas instituições.  

Como o objetivo desta investigação é conhecer as práticas desenvolvidas 

pelos setores educativos das instituições estudadas, visando a sua aproximação com 

o público, definiu-se que seria utilizada a entrevista como técnica de coleta de dados.  
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A elaboração deste instrumento seguiu as orientações de Moreira e Caleffe 

(2008, p. 167): “É importante ter um bom conhecimento do assunto antes de iniciar 

uma entrevista [...]”. Neste sentido, primeiramente realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica acerca das questões que podem interferir nas escolhas das pessoas, 

dentre elas, as tecnologias de controle social e as possibilidades de subversão destas. 

Em seguida, foi realizado um estudo acerca do pensamento atual em museologia, a 

partir do exarado pelas principais cartas patrimoniais e sobre histórico das instituições 

participantes desta pesquisa. 

De posse destes conhecimentos teóricos, foi feita a seleção dos 

entrevistados. Considerou-se que os portadores das informações mais importantes 

para os objetivos deste trabalho seriam os responsáveis pelas áreas educativas dos 

museus. 

Após, iniciou-se a elaboração de uma entrevista semiestruturada, em virtude 

de que, por meio dela, ser “possível exercer um certo tipo de controle sobre a 

conversação, embora se permita ao entrevistado alguma liberdade” (MOREIRA; 

CALEFFE, 2008, p. 169). A intenção era a de que houvesse possibilidades de o 

participante trazer outros dados que julgasse interessantes, ou fizesse 

esclarecimentos que, porventura, surgissem. 

O guia da entrevista (vide Anexo 1) contava com perguntas organizadas em 

quatro blocos: o primeiro buscava o perfil do entrevistado; o segundo, informações 

sobre a estrutura recebida pela área educativa dentro dos museus; o terceiro tinha 

como preocupação o trabalho desenvolvido pelo setor educativo; e, por fim, um bloco 

específico sobre as características do público. 

Após a realização destas − e em dois casos precisaram ser complementadas, 

pois uma das instituições passava por reformulações, ocorrendo mudanças 

significativas que precisavam ser consideradas, e na outra a responsável pelo setor 

não dispunha de todas as informações necessárias – procedeu-se à transcrição e, em 

seguida, à descrição e à análise dos dados. 

Durante os encontros presenciais da realização das entrevistas, foi solicitado 

algum material didático elaborado pelos setores de educação. Terminada a fase 

anterior, realizou-se a análise destes materiais. Para procedê-la, consideraram-se três 

aspectos entendidos como fundamentais na tentativa de aproximar o público da arte: 

Linguagem utilizada: Não se pretendeu analisar a linguagem a partir do ponto 

de vista da linguística, nem se tem competência para tal, mas observá-la pelo viés 
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social, pois, segundo ensinou Bourdieu (2008, p. 21): “A língua não é somente um 

instrumento de comunicação ou mesmo de conhecimento, mas um instrumento de 

poder”. Quando se legitima uma forma de falar e de escrever como correta, todas as 

outras, bem como seus respectivos usuários, estarão à margem. Considere-se ainda 

qual o percentual da população que teve (tem) acesso à variedade “padrão” da língua, 

não por acaso denominada “norma culta”. Segundo Gnerre (1991, p.6):  

 

A língua padrão é um sistema comunicativo ao alcance de uma parte reduzida 
dos integrantes de uma comunidade; é um sistema associado a um 
patrimônio cultural apresentado como um “corpus” definido de valores, 
fixados na tradição escrita. 

 

Portanto, as palavras não são entidades abstratas, neutras, mas trazem as 

marcas, as crenças, a autoridade de quem as pronuncia. Assim, se o museu tem como 

propósito acolher pessoas que não costumam frequentar a instituição, é fundamental 

se comunicar com elas a partir de uma linguagem acessível, caso contrário irá reforçar 

a distância entre ambos, distância esta construída de forma perversa, conforme 

explica Gnerre (1991, p. 6): “Uma variedade linguística “vale” o que “valem” na 

sociedade os seus falantes, isto é, vale como reflexo do poder e da autoridade que 

eles têm nas relações econômicas e sociais”. 

O texto do material didático entregue aos visitantes não deve ser utilizado para 

mostrar a erudição de seus autores, mas evidenciar que a instituição está à disposição 

daquela comunidade. Desta forma, considera-se que o uso da linguagem coloquial, 

informal, pode contribuir de forma mais efetiva para aproximar o público da arte. E 

quando for necessária a utilização de termos técnicos e/ou que não sejam comuns à 

linguagem cotidiana, entende-se que estes devem ser definidos e, sempre que 

possível, explicados e exemplificados. 

Ao observar a linguagem utilizada nos materiais didáticos, levou-se em 

consideração se o texto se apresenta de forma acessível, capaz de ser entendido pelo 

público não especializado em arte. 

O segundo aspecto considerado refere-se à maneira como os conhecimentos 

artísticos são trabalhados nestes materiais. Entende-se que é praticamente 

impossível se interessar e gostar de algo que não se conhece. Portanto, propor 

construir conhecimentos sobre arte é condição inicial para que o museu possa 

contribuir para formar apreciadores de arte.  
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Independentemente da opção metodológica realizada pela instituição 

(abordagens mais livres ou mais direcionadas, ênfase no sensível ou no conhecimento 

etc.) em função das sérias questões apontadas no início desta pesquisa acerca das 

construções ideológicas hegemônicas, especialmente no que se refere à apreciação 

artística, considera-se fundamental que, ao se ensinar arte, se estimule a reflexão, 

tanto sobre o que se está vendo (fruição), como fazendo (processo criativo). 

Portanto, ao se observar o encaminhamento metodológico, verificou-se se 

propicia a crítica, condição básica para o desvelamento das estruturas que, muitas 

vezes, são imperceptíveis, e ainda assim interferem profundamente nas escolhas e, 

consequentemente, na vida das pessoas. 

O terceiro critério adotado diz respeito aos conhecimentos sobre o museu, 

abordados pelos materiais educativos. Hugues de Varine (2013, p. 172) afirma:  

 

A museografia (conjunto de técnicas e de usos da exposição) tem uma 
linguagem própria (assim como há uma linguagem da informática ou da 
imagem audiovisual), com seu vocabulário, sua sintaxe e seus códigos, mas 
necessita que estes sejam, ao menos, acessíveis à maioria. 

 

Mesmo que o museu não tenha monitores, mediadores ou educadores 

recebendo o público, ainda assim estará se comunicando com as pessoas através da 

linguagem das exposições. Para que se estabeleça este diálogo, entretanto, é importante 

que o público compreenda esta linguagem que não é verbal, mas que se constitui na  

 
[...] articulação de objetos-signos, de significados, idéias e emoções, 
produzindo discursos sobre a cultura, a vida e a natureza; que esta linguagem 
não é verbal, mas ampla e total, mais próxima da percepção da realidade e 
das capacidades perceptivas de todos os indivíduos [...] (ICOM, 1999, p.251). 

 

Entende-se que cabe ao museu ensinar e divulgar esta maneira pela qual se 

comunica e, ao analisar os materiais educativos, observou-se se isto vem ocorrendo.  

Para facilitar a visualização, decidiu-se elaborar um quadro com os resultados 

da análise. 

Esta tese está dividida em sete partes:  

Introdução: Considerando motivações, objetivos, marcos teóricos e a 

metodologia. 

Arte, tecnologia e poder: reflete sobre a constituição ideológica do poder e 

seus reflexos, especialmente sobre a arte e a tecnologia. 
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Uma autonomia possível: apresenta um apreciador que, mesmo confrontado 

com imposições, é capaz de subvertê-las para que os seus interesses sejam, de 

alguma forma, preservados. É um capítulo otimista, que questiona a ideia determinista 

de sociedade imutável, na qual alguns poucos têm o poder de definir a maneira como 

cada um deve viver. 

A mediação nos museus: traz uma visão da museografia contemporânea, a 

partir das cartas patrimoniais mais importantes. Reflete sobre a importância da 

mediação e da educação para aproximar o público da arte e apresenta a pesquisa de 

campo realizada nos museus estudados. 

E, por fim, as considerações finais, em que se reconhece, dentre outros, o 

papel fundamental da educação, especialmente da parceria entre escola e museu, 

para a construção de uma sociedade onde todos tenham os mesmos direitos de 

acesso ao patrimônio cultural. 

Espera-se que este trabalho possa contribuir para se construir coletivamente 

museus como espaços de mediação, negociações, mais democráticos, mais 

comprometidos com a comunidade e mais educativos. É um passo modesto para se 

pensar que o acesso a essas instituições é um direito de todas as pessoas, afinal, o 

patrimônio cultural é salvaguardado pelos museus, mas é propriedade de todas as 

pessoas, que por sua vez o constroem. 

Que todos sejamos protagonistas das nossas histórias e que a leitura deste 

trabalho seja agradável! 
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CAPÍTULO 1 

ARTE, TECNOLOGIA E PODER 

  

 

Esta pesquisa inicia com uma necessária reflexão sobre o poder, a fim de 

compreender em que medida as suas diversas manifestações podem impactar na vida 

das pessoas. O controle social dos indivíduos fica explícito em alguns casos, 

especialmente durante os regimes ditatoriais, aos quais boa parte dos países latino-

americanos2 esteve submetida até recentemente e que espalharam por todo o 

continente a imposição de regras e valores nos mais diversos setores das sociedades.  

No Brasil, em relação à arte, por exemplo, houve forte interferência sobre os 

temas que poderiam ser abordados nas diversas linguagens artísticas, bem como 

quais manifestações deviam ou não chegar até o público. Na Ciência e Tecnologia, 

observou-se o fechamento do Instituto Central de Ciências, idealizado por pensadores 

contrários ao regime, como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Lúcio Costa e Oscar 

Niemeyer, e a transformação da Fiocruz3, antes referência em saúde, em uma 

instituição de importância irrisória durante boa parte da vigência do regime militar. 

A superação dos regimes políticos trouxe a impressão de que alguns países, 

agora democratizados, assim como as suas populações, finalmente estariam livres. A 

liberdade, entretanto, pode ser apenas uma sensação, pois outros poderes, alguns 

evidentes, outros dissimulados e invisibilizados, podem continuar interferindo na 

maneira como as pessoas e as sociedades vão fazer as suas escolhas e se 

desenvolver. 

Será que todas as pessoas se sentem à vontade para frequentar um museu 

de arte? E se não o fazem, seria porque realmente não gostam deste tipo de 

atividade? Em relação ao desenvolvimento tecnológico, o desnível existente entre os 

                                                           
2  A partir da década de 1950, uma sucessão de golpes militares instalou a ditadura em vários países 

sul americanos e a redemocratização só aconteceu muitos anos depois: Equador (1979), Peru 
(1980), Bolívia (1982), Argentina (1983), Uruguai (1984), Brasil (1985), Paraguai (1989) e Chile 
(1990). (Disponível em: http://sob-letras.blogspot.com.br/2011/05/as-ditaduras-militares-na-
america-do.html. Acesso em: 14 set. 2015). 

3  Instituição criada em 1900 para produzir soro e vacinas contra a peste bubônica, entretanto, foi 
muito além disso, tornando-se fundamental no desenvolvimento da saúde pública do país. No ano 
de 1964, com o golpe militar, vários de seus cientistas tiveram seus direitos políticos cassados, 
houve um desmonte na área de pesquisa, reduzindo pela metade o número de pesquisadores. 
(Disponível em: http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/50-anos-do-golpe-civil-militar-suas-marcas-
na-fiocruz. Acesso em:  14 set. 2015). 
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países mais ricos e o restante é apenas o resultado do talento e da vocação de uma 

população e a falta destes em outra? 

Possivelmente, a resposta a estes questionamentos não seja muito simples e 

implique observar outros elementos, como as estratégias de manipulação construídas 

historicamente, com o objetivo de garantir a manutenção da força das classes 

dominantes sobre as dominadas, ou das metrópoles sobre as periferias do mundo. 

Ao tratar do poder simbólico, Bourdieu4 contribui para a compreensão de uma 

parte desta complexa trama que se estende por toda a sociedade, e, no caso deste 

trabalho, especialmente sobre a cultura. 

 

1.1 O PODER SIMBÓLICO 
  

Pierre Bourdieu refletiu sobre uma das formas mais intensas de poder 

presentes nas sociedades, o “poder simbólico”. Produzido especialmente através de 

ideologias, espalha-se por todos os lugares, entretanto, em função de manobras 

astutas, mesmo sendo extremamente forte e nefasto, torna-se imperceptível, invisível. 

Para o autor, é fundamental descobrir “onde ele se deixa ver menos, onde ele é mais 

completamente ignorado” (1989, p. 7).  

Isto ocorre porque é elaborada uma concepção homogênea de tempo, 

espaço, causa e, desta maneira, produz-se o consenso, ou o que o autor define como 

“concordância entre as inteligências” (1989, p. 9). Assim, emerge um mundo perfeito 

e pronto - é criada uma realidade - cuja alternativa mais lógica é integrar-se 

passivamente a ele. 

Os símbolos, enquanto instrumentos de comunicação e conhecimento do 

mundo, garantem a integração social, a aceitação e a reprodução de determinada 

visão de mundo. Assim, mais do que função social, os símbolos têm, implicitamente, 

                                                           
4  Pierre Bourdieu (1930 – 2002), sociólogo francês de origem campesina, formou-se em filosofia, 

mas criticava o fato de esta buscar compreender o mundo isolando-se dele: “Os efeitos do 
internamento, redobrados pelos da eleição escolar e da coabitação no interior de um grupo 
socialmente muito homogêneo, tendem de fato a favorecer uma distância social e mental com 
relação ao mundo [...]” (BOURDIEU, 2005, p. 44). Muito provavelmente, em função desta 
discordância e da experiência de viver na Argélia servindo ao exército francês, Bourdieu 
migra para a Sociologia e vai propor a criação de uma Sociologia Reflexiva, na qual o 
pesquisador se coloca e se envolve com o objeto de investigação. Um dos maiores 
pensadores do século XX, Bourdieu foi autor de muitos e importantes livros, como O campo 
econômico, Convite à sociologia reflexiva, Economia das trocas linguísticas, Economia das 
trocas simbólicas, O poder simbólico, A distinção: crítica social do julgamento , dentre tantas 
outras. 
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função política. Desta maneira, as produções simbólicas passam a ser usadas para 

atender a interesses de classes, notadamente da classe que domina a economia, que, 

ao longo da história, vem criando mecanismos para obter o controle sobre os sistemas 

simbólicos, como a arte, a religião, a ciência e a língua. É através da cultura dominante 

que se garante a integração da classe dominante. É por ela, também, que este grupo 

social se distingue e se separa dos outros grupos – classes dominadas – e legitima 

esta distinção, definindo todas as outras expressões como subculturas. 

Assim emergem as ideologias, caracterizadas pela técnica de apresentar os 

interesses de determinados grupos como vantajosos para todo o conjunto da 

sociedade. As ideologias atendem primeiramente aos interesses específicos dos 

especialistas que a produziram, notadamente o desejo de conquistar o monopólio da 

competência do seu campo de produção, e, só após isso, vai responder aos interesses 

das classes. Para Bourdieu, este entendimento é fundamental para compreender a 

ideologia “sem cair na ilusão idealista a qual consiste em tratar as produções 

ideológicas como totalidades autossuficientes e autogeradas, passíveis de uma 

análise pura e puramente interna (semiologia)” (BOURDIEU, 1989, p. 13). 

A ordem estabelecida é apresentada como natural, mas isso ocorre de forma 

mascarada, através das relações de comunicação. Usa-se do poder material e 

simbólico dos agentes e/ou instituições, acumulados, segundo estes, por um dom que 

supostamente possuem, para impor e legitimar o domínio de uma classe sobre a outra. 

Weber (apud BOURDIEU, 1989, p. 11) define este processo como domesticação dos 

dominados. 

O mundo social, de acordo com Bourdieu, se constitui a partir de uma luta que 

é simbólica, travada nos conflitos simbólicos da vida cotidiana ou “por procuração por 

meio da luta travada pelos especialistas da produção simbólica” (1989, p. 11). Cabe 

ressaltar a tradição das universidades, cuja produção científica, historicamente, serve 

para legitimar os conhecimentos e gostos da classe dominante, especialmente porque 

esta instituição de ensino, também historicamente, não era um espaço destinado aos 

membros da população com menor capital econômico. Saliente-se que é sobre este 

que se assenta o poder da classe dominante, mas sua dominação é legitimada pelo 

poder simbólico, muitas vezes produzido por intelectuais, artistas e cientistas, cujo 

respeito e autoridade é também fruto de uma construção que aceita como correto e 

verdadeiro tudo o que pregam. 
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A partir dos procedimentos de naturalização e consensualidade, o poder 

simbólico se estabelece na relação entre quem exerce e quem está subordinado ao 

poder, ou entre quem produz e quem reproduz a crença. Nem sempre há necessidade 

do uso de força, pois a legitimidade das palavras e de quem as profere é suficiente 

para alcançar os efeitos desejados. O poder simbólico é uma forma transformada, 

irreconhecível, mas seu efeito é violento e avassalador. 

Então, este mundo ilusório, criado a partir da imposição simbólica, é aceito 

como inquestionável e só poderá ser destruído, de acordo com o autor, com a “tomada 

de consciência do arbitrário, quer dizer, a revelação da verdade objetiva e o 

aniquilamento da crença [...]” (BOURDIEU, 1989, p. 13). 

 

1.2 A TECNOLOGIA 
 

A tecnologia5, produto cultural das sociedades, sempre esteve presente na 

vida humana, mas nas últimas décadas houve um intenso processo de evolução que 

                                                           
5  Neste trabalho, tecnologia é definida a partir da teoria proposta pelo filósofo Álvaro Vieira Pinto. 

Para este autor, definir tecnologia requer, inicialmente, a compreensão do termo técnica, que para 
ele significa essencialmente um ato produtivo humano, que tem origem na relação produtiva do 
homem com o mundo. “A técnica representa o nome dado à mediação exercida pelas ações 
humanas, diretas ou armadas de instrumentos, na consecução das finalidades que o homem 
concebe para lutar contra as resistências da natureza e a instituição nacional de relações sociais 
de convivência” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 292). Em relação à tecnologia, Vieira Pinto alerta sobre 
a necessidade de se considerar ao menos quatro definições centrais: Tecnologia como etimologia 
da técnica: trata-se da teoria, do estudo, da compreensão científica ou do logos da técnica. Este 
é para o autor o sentido primordial de tecnologia: “A técnica, na qualidade de ato produtivo, dá 
origem a considerações teóricas que justificam a instituição de um setor do conhecimento, 
tomando-a por objeto e sobre ela edificando as reflexões sugeridas pela consciência que reflete 
criticamente o estado do processo objetivo, chegando ao nível da teorização” (VIEIRA PINTO, 
2005, p. 220). Como ciência da técnica, a tecnologia seria um campo que aglutinaria várias 
reflexões que hoje se encontram fragmentados em várias outras áreas.  Tecnologia como sinônimo 
de técnica: É o sentido mais usual do termo, entretanto a sua imprecisão conduz a equívocos, 
como o uso intencional da equivalência entre os termos para fins ideológicos: “Convém aos 
praticantes da “técnica”, em qualquer modalidade, apresentá-lo  sob a variante vernacular 
“tecnologia”, pois circundam-na na aurora de uma designação de ressonância científica, dignificam 
sua função pessoal e ao mesmo tempo abrem caminho para as penetrações ideológicas”(VIEIRA 
PINTO, 2005, p. 254). Tecnologia como o conjunto de todas as técnicas de que dispõe 
determinada sociedade, em qualquer fase histórica de seu desenvolvimento: usada para medir o 
grau de avanço produtivo de uma sociedade, define áreas mais avançadas tecnologicamente, 
separando as regiões centrais, metropolitanas, das atrasadas. A partir desta concepção, 
estabelecem-se problemáticas importantes, como a importação de tecnologia destes centros com 
a percepção ingênua de que, primeiro, em função disso, ascenderão na “escala evolutiva”; 
segundo, estão recebendo conhecimentos de ponta. Ocorre que muitas vezes as regiões 
periféricas não necessitam exatamente da tecnologia que estão adquirindo a um preço altíssimo 
e normalmente recebem apenas parte do que já está superado em relação ao desenvolvimento 
tecnológico dos grandes centros. A importação da tecnologia de ponta dos grandes centros não 
garante a modernização das localidades periféricas, que “passa a possuir uma diminuta técnica 
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atingiu praticamente todos os setores da sociedade, da agricultura à medicina, 

passando pelo sistema bancário e atingindo, de forma definitiva, a vida das pessoas, 

que podem se comunicar com quem desejarem, aonde quer que este alguém esteja, 

a partir da Internet disponível em seu pequeno computador de bolso, denominado 

telefone celular.  

Observa-se, entretanto, que existe um desnível tanto no acesso quanto no 

desenvolvimento tecnológico entre os diversos países e/ou localidades. As razões 

apontadas para explicar tal fato podem ser parciais ao se tratar do assunto 

desconsiderando o que Vieira Pinto vê como essencial: “[...] a faceta política que lhe 

é inerente” (2005, p. 267).  

Concordando com este autor, Feenberg (2005, p. 222) afirma: “A tecnologia é 

uma das maiores fontes de poder nas sociedades modernas”. Para este autor, mesmo 

em regimes democráticos, nem todos os setores são ouvidos, muito pelo contrário, a 

pressão exercida por grupos de técnicos, como militares, médicos, engenheiros, 

dentre outros, é capaz de definir desde os sistemas de transporte a serem 

desenvolvidos em uma determinada localidade, até a escolha da tecnologia a ser 

adotada pelo país e a definição de áreas a serem priorizadas pelos governos. A 

democracia política sucumbe ao poderio dos “senhores dos sistemas técnicos” 

(FEENBERG, 2005, p. 222). 

Desta forma, os estudos a respeito do assunto devem considerar não apenas 

os artefatos tecnológicos, sob o risco de trazerem uma visão absolutamente parcial 

do tema, mas considerar de forma enfática as questões de fundo, que são primordiais 

                                                           
superior que, não tendo raízes no processo interno, não produz os resultados históricos, expressos 
no coeficiente de aceleração do desenvolvimento econômico, conforme seria de esperar” (VIEIRA 
PINTO, 2005, p. 332). O último sentido do termo explanado por Vieira Pinto é o que recebe maior 
atenção do autor, tecnologia como ideologização da técnica: Constituir a tecnologia em ideologia 
atende, de acordo com Vieira Pinto, a dois tipos de exigências: “[...] as internas, visando à 
santificação moral dos processos adotados e à conquista da cumplicidade da massa nacional que 
explora; e as externas, resumidas em fazer da tecnologia a forma mais eficaz de instrumento de 
dominação” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 320). Ao mesmo tempo em que há o endeusamento da 
técnica, ocorre a inculcação da ideia de que a tecnologia resolve todos os problemas e é capaz de 
trazer a felicidade, salientando-se a compreensão da tecnologia como algo transcendente. Isto 
pode levar a entendimentos perigosos, como os que dizem respeito à superioridade intelectual dos 
grandes centros produtores de conhecimento, conforme explica Vieira Pinto (2005, p. 323); 
“Evidentemente, os aparelhos assim introduzidos no meio pobre funcionam como suportes 
materiais da ideologia neles embutida e que veiculam, pelo simples fato de serem comprados de 
fora, dando a demonstração palpável, enunciando em linguagem muda a incapacidade do país 
importador de fabricá-los”. Sugere também que o que é desenvolvido lá é o melhor para todos os 
lugares do mundo, assim, as periferias devem ser gratas ao ato benevolente de quem está 
cedendo o seu conhecimento. Estas percepções tendem ao conformismo e ao silenciamento das 
populações mais pobres. Neste contexto, a máquina é percebida como um instrumento de 
adoração e não de transformação, e cabe ao ser humano protegê-la e conservá-la.  
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para a compreensão de realidades tão díspares, quando se trata de tecnologia. Neste 

sentido, Álvaro Vieira Pinto vai recorrer ao aporte teórico da Filosofia da Técnica. 

“A tecnologia não constitui um produto cultural que por um insondável direito 

só possa ter nascimento nos centros mais adiantados” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 267). 

Desde que se tem notícia, o ser humano sempre desenvolveu tecnologias, a princípio 

para garantir o que era imprescindível à sobrevivência e, posteriormente, para atender 

outras necessidades e mesmo desejos. Por que, então, em alguns lugares houve um 

grande desenvolvimento tecnológico e em outros casos isso não ocorreu? O aspecto 

fundamental, segundo Vieira Pinto, é a ideologia colonialista, que promove, de forma 

absolutamente desigual, a expansão do poder econômico e cultural, destruindo e/ou 

desperdiçando a capacidade criadora das pessoas que vivem nas periferias do 

mundo. De acordo com Vieira Pinto (2005, p. 268), essa ideologia 

 

Retira-lhes efetivamente o direito de acesso aos bens do saber e da 
produção, pertencentes ao patrimônio da civilização, de que necessitariam 
para verem reconhecidas pelos mais adiantados com o caráter da técnica os 
produtos da invenção de seus sábios e empreendedores. 

  

É através da técnica que o ser humano efetiva a sua ação produtiva, que 

garante, há milhares de anos, a sua sobrevivência no planeta; não é uma habilidade 

extraordinária de alguns poucos privilegiados, mas “constitui um bem humano que, 

por definição, não conhece barreiras ou direitos de propriedade, porque o único 

proprietário dele é a humanidade inteira” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 269). 

Ressalte-se que o processo de humanização dos povos, em grande parte, é 

medido a partir do estágio de desenvolvimento técnico em que se encontram. Por isso, 

como critica Martín-Barbero6, “o “sim” ou “não” às tecnologias é o sim ou não ao 

desenvolvimento” (2004, p. 178). O processo de espoliação imposto por minorias 

poderosas conduz a desigualdades que são relativas, efêmeras, mas que afetam a 

compreensão da técnica, “dando origem à classificação dos procedimentos 

tecnológicos em modalidades inferiores e superiores (VIEIRA PINTO, 2005, p. 269). 

As nações mais poderosas, detentoras dos modos “superiores” de 

desenvolvimento e atualização constante dos aparatos tecnológicos, impõem aos 

países periféricos a necessidade do consumo do que criam, sob pena de um atraso 

                                                           
6  Jésus Marín-Barbero (1937) é espanhol, radicado na Colômbia, e seus estudos se referem às 

questões da comunicação na América Latina. 
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vergonhoso em relação aos grandes centros. Muitas vezes, as tecnologias adquiridas 

a peso de ouro por estas sociedades sequer atendem às suas necessidades 

específicas, mas de alguma forma lhes coloca no mapa dos países mais avançados, 

conforme afirma Martín-Barbero (2004, p. 179, grifo do autor):  

 

Vistas desde os países que as desenham e produzem, essas tecnologias 
representam a nova etapa de um processo contínuo de aceleração da 
modernidade que agora realizaria um salto qualitativo do qual nenhum país 
pode estar ausente sob pena de morte econômica e cultural. 

 

A tecnologia é apresentada pelos seus grandes desenvolvedores como a 

solução para todos os problemas das sociedades pobres, quando na realidade o que 

se espera delas é apenas a conquista de mais um consumidor fiel. A pressão sobre 

os países periféricos para que adquiram o que vem sendo constantemente criado e, 

consequentemente, tornando obsoleto a produção imediatamente anterior, é intensa 

e constante: “Informatizem-se ou morram, nos gritam as transnacionais e seus 

sequazes de dentro” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 179). 

O consumo, entretanto, não se restringe à compra do artefato, mas ao domínio 

mais amplo das sociedades periféricas pelos países ricos: “A transferência de 

tecnologia fala, cada dia mais claramente, da importação não de aparelhos, mas de 

“modelos globais de organização de poder” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 182). 

Neste sentido, a tecnologia é um dos elementos dos processos modernos de 

colonização. 

A maior parte da população, alijada do direito de desenvolver novos 

conhecimentos científicos, realiza o seu trabalho a partir de tecnologias obsoletas − 

algo comum, na medida em que somente quando vão sendo superadas é que são 

disponibilizadas – e mesmo nestas condições acabam sendo denominadas de 

atrasadas e inferiores intelectualmente. Além do aspecto econômico, que cria as 

condições objetivas para que se estabeleçam tais diferenças, existem outras, capazes 

de ampliar este hiato: 

- Ignorar as descobertas científicas realizadas por sociedades menos 

desenvolvidas tecnologicamente: Ainda que estas possam ser empíricas, garantem o 

relativo controle das condições naturais onde vivem, entretanto, são sumariamente 

desconsideradas pelo que Vieira Pinto vai definir como a Ideologia do Colonialismo, 

isto é, os meios para que quem domina mantenha o poder sobre os dominados. 
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- Rebaixar a criação artística: Ressalta-se o aspecto exótico do trabalho e faz-

se o elogio à beleza primitiva das obras, segundo Vieira Pinto (2005, p. 268): “oculta-

se a necessidade de reforçar a barreira cultural que, eventualmente rompida, daria 

aos povos atrasados o reconhecimento para si de sua capacidade criadora em 

qualquer domínio técnico". 

A produção artística é classificada como inferior, simples, produto de 

capacidade intelectual igualmente inferior, quando na realidade é resultado de muito 

esforço para driblar os obstáculos impostos pela desigualdade a que as pessoas são 

submetidas e que dificultam ou impedem o acesso aos meios e recursos que os 

“colonizadores” possuem facilmente.  

 

A arte e os produtos de artesanato que os povos pobres elaboram não exigem 
menos tirocínio tecnológico, menos capacidade de pensamento racional do 
que as portentosas invenções científicas da ciência moderna e suas 
aplicações industriais (VIEIRA PINTO, 2005, p. 268).  

 

- Educação parcial: “Os técnicos do país submisso na verdade não aprendem, 

são forçados a se deixar amestrar” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 275). O autor chama a 

atenção para um cenário construído a partir de uma concepção ideologizada da 

tecnologia, que a apresenta aos povos mais pobres a partir de uma visão superlativa 

do seu papel libertador, da necessidade fundamental de adquiri-la e conhecê-la, para 

que aquela população alcance a emancipação e do convencimento do povo nativo de 

não ter capacidade intelectual para o desenvolvimento tecnológico.  

Desta forma, estes devem aprender com aqueles, que exportam seus 

artefatos eivados de ideologia à periferia. Os ideólogos metropolitanos apressam-se, 

também, em instalar institutos educacionais nestas localidades, onde atuarão como 

professores, tanto técnicos vindos de fora como nativos que estudaram no exterior, e 

a principal tarefa deles será treinar novos técnicos nativos para receber seus artefatos, 

“distribui-los, propagá-los, louvá-los, repará-los e, já em fase mais adiantada, fabricá-

los no local sob patente, quer dizer; por ordem e proveito do centro imperialista” 

(VIEIRA PINTO, 2005, p. 323). 

Ocorre que o que passa a ser oferecido não é o conhecimento necessário 

para que localmente seja possível desenvolver novas tecnologias, mas somente a 

manutenção dos equipamentos trazidos pelos colonizadores: “os técnicos locais só se 

exercitarão nas técnicas que lhes forem ensinadas e planejadamente distribuídas” 
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(VIEIRA PINTO, 2005, p. 275). Tampouco uma educação que propicie reflexões, 

como sobre o real valor da importação daquela tecnologia, naquele momento, para 

aquelas pessoas. O que acontece é apenas um treinamento para capacitar pessoas 

a repetirem procedimentos. A periferia é percebida como um receptor paciente da 

tecnologia metropolitana:  

 

As técnicas em que se amestrarão têm de ser naturalmente sempre 
atrasadas, mas, em virtude do enleio a que sucumbiram os “especialistas”, 
os peritos, os “amestrados”, serão elas as exaltadas como recursos 
redentores da nação pobre. A obscuridade, intencionalmente cultivada, da 
consciência dos técnicos das áreas marginais não lhes permite distinguir as 
diferenças qualitativas sutis, e além do mais veladas, de que são portadores 
os ensinamentos metodológicos e a aparelhagem com que trabalham 
(VIEIRA PINTO, 2005, p. 275). 

  

Neste sentido, a técnica que permitiu que os seres humanos construíssem a 

sua sobrevivência no planeta deixa de ser libertadora e passa a ser mais um dos 

elementos de dominação dos povos. Assim, é fundamental que os Estados 

dependentes estabeleçam as suas políticas de desenvolvimento de ciência e 

tecnologia para que estas respondam às suas necessidades e, desta forma, sejam, 

de fato, instrumentos de libertação. Isso requer, inclusive, a formulação e a decisão a 

respeito de programas educacionais, bem como a manutenção das universidades e 

dos centros de pesquisa. Quando um país não define os rumos de uma área tão 

fundamental para o seu desenvolvimento, corre o sério risco de se perpetuar em sua 

condição de dependência. Para Vieira Pinto (2005, p. 278), “é essencialmente 

equivalente a entregar a superiores, às forças externas, a soberania nacional”. 

Estes mecanismos ou técnicas de dominação dos indivíduos, que marcam os 

estudos da tecnologia, trazem luz para a observação do mesmo fenômeno em outras 

áreas, como o acesso à arte e a apreciação artística. 

 

1.3 A APRECIAÇÃO ARTÍSTICA  
  

“A obra de arte não chega a sê-lo se não é recebida”  

(GARCIA CANCLINI, 1984, p. 39). 

 

A relação entre público e obras de arte, conforme será tratado mais à frente, 

nem sempre foi muito tranquila. A partir das vanguardas europeias, quando o efeito 

mimético praticamente desaparece, emergem muitos questionamentos a respeito do 
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valor artístico das obras modernas, o que vai se intensificar com a arte 

contemporânea. Isto, entretanto, certamente não serve como única justificativa para 

explicar o distanciamento entre público e arte.  

Recorrendo novamente a Bourdieu, é possível perceber que o tema é ainda 

mais complexo. Para o autor de A distinção: crítica social do julgamento7, o capital 

cultural é tão importante quanto o econômico quando se trata de desigualdades 

sociais e lutas de classes. Para ele, desde o gosto, que no senso comum – e também 

para alguns filósofos, como Kant – é algo inato, espontâneo, ou ainda uma dádiva que 

somente alguns privilegiados possuíam, é uma construção social com o objetivo de 

distinguir e classificar pessoas e classes e justificar processos históricos de 

dominação. 

Estudos realizados por Bourdieu (2013) revelam uma relação estreita entre 

gosto, nível escolar e classe social: o grupo que demonstrou maior apreço pelas obras 

de arte clássicas, reconhecidas e legitimadas historicamente, por exemplo, era 

composto, em sua grande maioria, por membros da classe econômica dominante e 

com maior nível de escolaridade. 

Para ele, o capital cultural se constitui primeiramente na família, que, 

consciente ou inconscientemente, transmite valores e crenças do grupo a que 

pertence. Ocorre que o princípio da distinção é construído a partir da familiaridade e 

da naturalidade apenas com a considerada arte legítima, o que, de acordo com os 

resultados da pesquisa realizada pelo autor, está relacionada de modo prioritário aos 

grupos dominantes. Assim, os julgamentos estéticos, tanto artísticos como cotidianos, 

estão ligados à posição que o indivíduo ocupa no espaço social (BOURDIEU, 2013). 

Desta forma, o capital cultural das classes dominadas, as suas preferências 

estéticas, são subjugadas e utilizadas para naturalizar privilégios do grupo que 

controla o capital simbólico. Depois da família vem a escola, que vai reproduzir e 

legitimar os valores que esta minoria, classe dominante, define como modelo. 

(BOURDIEU, 2013). 

Assim, os estudantes oriundos das camadas mais populares encontram na 

escola um espaço estranho à sua cultura e se deparam com dificuldades para se 

                                                           
7  Considerada uma das principais obras de Bourdieu, o livro foi publicado pela primeira vez em 

português no ano de 2007 e apresenta uma ampla pesquisa realizada pelo autor na França, nos 
anos de 1970, que coloca o capital cultural, juntamente com o econômico, como o centro das 
desigualdades sociais. 



32 
 

integrar a ele. Isto ocorre não somente pelos conteúdos trabalhados, mas também 

pela forma que, em muitos casos, procura evidenciar uma suposta incapacidade e 

inferioridade, o que redunda em baixo rendimento escolar e mesmo em evasão. A 

partir disso é possível observar que o número de estudantes pobres que conseguem 

chegar às universidades é infinitamente menor do que os outros, e o ciclo de 

dominação é reproduzido.  

Afirmar que o gosto é inato é desconsiderar todas as implicações econômicas, 

sociais e políticas que interferem tanto na criação como na reprodução de domínio e 

da violência simbólica de uma classe sobre outra. 

Na América Latina, os escritos de Garcia Canclini trazem elementos 

fundamentais para a compreensão da relação entre arte e público, especialmente 

sobre a maneira como esta é influenciada por questões políticas e ideológicas. 

Uma primeira constatação apresentada por este autor refere-se ao fato de 

que, em vários países da América do Sul, houve uma supervalorização da escrita 

sobre a cultura visual. Dessa forma, os registros iniciais das tradições culturais foram 

elaborados muito mais por escritores do que por pesquisadores visuais e: “Em 

sociedades com alto índice de analfabetismo, documentar e organizar a cultura 

privilegiando os meios escritos é uma maneira de reservar para minorias a memória e 

o uso dos bens simbólicos.” (CANCLINI, 2008, p.143). 

De acordo com o Censo de 18728, apenas 23,43% dos homens e 13,43% das 

mulheres livres do Rio de Janeiro eram alfabetizados, entretanto, uma pessoa para 

ser considerada culta precisava ser letrada, ou seja, a maioria esmagadora da 

população “não tinha cultura”. No Chile, de acordo com Brunner9 (apud  CANCLINI, 

2003, p. 69), exigia-se “pertencer à classe dirigente para participar de salões literários, 

escrever nas revistas culturais e nos jornais”. Além disso, o acesso à escolarização, 

bem como ao consumo de livros e revistas, era limitado. Percebe-se que tais 

procedimentos serviam tanto para privilegiar a classe dominante como para garantir a 

sua hegemonia. 

                                                           
8  Dados pesquisados na página do Núcleo de Pesquisa em História Econômica e Demográfica, 

integrado ao Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional. Disponível em: 
http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/. Acesso em: 19 mar. 2014. 

9  Professor e pesquisador chileno, consultor de políticas de educação superior com trabalhos 
realizados na América Latina, África, Ásia Central  e Europa. Autor de mais de 35 livros, dentre os 
quais Globalização cultural e pós-modernidade. 
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No campo da cultura visual, de acordo com Garcia Canclini (2003, p. 69), 

foram adotadas três estratégias:  

− Espiritualizar a produção cultural sob o aspecto de “criação” artística, com a 

consequente divisão entre arte e artesanato: definia-se, assim, o que cabia a cada 

uma das classes sociais, valorizando e legitimando a primeira como o que, de fato, 

tinha importância e desqualificando a produção popular, estabelecendo uma distância 

segura entre arte e grande público. Este procedimento atingia a população que não 

pertencia à classe burguesa também em sua autoestima, pois definia que a sua 

produção era de nível inferior.  

− Congelar a circulação dos bens simbólicos em coleções, concentrando-os 

em museus, palácios e outros centros exclusivos. Este é um aspecto bastante 

importante do processo, primeiramente porque cria em torno destes espaços uma 

atmosfera de sacralidade e, portanto, a aceitação de que os objetos que estão em seu 

interior são produto de uma capacidade superior e como tal não é acessível a todos. 

Outro fator relevante refere-se ao fato de que o contato e a familiaridade com o objeto 

podem possibilitar outras compreensões, ou, conforme afirma Joan Scott10 (1999, 

p.24), “Ver é a origem do saber”.  Assim, o contato com a produção artística poderia 

redundar tanto na refutação de que contemplar é um dom, como no entendimento de 

que o acesso à arte não é merecimento, mas uma construção hegemônica cujo 

objetivo era afirmar a superioridade da classe burguesa. 

− Propor como única forma legítima de consumo desses bens essa 

modalidade também espiritualizada, hierática, de recepção que consiste em 

contemplá-los. E se a contemplação é definida como um dom, caracterizada por uma 

relação “semi-hipnótica e passiva” (CANCLINI, 2003, p. 48) com a obra, boa parte do 

público já está excluída.  

Essa compreensão se afirma na medida em que o acesso à arte é restrito; as 

obras foram confinadas em igrejas e museus, de acordo com o propósito burguês, que 

era o de ocultar a existência da arte, impedir ou ao menos dificultar muito a experiência 

do público com a produção artística, além de, subliminarmente, vincular grande parte 

                                                           
10  Historiadora norte-americana, nascida em 1941, professora e pesquisadora na Universidade de 

Princeton; especialista em História das mulheres e uma das principais referências dos estudos de 
gênero da atualidade. (Disponível em:  
http://www.editoramulheres.com.br/cidadaapresentacao.htm) 
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da população a uma visão de inferioridade, criando e/ou reforçando uma identidade 

subjugada. 

O espectador é visto como um receptor passivo das mensagens contidas na 

obra e, se ele não consegue decodificá-las, é porque não possui o dom para tanto. 

Omite-se, assim, a importância da educação e dos recursos econômicos neste 

processo e reforça-se a superioridade da classe que é capaz de “entender” a obra de 

arte.  

Garcia Canclini propõe, também, a análise do problema do acesso à arte a 

partir de um viés econômico. Depreende-se daí a compreensão do processo artístico 

em três momentos: produção, distribuição e consumo (CANCLINI, 1984, p. 48). A 

observação cuidadosa da relação entre estes traz luz para o entendimento de outras 

formas de controle sobre a apreciação artística. Um primeiro aspecto a ser ressaltado 

refere-se à atuação dos distribuidores ou intermediários entre o público e a arte. Ainda 

que se tenha a consciência do valor da apreciação artística e de todas as manobras 

ideológicas para inibi-la, dificultá-la ou mesmo impossibilitá-la, outro obstáculo precisa 

ser considerado: quais as obras que estão disponíveis para serem apreciadas? 

O autor explica que boa parte dos trabalhos artísticos só ganha um espaço 

para serem expostos se passarem pelo crivo do que ele define como “expectadores 

privilegiados que são os distribuidores e empresários” (CANCLINI, 1984, p. 39). Aliás, 

no sistema capitalista, a distribuição é, para o autor, a questão fundamental a ser 

considerada “é a mola-mestra na organização do processo artístico: faz com que as 

obras cheguem aos espectadores, determina as condições em que chegarão, e que 

espectadores poderão ou não conhecê-las. (CANCLINI, 1984, p. 45). 

A apropriação da arte pelo capitalismo fez com que os distribuidores, ao 

financiarem as obras, ampliassem o seu poder tanto em relação à produção quanto à 

exposição dos trabalhos artísticos. Esta situação necessita ser refletida com muito 

cuidado, especialmente sob dois aspectos: 

− Mesmo que se tenha vencido as barreiras ideológicas, que o indivíduo seja 

um apreciador de arte, que haja a compreensão de que ela é um direito de todos, 

ainda assim só será possível acessar as obras que, em uma outra instância, alguém 

definiu previamente para você. 

− Com o monopólio da distribuição, é razoável pensar que o espectador ficará 

na dependência das preferências do intermediário e, assim, poderá também ter o seu 

gosto influenciado. O artista certamente sofrerá do mesmo mal e, neste caso, a 
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interferência se dará na criação artística, que deverá se adaptar para conseguir entrar 

no circuito do mercado da arte. 

De acordo com o autor, isto também ocorre com o artesanato, na medida em 

que os intermediários solicitam aos artesãos que procedam modificações estéticas 

em seus trabalhos para que atendam às demandas comerciais. Neste sentido, a 

intervenção se amplia para a cultura dos povos em questão, que fica ameaçada, 

especialmente porque as “solicitações” dos distribuidores acabam descaracterizando 

a produção local para aproximá-la do gosto médio dos compradores, normalmente 

turistas. 

A mesma situação ocorre no caso do cinema, quando os donos das salas de 

exibição definem o que será mostrado e o que será ocultado ou, ainda, qual deve ser 

a duração do filme. 

Garcia Canclini discorre, também, acerca da classificação burguesa das 

atividades artísticas: arte de elite, arte para as massas e arte popular. Neste momento, 

considera-se necessário rever a origem do termo popular vinculado à cultura, que se 

dá durante o Romantismo, a partir de intelectuais burgueses. Segundo Martín-

Barbero, é preciso relacioná-lo ao sentido que adquire quando associado à política, 

isto porque, desde os escritos de Maquiavel sobre poder e Estado, no período do 

Renascimento, o povo passa a ser um elemento fundamental no sistema de 

legitimação do poder político. Na cultura, entretanto, popular será associado pelos 

intelectuais ao que definem como inferior, ruim, “tudo o que vem varrer a razão: 

superstição, ignorância e desordem” (MARTIN-BARBERO, 2013, p. 34). 

Neste sentido, o conceito de popular vai se constituir não pelo que as pessoas 

que compõem este grupo têm, mas exatamente pelo que lhes falta: riqueza, 

participação política e educação. Ressalte-se que os intelectuais burgueses 

pensavam educação como cultura. 

A relação que se estabelece entre a elite que detém o poder e o povo é 

marcada pela violência simbólica de quem possui o conhecimento (pensa e projeta) 

sobre os ignorantes que executam. De acordo com Martín-Barbero (2013, p. 35, grifo 

do autor), “A invocação do povo legitima o poder da burguesia na medida exata em 

que essa invocação articula sua exclusão da cultura”.  

Voltando a Garcia Canclini, a divisão da arte vai ocorrer também em função 

dos três momentos do processo artístico:  
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O sentido elitista, de massa ou popular, é o resultado do modo como se realiza 

a produção, a distribuição e o consumo, e da participação ou exclusão das diferentes 

classes sociais no conjunto do processo (1984, p. 49). 

A arte elitista tem origem na burguesia e em alguns setores intelectuais da 

pequena burguesia. Privilegia a criação (produção) e exalta-a como um ato superior, 

produto de seres privilegiados e cujo produto – obra de arte – é absolutamente original. 

Não há preocupação com a distribuição, tampouco com o espectador (consumidor), a 

quem cabe apenas o papel de contemplação passiva. 

Mesmo que esta concepção esteja relacionada ao pensamento burguês, é 

possível ouvir artistas, ainda hoje, que se dizem contra esta forma de pensamento, 

entretanto, não demonstram qualquer preocupação com o público, pouco se 

importando com o que as pessoas estão recebendo do seu trabalho, como se não 

houvesse nenhuma relação entre artista e público. Esta questão é perceptível já no 

momento da formação destes profissionais, pois não é raro observar em algumas 

Universidades, onde são oferecidos cursos de licenciatura e bacharelado em Artes, 

uma desvalorização da terminalidade de formação do professor. O bacharelado − a 

formação do artista − tem um certo glamour, mas o futuro professor de arte, que irá 

atuar na formação artística de pessoas que poderão se tornar espectadores das obras 

destes artistas, em vários casos é tratado com menos atenção, considerado como 

aquele que não sabe fazer arte, “apenas” ensina.  

Desta forma, percebe-se mais uma forma de reprodução da distinção: arte 

para as massas e arte popular.  

A arte para as massas, também produzida pela classe dominante, tem dois 

objetivos essenciais: difundir a ideologia burguesa e proporcionar lucro aos meios de 

difusão. Para tanto, precisa atingir o maior número possível de espectadores, e a 

ênfase se dá na distribuição. Ao consumidor resta a “sujeição feliz” (CANCLINI, 1984, 

p. 49). 

A arte popular, produzida pela classe trabalhadora e/ou por artistas que a 

representam. A produção deve atender às necessidades do povo, serve ao uso 

prazeroso.  

Esta distinção – arte culta/arte popular − é enfatizada por Mário Pedrosa11 

como uma criação do capitalismo, com o advento da burguesia e a divisão da 

                                                           
11  Um dos mais importantes críticos de arte do Brasil, Mário Pedrosa é também jornalista, professor 

universitário e autor de livros sobre arte.  
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sociedade em classes. A arte passa a ser usada como um aparelho ideológico no qual 

a classe burguesa vai se apoiar: “Nela se expressa a dominação ideológica e de 

classe da burguesia (que se identifica com a arte erudita) sobre as classes dominadas 

e sobre a arte popular de origem camponesa ou proletária. (PEDROSA, 2015, p. 537) 

Mais do que questões como formas e cores, à arte são associados valores e 

ideais burgueses, e a partir disso se evidenciam as diferenças entre artista, que é o 

criador da arte burguesa, e o artesão, aquele que faz “arte popular”. Arte como criação 

superior, suprema, capaz de ser apreciada apenas por indivíduos igualmente 

superiores, neste caso, os burgueses. 

A arte erudita, detentora de qualidade superior às outras formas de expressão, 

vai alcançar altos valores no mercado e o dinheiro que ela movimenta vai financiar o 

fortalecimento do poder burguês: o mercado da arte é um dos que mais claramente 

expressam o que significa, na sociedade individualista, o fenômeno da acumulação 

de capital e o sistema de símbolos de prestígio em que se afirma a luta pelo status 

nesta sociedade. (PEDROSA, 2015, p. 538) 

Neste mercado, a assinatura do artista assume o valor de status: assim, 

artistas famosos representam, dentro da sociedade burguesa, a plena encarnação do 

herói individualista, o maior fetiche criado por essa sociedade e, por isso, por encarnar 

seu mito primordial, essa sociedade vê-se obrigada a gratificá-lo com todos os bens 

que possui, porque ele representa a máxima realização dos valores que ela defende 

e deve mostrar que aquele que é capaz de realizar esses valores alcança o paraíso 

burguês, “a terra prometida do capitalismo”. 

Neste sentido, a arte considerada por muitos como uma possibilidade de 

resistência frente aos mecanismos de dominação sobre o indivíduo, de 

questionamentos a respeito dos discursos hegemônicos, e, engajada politicamente, 

acaba sendo usada como um eficiente instrumento de manutenção desta dominação. 

Mesmo as obras de arte pré-capitalistas acabam sendo tomadas pelo poder 

burguês, que irá rotulá-las como eruditas ou populares. A legitimação desta 

classificação ocorrerá em conjunto com os museus, instituições que definirão quais as 

obras atendem aos critérios e podem ser expostas naquele espaço. Após a chancela 

dos museus, os artistas (e seus nomes) passam a ter suas obras supervalorizadas 

pelo mercado, aumentando a procura por elas e, consequentemente, o seu preço. 

Percebe-se que há um sistema muito bem organizado, estruturado, que cria 

a impressão de que tudo o que está acontecendo é o que naturalmente poderia 
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acontecer, que induz ao seguinte pensamento: existe um artista muito bom, que faz 

um trabalho sensacional, por isso merece tê-lo exposto nas instituições oficiais, com 

um preço muito alto. Com todas estas qualidades, se eu não consigo entender muita 

coisa daquilo que estou vendo é porque não estou à altura de tão esplêndida obra, 

pois quem de fato entende de arte reconhece aquelas obras como superiores. A 

aparência de normalidade conduz à conclusão de que os outros artistas (“populares”) 

fazem um trabalho inferior, ruim, que nunca vai para as paredes de um museu, sem 

muito valor comercial e com o qual eu meu identifico, pois sou igualmente inferior. 

Além disso, se a instituição museológica vai abrigar aquelas obras “que não entendo”, 

aquele é um lugar que eu não devo frequentar.  

É preciso repensar urgentemente estratégias para reverter este processo. 
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CAPÍTULO 2  

UMA AUTONOMIA POSSÍVEL  

 

“O cotidiano se inventa com mil  
maneiras de caça não autorizada” 

(Michel de Certeau, 2002, p. 38( 

 

As formas de controle mencionadas são determinantes e definitivas? Há 

espaços de negociação nos quais seja possível pensar de forma autônoma?  

A partir dos escritos de Stuart Hall, o principal nome dos Estudos Culturais da 

atualidade, de Michel de Certeau, que apresenta um espectador que reage 

criativamente às imposições do cotidiano, e do pensamento dos autores Garcia 

Canclini e Martin-Barbero, que se debruçam especialmente sobre as questões que 

envolvem a cultura na América Latina, far-se-á uma reflexão a respeito de uma 

possível autonomia do espectador. Outro pensador importante para fundamentar 

teoricamente este capítulo é Bakhtin, que ainda que não faça parte da tradição dos 

Estudos Culturais, como todos os outros mencionados acima, foi um estudioso da 

cultura e trouxe dois conceitos fundamentais para a análise proposta neste capítulo: 

polissemia e dialogismo. 

Entendendo que uma das principais maneiras para subverter qualquer forma 

de dominação é o conhecimento, será feita uma discussão a respeito da imagem, 

tendo em vista que a grande profusão e banalização deste objeto causa a falsa 

impressão de que todos sabem tudo sobre ela, e assim acabem negligenciando 

grande parte da sua riqueza. 

A educação é reconhecida como a grande alternativa para a superação de um 

projeto perverso de manutenção de desigualdades, desta forma, apresenta-se um 

breve histórico da arte-educação, pontuando caminhos trilhados para avançar além 

dos limites impostos por um sistema que a desvaloriza e desqualifica. 

 

2.1 A SUBVERSÃO DO COTIDIANO  
 

Já na introdução da obra A invenção do cotidiano, Certeau (2002, p.37) 

escreve sobre as “operações dos usuários (consumidores culturais), supostamente 

entregues à passividade e à disciplina”. O termo “supostamente” indica que o autor 

desconfia da visão determinista de que tudo está dado, que os seres humanos são 
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produtos manipuláveis do poder, da mídia, dos governos ou de quem quer que esteja 

em uma posição privilegiada para se impor aos “mais fracos”. 

As pesquisas que analisam, por exemplo, as imagens difundidas pela 

televisão via de regra tratam de questões de representação, buscando compreender 

melhor as construções imagéticas; e de comportamento, na medida em que se 

preocupam com o tempo que os indivíduos passam diante do aparelho. Para Certeau, 

entretanto, a análise “deve ser completada pelo estudo daquilo que o consumidor 

cultural “fabrica” durante essas horas e com essas imagens” (2002, p. 39). 

Desta forma, percebe-se que, para o autor, o indivíduo de fato não é um 

receptáculo de ideologias e interesses, mas alguém ativo, capaz de reagir de alguma 

forma aos discursos que lhe são impostos. 

 

O produto desta reação, entretanto, acontece de forma não tão visível, porque 
se dissemina nas regiões definidas e ocupadas pelos sistemas da “produção” 
(televisiva, urbanística, comercial, etc.) e porque a extensão sempre mais 
totalitária desses sistemas não deixa aos “consumidores” um lugar onde 
possam marcar o que fazem com os produtos (CERTEAU, 2002, p.39). 

 

Como o cidadão comum, ou o “homem ordinário”, como define Certeau (2002, 

p. 57), não se configurava como um objeto de estudo na academia, criou-se a 

impressão de que a recepção é somente passiva e o espectador é uma vítima do 

processo. A pesquisa científica teve sempre como preocupação a história de reis, 

deuses, grandes personagens; os anônimos, assim como o cotidiano, só receberam 

importância, de acordo com Certeau (2002, p.57), quando ocorreram a 

“sociologização e a antropologização da pesquisa” Para o autor:  

 

A uma produção racionalizada, expansionista, além de centralizada, 
barulhenta e espetacular, corresponde outra produção qualificada de 
“consumo”: esta é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua 
ubiquamente, silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar com produtos 
próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos impostos por uma 
ordem dominante (CERTEAU, 2002, p. 39). 

 

Logo, é possível inferir que a dominação não é absoluta, há um espaço no 

qual as pessoas conseguem se colocar.  

Ao interagir com o imposto, difundido e legitimado, as pessoas o fazem a partir 

do seu repertório pessoal de experiências, da sua maneira de analisar e ler o mundo 
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e, neste momento, o seu ponto de vista passa a fazer parte do fato, conforme explica 

Certeau (2002, p. 49):  

 
Ela transforma a propriedade do outro em lugar tomado de empréstimo, por 
alguns instantes, por um passante. Os locatários efetuam uma mudança 
semelhante no apartamento que mobíliam com seus gestos e recordações; 
os locutores, na língua em que fazem deslizar as mensagens de sua língua 
materna e, pelo sotaque [...] a sua própria até história. 

 
Quando a pesquisa científica desloca o seu viés de análise, decide considerar 

a pessoa como um narrador e elege o lugar comum como significativo do discurso. 

Nas palavras críticas de Certeau (2002, p. 65), “a ciência constituiu o todo como o seu 

resto, e este resto se tornou o que agora denominamos cultura”, e, a partir disso, 

percebe-se que esta (a ciência), enfim, passa a considerar a cultura e reconhecer 

outras formas de resistência. Constata-se que pode não haver uma rejeição direta, 

mas há uma adaptação ou subversão da ordem imposta, e o modo como se usa esta 

ordem imposta (a maneira de pensar investida em uma maneira de agir) é uma forma 

de exercer um poder – que muitas vezes pode trazer inovações à tradição.  

Certeau ressalta, entretanto, que este posicionamento não significa 

abandonar a teoria, mas considerar e valorizar a experiência, a vivência cotidiana das 

pessoas comuns como produtoras importantes da história, ao invés de priorizar 

apenas os conhecimentos produzidos por alguns. Para ele, quando isso ocorre, corre-

se o risco de “substituir uma produção científica por uma dominação científica” (2002, 

p. 75). 

Se, para Certeau, aceitar que as pessoas recebem passivamente o que lhes 

é imposto era resultado de investigações com olhares parciais, Garcia Canclini (2007) 

vai argumentar que não existe esta suposta passividade, entretanto, é interessante 

para a classe burguesa que se acredite e se difunda que ela existe. O propósito 

burguês era o de ocultar a existência da arte, impedir ou ao menos dificultar muito a 

experiência do público com a produção artística, além de, subliminarmente, vincular 

grande parte da população a uma visão de inferioridade, criando e/ou reforçando uma 

identidade subjugada, conforme mencionado no capítulo anterior. 

 

2.2 GLOBALIZAÇÃO/HOMOGENEIZAÇÃO DA CULTURA? 
 

Garcia Canclini (2007, p.43) também reflete sobre os efeitos da globalização 

sobre a cultura: se até o século XIX, o projeto burguês era uma ameaça a ser 
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observada, com a Revolução Cultural Global, marcada prioritariamente pelas 

tecnologias da comunicação digital, que subtraem as categorias de espaço e tempo, 

emerge o risco da homogeneização da cultura, ou da criação de uma cultura mundial 

e consequentemente ocidentalizada. Este hemisfério, muito mais desenvolvido 

tecnologicamente, tende a impor seu modo de vida às nações mais antigas, bem como 

às sociedades emergentes. 

Para Garcia Canclini (2007, p.42), globalização é um processo complexo que 

emergiu no século XX em função da tecnologia, que facilitou fluxos, especialmente 

comunicacionais, gerando processos globais capazes de eliminar restrições que 

limitavam transações internacionais. A globalização promoveu importantes mudanças 

sociais, algumas positivas, como a facilidade de comunicação com diferentes culturas 

e, por outro lado, agravou problemas como a violência e o desemprego.  

A respeito da influência sobre a cultura, Garcia Canclini (2003, p. XIX) afirma 

não existirem culturas puras, e os processos globalizadores acentuam a 

interculturalidade e promovem uma série de mudanças, como a perda da autonomia 

de tradições locais. Entretanto, é possível observar que não há uma adoção radical 

da cultura “imposta” pela globalização, mas uma redefinição local das influências 

culturais globais, o que o autor define como hibridização, ou a combinação de 

estruturas isoladas que vão originar outras novas; assim, globalização não é sinônimo 

de homogeneização da cultura.  

Segundo Garcia Canclini, as pessoas pertencem a mais de uma língua, 

nutrem-se em sociedades muito diversas. Assim, acredita que a globalização não irá 

destruir culturas, mas é preciso buscar formas de convivência relacionada e 

compreensiva com as diferentes culturas. Globalização não é homogeneização, pois 

os espectadores são protagonistas nesse processo e “frequentemente a hibridização 

surge da criatividade individual e coletiva” (CANCLINI, 2003, p. XXII). 

Não ocorre a simples substituição do velho pelo novo, ou do local pelo global 

e nem o inverso disso, ou seja, uma resistência direta ao global, mas processos de 

adaptação e releituras que modificam o dado ou criam novas versões capazes de 

atender às necessidades e interesses locais.  

Garcia Canclini defende o humor como um espaço bastante amplo no qual o 

poder dos discursos hegemônicos pode ser driblado. Ao se referir a Borges12, o autor  

                                                           
12  Jorge Luis Borges (1899 – 1986) foiescritor, poeta, tradutor, crítico literário e ensaísta argentino. 
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afirma: “Borges, em compensação, exerce a ironia com humor, essa sábia distância 

que permite desviar-se dos percursos habituais, ser capaz de pensar e dizer a cada 

vez outra e outra coisa” (CANCLINI, 2003, p. 113). 

 
 
2.3 O ESPECTADOR SEGUNDO OS ESTUDOS CULTURAIS 

 

Outros autores filiados aos Estudos Culturais também apresentam uma 

proposição menos determinante em relação ao poder dos mecanismos de controle 

acerca da apreciação, já que, para eles, é possível compreender de forma mais efetiva 

o processo intencional de separação entre espectador e arte proposta pela classe 

burguesa e perceber alternativas para pensar o público a partir de um viés muito mais 

independente. 

Um conceito relevante para essa reflexão é o de experiência, proposto por 

Joan Scott (1999, p.21), que trata “daquilo que buscamos explicar, aquilo sobre o qual 

se produz conhecimento”. A autora afirma que “pensar a experiência dessa forma é 

historicizá-la, assim como as identidades que ela produz” (SCOTT,1999, p. 27). 

Assim, os sujeitos são constituídos através da experiência, que pode ser 

interna, isto é, a expressão do ser ou da consciência de um indivíduo, ou externa, que 

é o material sobre o qual a consciência age. A partir desta concepção, é possível 

pensar em um sujeito muito mais autônomo, que existe, que é, e não apenas como 

alguém passivamente produzido (SCOTT, 1999). 

Nesse mesmo sentido, Hall (1997, p.16) afirma: “Os seres humanos são seres 

interpretativos, instituidores de sentido”. A partir dessa concepção, o autor define que 

a centralidade da vida humana não é constituída apenas por uma programação 

genética, biológica e instintiva, ou seja, predefinida ou predeterminada, mas 

construída a partir dos “muitos e variados sistemas de significados que os seres 

humanos utilizam para definir o que significam as coisas e para codificar, organizar e 

regular sua conduta uns em relação aos outros”. (1997, p.16). 

Hall, assim como outros pensadores, como Bakhtin, posiciona-se de maneira 

contrária à noção de mensagem defendida muitas vezes pela Teoria da Informação13, 

que pressupõe que, quando o emissor origina a mensagem, ela é unidirecional e o 

                                                           
13  J. Teixeira Coelho Neto desenvolve este assunto na obra Semiótica, Informação e Comunicação 

(1983). 
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receptor a recebe. E só não será compreendida se houver algum ruído durante a 

transmissão. Para Hall, esse processo é muito mais complexo:  

 

Produzir a mensagem não é uma atividade tão transparente como parece. A 
mensagem é uma estrutura complexa de significados que não é tão simples 
quanto se pensa. A recepção não é algo aberto e perfeitamente transparente, 
que acontece na outra ponta da comunicação. E a cadeia comunicacional não 
opera de forma linear (HALL, 2006, p.254). 

 

Ressaltando a centralidade da cultura, Hall compreende que todas as práticas 

sociais são práticas de significação, pois expressam ou comunicam significados. Para 

o autor, cada significado é uma produção, cada fala é uma produção.  

 

E o que quero dizer é que cada fala não é uma produção no sentido já dado. 
Se você tem de dizer algo novo, é porque o processo está transformando 
os significados que já estão lá. Portanto, cada ato de significação transforma 
o estado efetivo de todas as significações já existentes (HALL, 2006, p. 
363). 

 

Entretanto, se for aceita a premissa apresentada por Hall de que os seres 

humanos são interpretativos, isto é, que o modelo de comunicação não é determinista, 

que o significado não é fixo e que não há um mecanismo capaz de impor uma única 

maneira de compreensão, é muito mais provável que, no lugar de uma 

homogeneização da cultura, ocorram outros processos, como o que produz 

“simultaneamente novas identificações globais e novas identificações locais do que 

uma cultura global, uniforme e homogênea” (HALL, 1997, p.19). 

No lugar da simples substituição do velho pelo novo, o que deverá ocorrer é 

a “criação de algumas alternativas híbridas, sintetizando elementos de ambas, mas 

não redutíveis a nenhuma delas” (HALL, 1997, p.19), a exemplo do que já ocorreu em 

outros momentos históricos, como nas sociedades multiculturais criadas por grandes 

ondas de migração em decorrência de guerras, regimes absolutistas, pobreza extrema 

entre outros. 

Essas proposições alternativas não deixam de se configurar como 

resistências, que podem ser positivas, em alguns casos, e muito negativas, em outros, 

pois podem representar uma negação radical à cultura global e dar origem a 

pensamentos fundamentalistas, impermeáveis a qualquer diálogo com a diversidade 

e, ainda, promover um grande retrocesso. 
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Portanto, é possível constatar preliminarmente que as transformações 

propiciadas por essa revolução cultural, ainda que sustentadas por um processo de 

globalização, não atingem da mesma forma a todas as pessoas, mesmo que estas 

pertençam à mesma cultura, isto é, representem o mundo de maneiras similares. Isto 

ocorre quer porque as condições de acesso à produção simbólica são diferentes, quer 

porque nenhum significado é fixo, muito pelo contrário, segundo Hall (2006, p. 354), 

“possui várias camadas, de que ele é sempre multirreferencial”, havendo um espaço 

de negociação e disputa que será apropriado e representado individualmente. 

 

2.4 O LEITOR COMO COAUTOR DO TEXTO 
 

Outro pensador que reforça a tese de que o leitor não é um receptador passivo 

da obra, destacando a importância da linguagem nesse processo, é Bakhtin (2009, p. 

153): “Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado de 

palavra, mas ao contrário um ser cheio de palavras interiores”. A língua, para este 

autor, não é uma entidade objetiva e abstrata. Embora possua um sistema linguístico, 

e este sim é uma abstração, quem a utiliza tem o propósito imediato de comunicação. 

Assim, mais do que a preocupação com a conformidade à norma, o usuário se 

interessa pelas significações possíveis que a forma adquire no contexto:  

 

O que importa não é o aspecto da forma linguística que, em qualquer caso 
em que esta é utilizada, permanece sempre idêntico. Não; para o locutor o 
que importa é aquilo que permite que a forma linguística figure num dado 
contexto, aquilo que a torna um signo adequado às condições de uma 
situação concreta dada. (BAKHTIN, 2009, p. 96) 

  

É o usuário que define o seu uso, logo a língua é viva, variável e flexível e se 

constitui socialmente a partir de vozes sociais. É importante ressaltar que, ao mesmo 

tempo em que as pessoas são constituídas pela cultura e pelas práticas sociais nas 

quais estão inseridas, também influenciam e ajudam a constituir essas práticas e criam 

múltiplas interpretações de mundo, que variam de acordo com o tempo e o lugar. Para 

este autor, “O ser, refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas também se 

refrata” (BAKHTIN, 2009, p.47).  

O interlocutor não é um repositório de discursos, já que, por mais autoritários 

que possam ser, eles serão lidos a partir do repertório de conhecimentos e 

experiências de quem o recebe e este repertório vai interferir e atribuir outros 
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significados ao texto: “O narrador pode deliberadamente apagar as fronteiras do 

discurso citado, a fim de colori-lo com as suas entoações, o seu humor, a sua ironia, 

o seu ódio, com o seu encantamento ou o seu desprezo”. (BAKHTIN, 2009, p. 157). 

Aliás, o humor, ou o riso, assim como para Garcia Canclini, são apresentados 

por Bakhtin (2010, p.46) como uma possibilidade de dessacralização e relativização. 

A seriedade normalmente é a norma que legitima o poder. Na medida em que o humor 

provoca deslocamentos, surgem espaços de negociação importantes, nos quais o 

intérprete pode construir outras análises, elaborar diferentes respostas e pensar por 

outro viés esse poder legitimado. O humor, para ele, é um importante elemento de 

transgressão. 

Concebendo que a linguagem é constituída a partir das múltiplas experiências 

– ou das muitas falas dos outros –, é possível concluir que a interpretação da realidade 

é única para cada indivíduo. Ainda que se perceba uma intenção de formatar os 

sujeitos, e nesse aspecto a mídia (a escola também) ocupa um espaço importante, 

não é possível garantir que esse encontro sociocultural seja recebido por todos de 

forma homogênea: além de diferentes repertórios, o indivíduo “é falado” a partir de 

diálogos diversos, que darão origem a diferentes interpretações e visões de mundo. 

Neste sentido, o conceito de diálogo recebe destaque na teoria de Bakhtin, 

pois a partir dele é possível observar como ocorre a interação entre as vozes sociais, 

que, muitas vezes, são conflituosas e tensas.  Isso ocorre porque os envolvidos 

assumem posicionamentos que podem ser opostos e contrários, e, ao assumir um 

enunciado, necessariamente outro será excluído, isto é, trata-se de um processo de 

escolha, jamais de aceitação passiva, ainda que exista a questão do poder circulando 

entre essas vozes. De acordo com Faraco (2003, p. 67), o diálogo, segundo Bakhtin, 

“deve ser entendido como um vasto espaço de luta entre vozes sociais”.  

A pluralidade dialogizada é um espaço democrático a todas as vozes e 

também o lugar da resistência aos processos autoritários que negam a existência do 

outro. Para Bakhtin, “Viver significa tomar parte no diálogo”. (apud FARACO, 2003, p. 

73). 

É a partir das inúmeras vozes sociais, das relações dialógicas de aceitação e 

recusa, de harmonia e de conflito, de intersecções e hibridizações que emerge o 

sujeito dialógico, cujo interior está povoado de vozes sociais consonantes e 

dissonantes, autoritárias e persuasivas, em contínuo devir, e que são determinantes 

na formação de uma consciência individual.  Para Bakhtin, não existem discursos 
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puros, estes são sempre citados, produto das várias vozes incorporadas a partir das 

diversas experiências ao longo da vida. “O discurso citado é o discurso no discurso, a 

enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, 

uma enunciação sobre a enunciação” (BAKHTIN, 2009, p. 150). 

Esse modo de pensar, considerando os processos dialógicos, desconstrói o 

conceito de autor que, segundo Faraco (1998, p. 161), tem sido “entendido como a 

agente individual e solitário que cria o texto”. Essa é uma visão que segue os 

pressupostos românticos, que associa o autor à figura do gênio criador, à imaginação 

criadora e à fonte de inspiração. Em conjunto com este conceito, consolidam-se 

outros, como propriedade intelectual, ou seja, a obra tem um autor que será 

responsabilizado em caso de transgressões, como por exemplo o plágio. 

A apreciação, entendida nessa concepção unilateral, também prevê que o 

texto tem uma única leitura possível, que é o significado criado pelo autor. Ao receptor 

caberia apenas buscar informações sobre a vida e o pensamento do autor, o que lhe 

possibilitaria decifrar tal significado. 

O Marxismo e a Psicanálise vão questionar de forma contundente tal 

compreensão, partindo do princípio que tanto as forças da Ideologia quanto as do 

Inconsciente determinam as ações e os discursos das pessoas. Mas é a partir dos 

anos 1960 que ocorrem as mudanças mais radicais, quando o próprio texto passa a 

ser o objeto central de estudo, em detrimento da vida do autor. Escrever deixa de ser 

um ato de expressão individual e, de acordo com Faraco (1998, p.163), “passa a ser 

encarado como uma espécie de jogo interativo de signos. É como se disséssemos 

que quem “fala” são os códigos e não quem escreve”. 

O texto passa a ser compreendido como um espaço de encontro de escritas 

de tempos, espaços e culturas diversas, e emerge o conceito de intertextualidade, isto 

é, a presença de outros discursos, outros autores, enfim, de citações que compõem 

um texto, que, por sua vez, não tem mais um significado único e último. Dessa forma, 

espera-se, também, um outro leitor, agora compreendido como um elemento ativo 

capaz de propor significações. “Nesse sentido, veio-se afirmar que os textos são 

infindamente criados pelos leitores no processo de leitura” (FARACO, 1998, p.164). 

Assim, é possível conceber o leitor (espectador) como um coautor da obra. 
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2.5 O CONHECIMENTO – A QUESTÃO DA IMAGEM 
 

Para que serve um livro sem imagens? 

Alice 

 

“Vivemos em um mundo dominado pelas imagens!” (FLUSSER, 1985, p. 47). 

A grande profusão destas pode, por um lado, torná-la familiar ao público, e, por outro, 

provocar um esgotamento, de forma que as pessoas olhem-nas, mas não as vejam, 

isto é, não enxerguem o que elas estão mostrando e nem imaginem o que possam 

estar ocultando. Tem-se, assim, um empobrecimento da percepção.   

No entanto, quando as pessoas se deparam com imagens artísticas, que 

normalmente não têm o compromisso de serem de compreensão rápida e fácil, como 

é o caso de boa parte das mensagens publicitárias, por exemplo, há, por vezes, uma 

frustração por não se ter ideia do que é aquele objeto com o qual se depara. 

Sobre a riqueza deste objeto, Samain (2012, p. 22) lembra que 

 

[...] toda imagem (um desenho, uma pintura, uma escultura, uma fotografia, 
um fotograma de cinema, uma imagem eletrônica ou infográfica) nos oferece 
algo para pensar: ora um pedaço de real para roer, ora uma faísca de 
imaginário para sonhar. 

 

Acredita-se que um apreciador de Artes Visuais que saiba um pouco mais 

sobre a complexidade da imagem pode usufruir e aproveitar mais das alternativas que 

ela oferece e, quem sabe, se aproximar dela, procurando mais pelos museus de arte, 

para ter acesso a outros trabalhos e artistas. Outra possibilidade é que, ao visitar uma 

exposição, não dependa de um tutor que lhe apresente “a” leitura da obra, mas que 

se encoraje a interagir com o objeto artístico a partir das suas experiências, do seu 

repertório pessoal. 

Ainda que a sociedade contemporânea esteja imersa em discursos imagéticos 

− o que certamente deixará marcas na história da cultura − e ainda que tenhamos a 

imagem como companheira cotidiana, não temos com ela grande familiaridade: Defini-

la já se apresenta como uma tarefa das mais difíceis; responder questionamentos 

como por que há uma preferência por imagens que estabelecem uma relação de 

semelhança com a natureza registrada e, consequentemente, uma reação de 

estranhamento com imagens artísticas contemporâneas? Ou, por que vemos da forma 
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que vemos? O que interfere neste processo?  O que existe de processos educativos 

mediados em relação à observação de imagens, especialmente das artísticas?  

Gombrich alerta para a complexidade que envolve a imagem: “A mensagem 

do mundo visível tem de ser cifrada pelo artista” (GOMBRICH, 2007, p. 154). Esta 

afirmação evidencia a imagem não como uma cópia da natureza, ainda que em boa 

parte da história da arte busquem-se elementos e estratégias que possibilitem uma 

representação muito aproximada ou semelhante da realidade, mas a apresenta como 

uma criação complexa, portadora de símbolos/signos, visões/leituras de mundo. Ao 

elaborar uma imagem, se faz a opção de representar alguns elementos enquanto 

deliberadamente se excluem outros. Portanto, a imagem requer estudos, análises, 

compreensões e até mesmo definições. De acordo com Joly (2012, p.13), o termo 

imagem é empregado para designar objetos que guardam entre si profundas 

diferenças, como é o caso de um filme, um desenho infantil, um grafite, cartazes, 

imagens mentais, dentre outros.  

Santaella e Nöth explicam que este mundo tão vasto das imagens pode ser 

dividido em dois domínios: o das representações visuais, isto é, “objetos materiais, 

signos que representam o nosso meio ambiente visual” 2001, p. 15). É o caso de 

desenhos, fotografias, imagens cinematográficas, infográficos. Por sua vez, as 

imagens mentais, ou seja, aquelas que aparecem como visões, fantasias, esquemas 

mentais constituem o segundo domínio. Para Joly, o traço comum dentre todas estas 

formas que se convencionou chamar imagem é o fato de possuírem alguma relação 

com o visual: “Compreendemos que indica algo que, embora nem sempre remeta ao 

visível, toma alguns traços emprestados do visual [...]” (JOLY, 2012, p. 13). 

De acordo com Flusser (1985, p. 7), imagem pode ser definida de forma bem 

mais objetiva: “Imagens são superfícies que pretendem representar algo”. A 

representação para este autor se caracteriza por um esforço de abstração, na medida 

em que precisa tornar plano um objeto que possui quatro dimensões espaço-

temporais. Esse processo é definido por Flusser (1985, p. 7) como imaginação, isto é: 

“a capacidade de codificar fenômenos de quatro dimensões em símbolos planos e 

decodificar as mensagens assim codificadas. Imaginação é a capacidade de fazer e 

decifrar imagens”. Para ele, não só a criação da imagem requer imaginação, mas a 

apreciação é um processo que também demanda imaginação.  

O termo imagem, historicamente, também evoca semelhança, conforme 

explica Joly, ao citar uma frase bíblica: “Deus criou o homem à sua imagem”. Muito 
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mais do que representação, o termo refere-se à semelhança; e esta é uma referência 

muito forte em relação à arte. Para Sílvio Dworecki (2008, p. 7), a rejeição sofrida por 

obras abstratas e conceituais ocorre porque “o primeiro preconceito a ser incutido nas 

pessoas é o da semelhança”. Isto é, comumente se aceita que a arte, a imagem 

artística, precisa ser fiel à natureza.  

Já para os gregos prevalecia a ideia da mimese, segundo Aristóteles (1999, 

p. 55): “é necessário copiar os bons retratistas; estes, ao reproduzir o original, a um 

só tempo lhe respeitam a semelhança e o tornam mais belo”. De acordo com o filósofo, 

as várias linguagens artísticas “vêm a ser, em geral, imitações. Diferem umas das 

outras por modos diferentes, e não o mesmo, ou por objetos diferentes, ou por meios 

diferentes” (1999, p. 37). Ainda para Aristóteles (1999, p. 55), a imitação seria uma 

tendência natural das pessoas, e o poeta, o pintor ou qualquer outro artista são, em 

verdade, imitadores. 

Observar uma imagem artística que se propõe semelhante ao modelo 

representado parece facilitar o trabalho do observador, que é capaz de reconhecer o 

que aparece na tela e, ainda, consegue auditar a qualidade técnica do artista. Este 

processo, aparentemente, não requer maiores questionamentos e, normalmente, 

oferece grande satisfação e prazer ao propiciar o encontro com uma obra que é 

praticamente uma janela, ou seja, permite acessar em outro formato aquilo que já é 

tão familiar. 

Ocorre que nem sempre as obras são tão fiéis assim à natureza e aos objetos 

representados quanto se possa imaginar. Para Gombrich (2007, p. 30), “o artista 

também não pode transcrever o que vê. Pode apenas traduzi-lo para os termos do 

meio que utiliza. Também ele tem as mãos atadas pela gama de tons que seu veículo 

lhe pode dar”. 

Desta forma, o que se acredita ser uma transcrição da natureza pode ser uma 

recriação, um registro adaptado e/ou manipulado pelo artista, mas o cérebro humano 

se encarrega de promover ajustes para que se aceite a obra como uma cópia fiel do 

motivo representado.  

Mas, ainda que o observador de imagens artísticas busque a semelhança e, 

com a ajuda de mecanismos cerebrais a encontre, nem sempre este é o objetivo do 

artista. Para Gombrich (2007, p. 43): “Aquilo que um pintor investiga não é a natureza 

do mundo físico, mas a natureza das nossas reações a esse mundo”. 
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Estas alterações/adaptações nem sempre são percebidas ou até mesmo são 

desconsideradas no intuito de encontrar algo conhecido: “Uma luz mortiça perturba 

de início, mas, graças a adaptações fisiológicas do olho, logo percebemos as relações 

entre as coisas, e o mundo reassume o seu aspecto familiar” (GOMBRICH, 2007, p. 

47). 

Parece fazer sentido aceitar que a estabilidade é um valor fundamental aos 

seres humanos, assim, busca-se constantemente o familiar, o conhecido, o estável. 

Talvez esta necessidade seja uma das justificativas para o estranhamento que 

algumas pessoas relatam em relação a imagens modernas e, especialmente, 

contemporâneas. Segundo Gombrich (2007, p. 47): “Cada vez que nos vemos diante 

de um tipo de transposição alheio à nossa experiência, há um breve momento de 

choque e um período de ajustamento – mas é um ajustamento para o qual existe um 

mecanismo em nós”. 

A forte tradição da semelhança promove determinada expectativa em relação 

à observação de imagens artísticas, conforme Gombrich (2007, p. 53): “Nós nos 

aproximamos das obras com os nossos receptores já afinados. Esperamos receber 

certa notação, certos símbolos, e nos preparamos para entendê-los”. Geralmente, nos 

trabalhos contemporâneos, a distância entre as imagens/obras e a semelhança que 

se espera encontrar é muito grande, fato que tende a frustrar as expectativas do 

observado.  

As imagens existem desde o período das cavernas, e têm sido usadas das 

mais diversas formas, construindo meios e modos de comunicação, estando ligadas 

a atividades que podem ser corporais, publicitárias, religiosas, coletivas e/ou 

individuais. Assumem diferentes funções em diferentes culturas, dependendo das 

práticas sociais das quais fazem parte, como Santaella e Nöth (2001, p. 37) 

exemplificam: “Tais avaliações vão da idolatria mágico-religiosa, passando pelo 

ceticismo racional da imagem, até a proibição da imagem e o iconoclasmo”.  

Estão também presentes em nosso cotidiano e é possível pensar nos 

processos históricos que as constituem. Das paredes das cavernas durante a Pré-

História, passam pelos palácios burgueses, pelos museus e instituições legitimadoras 

de arte, até as ruas e intervenções urbanas, além, obviamente, do uso em lares 

comuns. Gombrich (2012, p. 108), por exemplo, destaca “o hábito das pessoas 

humildes, que decoravam seus quartos com quadros”.  
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O uso doméstico de imagens artísticas é muito menos estudado e 

documentado do que as grandes coleções que, via de regra, ocupam grandes 

museus, palácios e outras instituições culturais (GOMBRICH, 2012, p. 108). O autor 

apresenta questões relevantes do que denomina “domesticação” da pintura, como o 

local onde as obras eram dispostas (ainda o são), normalmente acima de sofás. Desta 

forma, as pessoas que nele sentavam permaneciam de costas para o quadro, algo 

impensável ao se considerar a tradição de contemplação da obra. Outra a questão a 

ser considerada é o acesso, já que o móvel se tornava uma barreira entre o apreciador 

e a obra. Para Gombrich, esta escolha possivelmente se deu com o objetivo de 

“protegê-la (a obra) dos dedos cutucantes de crianças e adultos” (2012, p. 110). 

A princípio, as imagens, segundo Berger (1972, p.14),  

 

[...] foram feitas para evocar a aparência de algo ausente. Pouco a pouco, 
porém, tornou-se evidente que uma imagem podia sobreviver àquilo que 
representava; nesse caso, mostrava como algo ou alguém tinha sido e, 
consequentemente, como o tema havia sido visto por outras pessoas. 

 

Para Samain, a imagem é algo vivo: “Numa outra caixa, coloquei coisas vivas: 

os caranguejos, do mar, os homens, os problemas de beleza e as questões de 

diferença [...] Colocarei, assim, as imagens (todas as imagens) ao lado dos 

caranguejos do mar e das borboletas [...]” (SAMAIN, 2012, p.21). 

Esta percepção decorre do fato de o autor defender a tese de que as imagens 

nos fazem pensar. Ao contrário de concebê-las como um objeto acabado, estático, 

um documento, Samain entende que a imagem “é uma memória de memórias, um 

grande jardim de arquivos declaradamente vivos” (2012, p. 23). 

Em face disso, cada apreciador criará uma relação diferente com a imagem, 

vinculando possíveis memórias, mobilizando diferentes repertórios, situações que 

dependem da história pessoal e do momento no qual se acessa a imagem. Para cada 

uma dessas pessoas haverá uma imagem, ainda que ela seja uma só. 

Isto ocorre, de acordo com Samain, porque “ela (a imagem), alimenta uma 

relação privilegiada entre o que mostra, o que dá a pensar e o que, sobretudo, se 

recusa a revelar [...]” (2012, p. 22). 

Neste mesmo sentido, encontramos os escritos de Jacques Rancière (2012, 

p. 103): “Não se supõe que uma imagem pense. Supõe-se que ela é apenas objeto 

de pensamento”. De acordo com este autor, existem duas ideias de imagem: “a noção 
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comum de imagem como duplo de uma coisa e a imagem concebida como operação 

de arte” (2012, p. 103). Para ele, a imagem pensativa encontra-se em um espaço entre 

estes dois tipos de imagem: “É falar de uma zona de indeterminação entre 

pensamento e não pensamento, entre atividade e passividade [...]”(2012, p.103). 

A fotografia, que surge no século XIX, causa polêmica e discussões sobre a 

questão da imagem técnica, mas, segundo Benjamin, ela promoveu uma grande 

transformação no mundo da arte: “[...] com a fotografia, a mão liberta-se das mais 

importantes obrigações artísticas no processo de reprodução de imagens, as quais, a 

partir de então, passam a caber unicamente ao olho que espreita por uma objetiva” 

(BENJAMIN, 1985, p.168). Este autor inclusive ressalta o caráter subversivo da nova 

técnica artística, uma vez que a possibilidade de reproduzir a obra de arte favoreceu 

a sua democratização, e, ao ser acessível a um maior número de pessoas, rompeu 

com conceitos de culto e aura, fortemente relacionados a uma arte elitista.  

A contemporaneidade abraçou definitivamente a ideia da técnica e da 

tecnologia na produção artística. Para Machado, as formas expressivas 

contemporâneas estão sendo definidas  

 

[...] em primeiro lugar, pela inserção de tecnologias da informática na 
produção, na distribuição e no consumo de bens audiovisuais e, em segundo 
lugar, pelos progressos no terreno das telecomunicações, com o 
consequente estreitamento do tempo e do espaço em que se move o homem 
contemporâneo (MACHADO, 1997, p. 236). 

 

O uso do computador ampliou as possibilidades de produção de imagens, 

que, a princípio, oportunizaram desenhos e colagens, como faziam os dadaístas, mas 

agora impressos; depois vieram as animações, os trabalhos produzidos a partir de 

softwares gráficos, a arte eletrônica, digital, enfim, uma série de termos surgiram para 

tentar definir os trabalhos criados a partir das denominadas novas tecnologias. A 

Internet também propiciou o encontro de artistas de diferentes lugares e, assim, 

facilitou a criação de grupos de trabalho e pesquisa entre profissionais, o que, em 

outros tempos, seria muito difícil. Este movimento potencializou o conceito de arte 

colaborativa e, por outro lado, este trabalho coletivo, interativo, pôs em xeque a ideia 

de autoria.  

Termos como autoria ainda são discutidos para ajudar a se entender melhor 

estes acontecimentos que vêm modicando a forma de fazer arte e o resultado obtido 

através dela. 
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Segundo Giannetti (2006, p.20):  

 

Tomando as devidas precauções de não cair no determinismo tecnológico, 
podemos constatar que as mudanças na técnica tiveram consequências 
relevantes para a linguagem artística. Desde o emprego da câmera obscura 
no Renascimento, que possibilitou um novo enfoque óptico da realidade, até 
a utilização do computador, que transforma de maneira radical o próprio fazer 
artístico, as tecnologias progressivamente assimiladas pela arte incidem não 
somente na linguagem, mas na própria aparência estética das obras. 

 

A arte – as imagens artísticas –, embora seja “um produto da fantasia e da 

imaginação [...] não está separada da economia, da política e dos padrões sociais que 

operam na sociedade" (PILLAR, 1992, p. 9), isto é, a produção artística é 

contextualizada, não está dissociada nem do cotidiano, nem da história pessoal de 

quem a produz.  

Desta forma, é resultado de um contexto espacial, histórico e social, ou seja, 

é criada por um(a) cidadão(ã) que faz parte e habita este planeta, e as marcas de seu 

tempo, de alguma forma, aparecerão em seu trabalho artístico. De acordo com 

Domingues (2009, p.25), “Em todas as épocas, os meios e linguagens advindos de 

descobertas científicas renovaram práticas e teorias em suas implicações artísticas, 

estéticas, filosóficas, antropológicas, educacionais, políticas e econômicas”. Assim 

também os recursos tecnológicos acabaram sendo incorporados na criação artística. 

E ao processo de criação juntam-se muitas outras possibilidades que se 

tornaram viáveis a partir do desenvolvimento tecnológico. De acordo com Machado 

(1997, p. 236), “novas formas de compreender o mundo estariam sendo introduzidas 

em consequência da presença cada vez maior de recursos, processos e mediações 

tecnológicas na criação artística de nosso tempo”. 

Não obstante as imagens evidenciem a mediação de artefatos técnicos no 

processo de sua elaboração, as técnicas mais tradicionais de arte, como a pintura – 

que pressupõe ao menos a preparação da tinta e o tratamento da tela – e a gravura − 

ainda que seja uma técnica artesanal, demanda o uso de ferramentas, preparo da 

madeira, do metal, entre outras − também são elaboradas a partir do suporte de 

ferramentas técnicas, e poderiam ser incluídas no conceito de imagens técnicas.  

Segundo Machado (1997, p. 223), “toda imagem materializada em algum tipo 

de suporte é o resultado da aplicação de algum tipo de técnica de representação 

pictórica”. Assim, a técnica é condição para que a criação artística se materialize. 
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Desta forma, o conceito de imagem técnica precisa ser bem mais amplo, conforme 

propõe Machado (1997, p. 224):  

 
Por imagens técnicas designamos em geral uma classe de fenômenos 
audiovisuais em que o adjetivo (“técnica”) de alguma forma ofusca o 
substantivo (“imagem”), em que o papel da máquina (ou seja lá qual for a 
mediação técnica) se torna tão determinante a ponto de muitas vezes eclipsar 
ou mesmo substituir o trabalho de concepção de imagens por parte de um 
sujeito criador, o artista que traduz as suas imagens interiores em obras 
dotadas de significado numa sociedade de homens. 

 
Vale destacar, também, a forte relação entre arte e ciência presente em 

algumas manifestações artísticas, diluindo os limites entre uma e outra área do 

conhecimento, como destaca Domingues (2009, p. 26):  

 
Ciência e arte da era digital [...] entrelaçam-se pelo uso do computador em 
projetos e temas, focos de estudo e locais de trabalho hibridizados pela 
presença de profissionais que se influenciam mutuamente, esboroando as 
fronteiras entre o que é do domínio artístico ou do científico. 

 
Esta relação entre arte e ciência intensifica-se ainda mais a partir da década 

de 1950, quando artistas, isoladamente ou em grupos, iniciaram pesquisas sobre as 

possibilidades de utilização das então denominadas novas tecnologias na produção 

artísticas, originando, assim, a arte eletrônica ou media art. (GIANNETTI, 2006, p.21). 

Para Domingues (2009, p. 26):  

 
[...] esta relação entre artistas e cientistas em torno de multissensorialidades 
redefinem a experiência humana, gerando processos cognitivos e subjetivos 
de reenquadramento de consciência, pela percepção sensorial, pela 
construção de conhecimentos, por modos de subjetivação, bem como por 
relações sociais modificadas pela presença de computador com suas 
interfaces e redes. 

 
Emergem desta relação imagens alteradas, fragmentadas, modificadas, 

registro de corpos minúsculos só possíveis de serem observados e/ou descobertos 

por próteses que ampliam a visão humana ou a experimentação de novas 

possibilidades a partir de simulações eletrônicas.  

Machado (1997, p. 237) ressalta que “é possível observar algumas 

características estruturais presentes nas imagens contemporâneas, como a 

multiplicidade”. Esta é definida por Calvino (1990, p.122) como um conjunto de “redes 

de conexões entre os fatos, entre as pessoas, entre as coisas do mundo”. Tudo ao 

mesmo tempo e em velocidade; esta é outra marca da contemporaneidade e que pode 

ser observada especialmente na produção audiovisual recente.   
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Boa parte dos trabalhos contemporâneos se utiliza de diferentes linguagens 

artísticas, podendo-se associar ao que Garcia Canclini chama de hibridação: “Entendo 

por hibridação processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que 

existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e 

práticas” (CANCLINI, 2008, p.XIX).  

Para Santaella (2003, p. 135), “Há muitas artes que são híbridas pela própria 

natureza: teatro, ópera [...]”. Híbridas, neste contexto, significa linguagens e meios que 

se misturam, compondo um todo mesclado e interconectado de sistemas e signos que 

se juntam para formar uma sintaxe integrada. O que ocorre na contemporaneidade é 

mais complexo do que isso e Santaella define como “processos de hibridização”, que 

ocorrem em função da “mistura de materiais, suportes e meios, disponíveis aos 

artistas e propiciados pela sobreposição crescente e sincronização consequente das 

culturas artesanal, industrial-mecânica, industrial-eletrônica e teleinformática”. 

Outra característica levantada por Machado (1997) é o processamento e 

síntese. O autor fala sobre a manipulação de imagens técnicas, afirmando que, ao 

visualizar uma imagem, ainda que ela apresente a aparência de uma fotografia, “pode 

já não ter sido captada por uma câmera ou, se foi, pode estar de tal forma alterada 

que não guarda mais do que pálidos traços de seu registro original em película” 

(MACHADO, 1997, p. 241).  

Em se tratando de manipulação da imagem, o simulacro aparece como um 

fenômeno muito importante desta época, substituindo elementos para criar uma 

realidade simulada. De acordo com Giannetti (2006, p. 150): “a simulação busca a 

duplicidade artificial e a transformação da ficção numa possível realidade”. A 

manipulação não é exclusividade da imagem, ocorre também, por exemplo, na música 

e é resultado do que Machado (1997, p. 244) define como “pixelização (conversão em 

informação eletrônica) e de informatização de todos os sistemas de expressão, de 

todos os meios de comunicação do homem contemporâneo”. 

As inúmeras possibilidades de manipulação facultaram à imagem a libertação 

de ser referente, o que também transforma os “hábitos perceptivos do público” 

(MACHADO, 1997, p. 244). A imagem eletrônica deixa de ser uma janela da natureza 

e passa a ser uma imagem “como um “texto” para ser decifrado ou “lido” pelo 

espectador e não mais como paisagem a ser contemplada”. 

Interatividade, potencialidade e complexidade são outras características 

abordadas por Machado, que inicia sua análise questionando o que, de fato, o 
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computador vem oferecendo à criação artística. Certamente, a interatividade é o dado 

novo. Ainda que a discussão sobre o tema não tenha surgido com a Informática, ao 

contrário, em 1932 Brecht já usava o termo ao mencionar “o processo de inserção 

democrática dos meios de comunicação numa sociedade plural [...]” (MACHADO, 

1997, p. 250). O que a Informática traz de novo, conforme Machado (1997, p. 251),   

 
[...]é o aporte técnico ao problema. As memórias de acesso aleatório dos 
computadores, bem como os dispositivos de armazenamento não-lineares 
[...] possibilitam uma recuperação interativa dos dados armazenados, ou seja, 
permitem que o processo de leitura seja cumprido como um percurso, 
definido pelo leitor-operador, ao longo de um universo textual em que todos 
os elementos são dados de forma simultânea.  

 
Ou seja, a possibilidade de armazenamento das informações permite que o 

receptor tenha acesso quando e como desejar, articulando os textos de forma 

autônoma, criando novas alternativas e arranjos estéticos. Isto faz com que a 

exploração das imagens, dos textos, das informações vá além da linearidade, e nestes 

percursos mais complexos pode existir combinações nunca pensadas de leituras e 

interpretações. 

As imagens artísticas contemporâneas, entretanto, não se caracterizam 

apenas por serem audiovisuais ou por evidenciarem a presença da máquina no 

trabalho de sua concepção. Percebe-se que o conceito e o processo de criação 

artística tornam-se fundamentais para a compreensão e a participação na construção 

de significados. 

 

2.6 ARTE-EDUCAÇÃO  
 

A educação é possivelmente o caminho mais importante para a formação de 

indivíduos autônomos, Paulo Freire,14 em sua vasta produção teórica, tem livros 

intitulados Pedagogia da autonomia ou Educação como prática para a liberdade. O 

autor pregava que é possível educar para a liberdade, mas é preciso querer isso. 

Quando se observa o histórico do ensino da arte, percebe-se que, em muitos 

momentos, oficialmente não havia este propósito. Porém, a criatividade e o 

compromisso ético de educadores, nos moldes do que preconizava Paulo Freire, 

                                                           
14  Principal educador brasileiro, internacionalmente conhecido e respeitado, tem livros traduzidos em 

mais de 20 países. Paulo Freire colocou no centro de sua teoria o educando oprimido, revelando 
o caráter social da educação, e defendeu uma ética comprometida com a emancipação das 
pessoas (GADOTTI, 1996, p. 27-40). 
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foram capazes de trazer momentos de ruptura que contribuíram para a formação de 

pessoas capazes de usufruir da produção artística sem a necessidade de tutela. 

O início oficial do ensino das artes no Brasil se dá no ano de 1816, com a 

chegada ao país de um grupo de importantes artistas franceses, como o escritor 

Joachin Lebreton, o pintor Nicolas Taunay, o também pintor e desenhista Jean 

Baptiste Debret, o arquiteto Grandjean Montigny, dentre outros, além de alguns 

artífices, como serralheiros e carpinteiros. Chefiados por Lebreton, o grupo que deixou 

a Europa a convite de D. João VI ficou conhecido como Missão Francesa e, “através 

dela, fundou-se a Academia [Imperial] de Belas-Artes, considerada o germe inicial de 

nossa educação artística” (DUARTE JR., 1988, p. 122).  

A criação da Academia Imperial de Belas Artes (AIBA) não coincidiu com o 

seu efetivo funcionamento: “De 1816 a 1826, ficou o Corpo Acadêmico sem nada 

fazer, porque nunca se lhe deu uma casa para trabalhar[...]” (PORTO ALEGRE, 1932, 

p. 607). Isto só ocorreu dez anos mais tarde. Como a formação dos artistas era 

notadamente de estilo neoclássico, a princípio, este foi predominante dentro da 

Academia, cabendo à pintura histórica o maior reconhecimento. Porto Alegre, ao se 

referir ao artista Francisco Pedro do Amaral, afirma: “Apezar de sua constante 

applicação, nunca chegou ás alturas da pintura histórica15” (1856, p. 375). 

De fato, não havia uma organização oficial do ensino da arte no Brasil, mas a 

atividade artística já estava em pleno desenvolvimento no país:  

 

Aqui chegando, a Missão Francesa já encontrou uma arte distinta dos 
originários modelos portuguesas e obra de artistas humildes. Enfim, uma arte 
de traços originais que podemos designar como barroco brasileiro 
(BARBOSA, 1978, p. 19). 

 

Quem se dedicava à arte era a população mais pobre, pois havia grande 

preconceito em relação às atividades manuais. Os artistas que fizeram uma leitura 

renovada do barroco, criando uma arte que pode ser considerada brasileira, “eram 

vistos pelas camadas superiores como artesãos” (BARBOSA, 1978, p. 19). Manoel de 

Araújo Porto Alegre16, que assumiu a direção da AIBA em 1854, confirma tal conflito:  

 

                                                           
15  Manteve-se a grafia do original. 
16  Pintor e intelectual brasileiro (1806–1879), frequentou a primeira turma da Academia Imperial de 

Belas Artes, e em sua gestão como diretor da instituição, implantou a Reforma Pedreira na 
instituição, tratada mais à frente nesta pesquisa. 
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[...] pertence à provincia de Minas a gloria de ter dado ao Brazil este admirável 
mestre de arte toreutica17, de quem temos em varias igrejas da capital um 
testemunho de sua pericia. Seria difficil há quinze anos fazer o elogio d’este 
artista, sem desafiar os animos daquelles que seguiram a escola chamada 
clássica18 (PORTO ALEGRE, 1856, p. 369). 

 

Tal postura acabou distanciando o povo desta arte que agora passava a ter 

um caráter oficial, e “as manifestações neoclássicas, implantadas como que “por 

decreto”, iriam encontrar eco apenas na pequena burguesia” (BARBOSA, 1978, p. 

19). Duarte Jr19 também se posiciona criticamente a este respeito; para ele, “o ensino 

trazido pelos franceses revelou-se mais uma imposição de valores” (1988, p. 122). 

Ainda que o apoio oficial tenha favorecido e fortalecido o estilo neoclássico, 

outras formas de arte resistiram, de acordo com Pereira (2012, p. 2):  

 

Na historiografia tradicional, havia-se cristalizado a ideia de que o nosso 
século XIX vegetara alienadamente no “neoclassicismo ou academicismo”, 
até ser sacudido pelo romantismo no início do século XX, mais 
especificamente nas décadas de 1910 e 1920. 

 

Exemplar para justificar tal afirmação é o caso de Estevão Silva20, primeiro 

pintor negro a se formar pela AIBA. Iniciou seu curso no ano de 1864 e optou pela 

natureza morta. De acordo com França (2007, p. 242):  

 
Acreditamos que a pintura de natureza-morta lhe oferecia modos de escapar 
à ortodoxia da produção da época, de conduzir seu trabalho com mais 
liberdade do que se dedicasse aos retratos ou à pintura histórica – os gêneros 
mais municiados pela Academia. 

 

O seu tema preferido eram as frutas e, embora fosse um pintor acadêmico, 

seu trabalho extrapolava as práticas artísticas propostas pela AIBA. Segundo França 

(2007, p. 246): “Apesar de não haver uma produção textual ou depoimentos do próprio 

                                                           
17  Arte de esculpir em metal, madeira ou marfim. (Disponível em: 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/toreutica%20_1056569.html).  
18  Manteve-se a grafia do original. 
19  João Francisco Duarte Júnior, professor aposentado do Departamento de Artes da UNICAMP, 

conta com várias publicações sobre o ensino da arte. 
20  No ano de 1879, durante a sessão solene de entrega de prêmios aos que se destacaram na 

Exposição Geral da Academia, Estevão Silva era considerado favorito ao primeiro lugar, 
entretanto, isto não ocorreu; suspeita-se que isso possa ter acontecido em função da sua cor. Ao 
ser chamado para receber sua premiação, ele atravessa todo o salão e, ao chegar ao estrado 
onde estava D. Pedro II, grita: Recuso! (Disponível em: 
http://www.catalogodasartes.com.br/Detalhar_Biografia_Artista.asp?idArtistaBiografia=7868 . 
Acesso em: 20 mar. 2014). 



60 
 

pintor, suas obras mostram esse conflito entre a fatura acadêmica e as novas 

tendências, entre o belo ideal e o real”. 

Em alguns trabalhos é possível observar que o pintor “assume 

deliberadamente uma pincelada mais solta, como se a tinta quisesse sair da tela e 

ganhar autonomia” (FRANÇA, 2007, p. 246). Esses experimentos relacionam sua obra 

com o romantismo, realismo e mesmo com o impressionismo, muito mais do que com 

o estilo que vigorava dentro da Academia. 

Fora da Academia isso também ocorria. Autores como José Roberto Teixeira 

Leite falam do apreço que pintores do final do século XIX tinham pelo realismo, 

impressionismo e simbolismo. Estes movimentos artísticos, entretanto, não se 

desenvolveram no Brasil com a mesma intensidade que se percebeu na Europa, até 

porque o contato dos brasileiros com eles ocorreu de forma mais tardia, quando já 

haviam inclusive sido assimilados pelos salões numa “versão mais palatável ao gosto 

burguês” (TEIXEIRA LEITE, 1979, p. 602). 

A Academia Imperial de Belas Artes recebia muitas críticas também da 

população em geral, já que esta percebia os artistas que lá trabalhavam como pessoas 

que recebiam privilégios do Império para adornar festas e recepções. Entretanto, 

também teve sua trajetória marcada por conflitos. Porto Alegre se queixava da 

estrutura física: “não há salas para as novas aulas, não há uma conveniente para o 

estudo do modelo vivo; não há salas para os concursos, nem os cômodos para o mais 

[...]” (1932, p. 610). Já Durand (1989, p.26) comenta sobre o restante: “falta de 

professores, de verbas, interrupções em concursos para que estudantes pudessem 

estudar na Europa, além de atritos entre professores e diretores”. 

Apesar dos problemas, a questão financeira melhora entre os anos de 1854 e 

1857, quando a instituição recebe uma grande quantia anual que deveria ser 

destinada para adaptar o seu funcionamento aos novos interesses da Corte. No ano 

de 1854, inicia-se uma reforma na AIBA, que integrava um amplo programa do Império 

que previa mudanças profundas em todos os níveis de instrução, como definição de 

responsabilidades locais e federais, criação de currículos mínimos, divisão entre 

ensino elementar e secundário e muito mais. O objetivo era “garantir o alinhamento 

do Império com as chamadas nações civilizadas” (MATOS, 1987). Este programa 

ficou conhecido como Reforma Pedreira, uma menção ao ministro do gabinete de 

conciliação, Luís Pedreira do Couto Ferraz. 
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Para Porto Alegre, o desenvolvimento artístico poderia auxiliar no progresso 

do Império, assim a Academia deveria formar artistas que contribuiriam com a nação 

através de suas imagens e monumentos, mas também artífices e operários, mão de 

obra para as novas necessidades de consumo (apud SQUEFF, 2000, p. 109). 

Outro fato que reforça tal convicção do diretor é o de que “a esmagadora 

maioria dos formandos pela AIBA tinham origem humilde: eram filhos de pequenos 

comerciantes e ex-escravos (DURAND, 1989, p. 28)”. Como não havia mercado 

consumidor − D. Pedro II se constituía praticamente no único comprador de arte –, 

restava aos egressos da Academia buscar alternativas de sobrevivência. Neste 

cenário, “Porto Alegre admitia que a ambição de manter uma instituição unicamente 

destinada ao ensino artístico era irreal” (SQUEFF, 2000, p. 112). 

A partir destas constatações, Porto Alegre acrescenta o ensino técnico aos 

cursos da Academia, que continua a oferecer o curso de artes, agora reformulado, e 

também o curso técnico. Foram criadas novas disciplinas, como desenho geométrico, 

desenho de ornatos, escultura de ornatos e matemáticas aplicadas, todas práticas e, 

apesar de comporem o curso técnico, deveriam ser cursadas por todos os alunos da 

Academia. O único curso teórico era o de história das belas artes, estética e 

arqueologia, mas este só deveria ser cursado pelos estudantes que tivessem 

concluído o terceiro ano do curso, portanto, os que seriam artistas (SQUEFF, 2000, p. 

112).  

Para Porto Alegre, as aulas oferecidas até então dentro do curso de artes 

exigiam do pintor acadêmico “sólidos conhecimentos no campo da anatomia, história 

antiga, história da arte, matemáticas, aritmética, entre outras [...] que não podiam ser 

bem assimiladas por aqueles que por vezes mal sabiam ler”21 (apud SQUEFF, 2000, 

p. 111).  

O estatuto da AIBA marcava bem a distinção entre os dois tipos de 

estudantes, abordando o tempo do curso, a forma de diplomação e algo que parece 

bastante interessante ressaltar era uma declaração que os alunos-artífices deveriam 

fazer, informando “a profissão que seguem, para que os professores o saibam e 

possam dirigir seus estudos convenientemente” (SQUEFF, 2000, p. 112). Com isso, 

percebe-se que o modelo importado de uma academia francesa precisaria passar por 

adaptações na tentativa de atender as necessidades locais. Com os conflitos entre 

                                                           
21  De acordo com o Censo de 1872, apenas 23,43% dos homens e 13,43% das mulheres livres do 

Rio de Janeiro eram alfabetizados. 
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professores e a falta crônica de verbas, e em 27 anos de funcionamento, a AIBA não 

conseguiu ampliar o seu número de estudantes que continuava na média de 38. 

A reforma da Academia Imperial de Belas Artes, que mais tarde instituiu, 

inclusive, o ensino noturno para a modalidade técnica, ampliou o número de alunos, 

mas, aos poucos, foi perdendo importância no que se refere à formação de artífices. 

A criação do Liceu de Artes e Ofícios, em 1858, das escolas-oficinas do Imperador da 

Quinta da Boa Vista, no ano de 1868, e da escola Industrial de Sain, em 1871, também 

deve ter contribuído para a pouca procura dos cursos da AIBA.  

A Academia Imperial de Belas Artes desenvolveu suas atividades até o ano 

de 1899 e, após, transformou-se em Escola Nacional de Belas Artes e foi extinta em 

1931. Formou pintores22 como Almeida Júnior, Rodolfo Amoedo, Victor Meirelles e 

Pedro Américo. Pode-se afirmar que a AIBA inaugurou algumas discussões que são 

importantes ainda hoje: Educação popular X educação de elite e arte como criação 

em contraposição à arte como técnica. 

A Abolição da Escravatura, em 1888, e a Proclamação da República, em 

1889, provocaram mudanças sociais que repercutiram na educação e também no 

ensino da arte. A Proclamação da República eliminou a constituição existente e 

elaborou-se um outro projeto de constituição. Após alterações efetuadas por ministros 

e, sobretudo, por Rui Barbosa, o projeto é publicado como a Constituição dos Estados 

Unidos do Brasil e determina um Congresso Constituinte. 

O governo provisório, através do Decreto nº 6 (19/11/1889), “impôs o saber 

ler e escrever como condição do acesso à participação eleitoral”. Tendo em vista que 

                                                           
22  De acordo com Simioni (2002, p. 3): “No Brasil, a lei que permitiu o ingresso das mulheres nos 

cursos superiores foi promulgada em 1879, vigorando a partir do último decênio dos tempos 
imperiais”. Mesmo após esta data, muitas mulheres continuaram a estudar artes em ateliês 
particulares, ainda que fossem de professores vinculados à Academia, por algumas razões, como 
precisar subverter os valores de uma sociedade machista, que pregava que a mulher devia se 
manter no espaço doméstico, zelando pelo marido e filhos e o “constrangimento” de ficar diante 
de modelos vivos e nus. As escultoras Julieta De França e Nicolina Vaz de Assis  são as primeiras 
matriculadas nas aulas de modelo vivo, em 1898. No ano de 1904, a artista Georgina Moura 
Andrade de Albuquerque se matricula na Escola Nacional de Belas Artes e conclui seus estudos 
em Paris, onde conheceu e se interessou fortemente pelo Impressionismo. A pintura de Georgina 
vai desafiar muito do que estava sendo feito até então dentro da pintura histórica, se opondo 
especialmente ao famoso quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte, de 1888, através 
de: “[...]adoção de uma imagem de herói inovadora, uma vez que centrada em um personagem 
feminino [...] inversão do modus operandi tradicional, em que acima estão dispostos os figurantes, 
em vez de os protagonistas, pela feitura, diversa daquela “estética do acabado”, nas palavras de 
Pierre Bourdieu, que bem definem o estilo acadêmico; e, finalmente, por um motivo extra-artístico: 
o autor da obra é uma mulher, uma pintora, e a tela é uma pintura de gênero histórico, geralmente 
produzida por mãos masculinas (SIMIONI, 2002, p. 1). 

 



63 
 

tão somente uma minoria historicamente teve acesso à educação no país, tal medida 

restringiu de forma importante a participação popular na escolha dos representantes 

políticos do país (CURY, 2001, p. 72).  

O Decreto nº 7 (20/11/1889) definiu que a instrução pública era atribuição das 

unidades federadas, mas não houve, em âmbito nacional, a imposição da 

obrigatoriedade ou da gratuidade nas escolas oficias. Outra questão importante deste 

período refere-se ao ensino religioso, pois o Estado procurou promover a laicização 

nas escolas públicas. E, no que concerne ao ensino da arte, já no início do século XX, 

a preocupação central era a implantação e a obrigatoriedade deste nas escolas 

primárias e secundárias, conforme os ideais de Rui Barbosa, um dos mais fiéis 

intérpretes da corrente liberal23  brasileira, cuja teoria se dirigia para a função prática 

de enriquecer economicamente o país, conforme citação de Ana Mae Barbosa: 

 

O ensino do Desenho, a sua popularização, a sua adaptação aos fins da 
indústria tem sido o principal motor da prosperidade do trabalho em todos os 
países já iniciados na imensa liça, em que se têm assinalado a Inglaterra, os 
Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Áustria, a Suíça, a Bélgica, a 
Holanda e a Itália (1985, p.43). 

 

 Nos Estados Unidos, o ensino do desenho, defendido fortemente por Walter 

Smith, foi considerado significativo para melhorar a qualidade dos produtos 

desenvolvidos nas indústrias do país. Segundo este educador, que foi responsável 

pela implantação de um programa de Educação Artística nos Estados Unidos: 

 

O que cumpre é que todos os gêneros de Desenho elementar sejam 
ensinados, não como arte, mas como linguagem comum, e se utilizem, não 
como diversão, mas como instrumento prestadio [...] É, especialmente, a arte 
do Desenho, dócil serva ao estudo da ciência, estampando-lhe as verdades, 
pintando-lhes os fenômenos, e exibindo-lhe as leis. Na escola convém tomar 
rigorosas cautelas contra o risco de se praticar o Desenho meramente com o 
intuito de produzir trabalhos de mimo ou beleza. Havemos de considerá-lo 
como auxiliar, ou veículo, que nos ajude a expressão no estudo de outros 
assuntos; assim, por exemplo, na geografia, o desenho de cartas (BARBOSA, 
1978, p.41). 

 

Os liberais apostavam no desenho como uma forma de preparar ex-escravos 

para o trabalho. Tendo em vista o grande número de novos cidadãos a partir da 

Abolição da Escravatura, Rui Barbosa manifestou a preocupação com a forma como 

                                                           
23   Liberalismo: Doutrina que tomou para si a defesa e a realização da liberdade no campo político. 

Nasceu e afirmou-se na Idade Moderna e pode ser dividida em duas fases: 1ª - do séc. XVIII, 
caracterizada pelo individualismo; 2ª - do séc. XIX, caracterizada pelo estatismo. 
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estes iriam prover o seu sustento, pois não possuíam qualquer qualificação 

profissional.  

Com o intuito de popularizar e defender a obrigatoriedade do ensino do 

desenho, foram publicados diversos artigos no jornal O Novo Mundo24, divulgando o 

trabalho realizado por Smith enquanto organizador do ensino de Massachussetts 

(EUA). A sua proposta central era a “popularização do ensino da arte, concebido como 

ensino do desenho, isto é, ensino preparatório para o design” (BARBOSA; 

COUTINHO, 2011, p.13). 

Rui Barbosa, em seus pareceres sobre a reforma da educação primária e 

secundária em desenvolvimento chegou a traduzir longos trechos do livro Art 

education scholastic and industrial, escrito por Smith, em 1872, para justificar a 

importância que estava conferindo ao Desenho em detrimento das outras disciplinas. 

Nesta mesma época, o educador Abílio César Pereira Borges publica o livro 

Geometria Popular, quase uma tradução de outro livro de Walter Smith, que 

apresentava uma sequência metodológica para o ensino do desenho geométrico. 

Enfatize-se que este livro foi utilizado nas escolas brasileiras pelo menos até o ano de 

1959 (BARBOSA, COUTINHO, 2011, p.15). 

De acordo com os liberais, se a escola ensinasse desenho geométrico, 

técnico, estaria formando mão de obra para a indústria, que passaria a ser mais 

competitiva, contribuindo para o crescimento do país, ao mesmo tempo em que os ex-

escravos poderiam encontrar uma ocupação e renda. “[...] as artes aplicadas à 

indústria e ligadas à técnica começaram a ser valorizadas como meio de redenção 

econômica do país e da classe obreira, que engrossara suas fileiras com os recém-

libertados” (BARBOSA, 1978, p.43).  

Portanto, a obrigatoriedade do ensino da arte na escola proposta pelos liberais 

tem como finalidade educar para o trabalho industrial.  

Os positivistas25  também defendiam o ensino da arte nas escolas, mas o 

faziam por acreditar ser a arte um instrumento que educa a mente, regenerando o 

povo. Essa mentalidade quase sectária se instalou no Brasil e, segundo Barbosa 

                                                           
24  Jornal publicado em Nova York, entre os anos de 1872 e 1889, escrito em português. Importantes 

escritores brasileiros, como Machado de Assis e Sousândrade trabalharam neste periódico, cujo 
principal objetivo era vender aos brasileiros a ideia das instituições sociais americanas como 
modelos a serem seguidos pela sociedade brasileira. 

25  Positivismo: Termo criado por Augusto Comte para a sua filosofia, que designava uma grande 
corrente filosófica, cuja característica é a romantização da ciência, sua devoção como único guia 
da vida individual e social do homem, único conhecimento, única moral, única religião possível. 
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(1978), encarnou-se na figura de Benjamin Constant, professor da Escola Militar que, 

devido aos seus serviços, foi proclamado pela Assembleia Constituinte como o 

fundador da República. Como ministro da Instrução, Correio e Telégrafos, elaborou a 

primeira reforma republicana, na qual pregava que a arte deveria ser ensinada 

subordinando a imaginação à observação e concebia o desenho (técnico e de 

observação) como um meio de racionalizar as emoções. Este estava associado às 

Aritméticas e representava etapas preparatórias no ensino da Geometria. O Desenho 

compunha o currículo basicamente porque contribuía para o estudo da ciência, era 

um meio, um auxiliar no ensino de outras áreas do conhecimento consideradas de 

mais valor.  

Após críticas a este modelo, o ensino do desenho na escola primária voltou a 

se basear na cópia, desta vez, na cópia de estampas, consideradas mais apropriadas 

para treinar a observação do que a cópia de elementos da natureza. No ensino 

secundário, a ênfase continuava a ser dada à Geometria. A questão-chave deste 

momento era repetir no Brasil o que havia sido feito no exterior, principalmente nos 

Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, e que, segundo os defensores brasileiros, 

teria conduzido aqueles países à redenção econômica e social.  

No ano de 1927, tem início uma reforma educacional cujo foco principal é a 

educação primária, e uma das questões abordadas era se o ensino do desenho 

deveria basear-se em cópias e reproduções ou estimular a atividade criativa do 

aluno26. 

Percebe-se um movimento de modernização do ensino que traz, em seu bojo, 

influência do Movimento Modernista de 1922.  Segundo Duarte Júnior (1988, p. 124): 

"Suas propostas renovadoras significaram a descoberta de novas maneiras de 

expressar a arte".  

O trabalho de arte feito por crianças passa a ser valorizado como expressão 

de experiências, de sentimentos e o valor estético se localiza exatamente na 

espontaneidade do desenho. Mário de Andrade e Anita Malfatti criaram ateliês para 

crianças em parques e bibliotecas, onde introduziram as ideias da livre expressão para 

a criança.  

                                                           
26  Disponível em: www.ichs.ufop.br/conifes/anais/EDU/edu1711.htm 
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Os escritos de Freud e as teorias expressionistas que conduziam a uma 

valorização da arte infantil também influenciaram esta nova maneira de conceber a 

arte na escola.   

Em consonância com estes valores, emergem as ideias da Escola Nova27, 

que, assim como os liberais, pregava que a arte deveria ser para todos, mas em 

oposição a eles, defendia ser esta um “instrumento mobilizador da capacidade de criar 

ligando imaginação e inteligência” (BARBOSA; COUTINHO, 2011, p. 15). 

John Dewey28 foi o teórico que fundamentou os pressupostos de valorização 

da arte na escola e criou uma metodologia que propunha a mediação do adulto no 

desenho infantil. Para ele, se a criança desenha sem nenhuma orientação, passará a 

se repetir, ao passo que se for levada a refletir sobre o que desenhou e a observar 

com cuidado o objeto que registrou, desenvolverá uma importante combinação entre 

memória e imaginação, o que traz como resultado expressões gráficas mais ricas 

(BARBOSA; COUTINHO, 2011, p. 16). 

No Brasil, Anísio Teixeira29, ex-aluno de Dewey, foi o principal representante 

da Escola Nova, mas apesar da inovação que trazia, de acordo com Duarte Jr. (1988, 

p. 124): “nosso ensino oficial continuou ainda a reservar à arte um lugar inferior, e sua 

tendência predominante continuou sendo a ligação da arte aos valores pragmáticos e 

técnicos”. Somente algumas escolas, como os Colégios de Aplicação do Paraná, de 

Pernambuco e do Rio de Janeiro “continuaram a aplicar alguns métodos renovadores 

de ensino na década de 1930, como o método naturalista de observação e o método 

de arte como expressão” (BARBOSA; COUTINHO, 2011, p.24). 

As ideias modernistas, entretanto, não se perderam. Como consequência 

desta nova forma de pensar a arte na escola, em 1948, por iniciativa de Augusto 

                                                           
27  Tendência pedagógica que surgiu nos anos 20 em oposição à Escola Tradicional, que pregava um 

ensino da arte baseado na reprodução de modelos prontos, enfatizando a técnica, que era 
ensinada por um professor que era o detentor do conhecimento, portanto, devia ser ouvido e 
seguido sem questionamentos por alunos submissos. Contra isso, o movimento da Escola Nova 
priorizava o desenvolvimento natural da criança, a ênfase passa a ser no processo de ensino-
aprendizagem, na experiência e no aprender fazendo. O professor passa a ser um facilitador do 
autodesenvolvimento do estudante, propiciando condições adequadas para o exercício da 
capacidade criadora e da livre-expressão. 

28  Filósofo americano, foi professor da Universidade de Minnesota e escreveu sobre arte, religião, 
teoria do conhecimento, psicologia e filosofia da educação. 

29  Dirigente da educação, entre outros, foi Secretário da Educação do Rio de Janeiro e da Bahia, 
conselheiro geral da UNESCO, em 1946, e diretor do INEP, em 1951. Foi um dos criadores da 
UNB e seu reitor em 1963. Foi perseguido e ficou refugiado na Amazônia durante o Estado Novo. 
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Rodrigues30, é criada no Rio de Janeiro a primeira Escolinha de Arte no Brasil. Voltada 

ao público infantil, neste espaço eram desenvolvidas atividades nas diversas 

linguagens artísticas e utilizados elementos do folclore e da cultura popular, a partir 

de uma metodologia não diretiva e sempre focada na criança, considerada como a 

grande guia de todo trabalho a ser realizado. 

Esta iniciativa recebeu apoio de grandes educadores, dentre eles Anísio 

Teixeira, e mais tarde passou a oferecer cursos também para professores. “A 

Escolinha de Arte do Brasil teve uma enorme influência multiplicadora. Professores, 

ex-alunos da Escolinha, criaram Escolinhas de Arte por todo o Brasil [...]” (BARBOSA; 

COUTINHO, 2011, p. 23). 

Em Curitiba, o Centro Juvenil de Artes Plásticas, criado em 1953 por Guido 

Viaro, tinha a preocupação de oferecer um ambiente adequado e a orientação de 

profissionais especializados para que crianças e adolescentes tivessem uma boa 

formação artística.  

Com atitudes autoritárias de padronização de currículos e perseguição a 

professores e escolas experimentais, o golpe militar de 1964 interrompeu esta 

trajetória. No lugar da expressão, assume o tecnicismo, pedagogia baseada nos 

princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, que, segundo Saviani (1995, p. 

23), “advoga a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e 

operacional”. E prossegue: “De modo semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, 

pretende-se a objetivação do trabalho pedagógico”. 

Desta forma, a ênfase do processo educativo recai sobre a organização dos 

meios e cabe tanto ao professor quanto ao aluno um lugar secundário neste, pois 

assumem a função de meros “executores de um processo cuja concepção, 

planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de especialistas supostamente 

habilitados, neutros, objetivos, imparciais”. (SAVIANI, 1995, p. 24). O ensino é 

ministrado prioritariamente através de técnicas como a instrução programada, 

máquinas de ensinar, não havendo espaço para a subjetividade. Nas aulas de arte, 

de acordo com Fusari e Ferraz (1999, p. 32):  

 
Os professores enfatizam um saber construir reduzido aos aspectos técnicos 
e ao uso de materiais diversificados (sucatas, por exemplo), e um “saber 

                                                           
30  Educador, artista, gravador. Foi ilustrador e caricaturista do Diário de Pernambuco. Tinha como 

característica permanente a preocupação com a função da arte. (Disponível em: 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2466/augusto-rodrigues). 



68 
 

exprimir-se” espontâneo, na maioria dos casos caracterizando poucos 
compromissos com o conhecimento de linguagens artísticas. 

 

Esta concepção mecanicista pressupõe ainda a utilização abundante de 

recursos audiovisuais, o que sugere a tão procurada modernização pregada durante 

o governo militar. 

A Lei nº 5692, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada no 

ano de 1971, decretou a obrigatoriedade do ensino de arte nas escolas sob a forma 

de Educação Artística. Esta lei foi elaborada para adaptar a educação à nova ordem 

vigente a partir do golpe militar de 1964 e à Constituição de 1967, sem a participação 

de organizações representativas de classes e de especialistas nas diversas áreas, 

evidenciando um pensamento parcial, que, conforme Horta (2001), explicitava o 

caráter autoritário e centralizador, sob o ponto de vista político; liberal e privatizante, 

sob o ponto de vista econômico. 

A constituição de 1967 não faz referências à gratuidade do ensino, nem à 

vinculação de recursos para a educação, compreendendo-a − exatamente dentro dos 

princípios liberais − como gasto, não como investimento.  

Isto acontece no contexto denominado por Mota (1980, p.19) de “uma era 

populista e desenvolvimentista, na qual transitou-se para as malhas de um estado 

autoritário, suficientemente articulado, e até sofisticado para absorver e consentir 

formas ilustradas de reflexão e produção cultural”.  

Neste período, os recursos oficiais eram prioritariamente destinados a 

manifestações folclóricas ou outras mais caracterizadas pelo entretenimento, 

dificultando o crescimento de movimentos artísticos engajados politicamente contra o 

regime militar. Além desta manobra, a censura era outro importante elemento na 

formação de uma sociedade homogênea. 

  A lei nº 5692, que incluiu a arte na formação dos brasileiros, profissionalizou 

a educação e contribuiu de forma importante para consolidar o caráter industrial e 

consumista que se instalou no Brasil. Antes de se julgar que tal lei pudesse ter um 

caráter humanizante, cabe ressaltar que não havia condições para que fosse 

cumprida.  As escolas não tinham espaços adequados para que o trabalho artístico 

fosse desenvolvido; aliás, não existiam professores formados para ensinar arte. Para 

atendê-la, em 1973 foram criados cursos de graduação em Educação Artística, na 

modalidade de licenciatura curta (com duração de dois anos, e polivalente, 

envolvendo artes plásticas, música, teatro e dança). Estes cursos formavam, de 
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maneira aligeirada, os professores de arte que atuariam no então denominado 1º grau, 

atual Ensino Fundamental.  

Neste período, livros didáticos e desenhos mimeografados a serem coloridos 

dentro dos limites impostos pelas linhas do contorno se popularizavam dentro das 

escolas. Em muitos casos, as aulas de arte passaram a trabalhar exclusivamente com 

desenho Geométrico, ou seja, de acordo com Barbosa e Coutinho (2011, p. 27): 

“Eram, porém, raras as escolas públicas que desenvolviam um trabalho de arte”. 

Mesmo em um cenário de absolutismo, alguns professores, notadamente os 

que tinham participado de cursos nas Escolinhas de Arte e que com a Lei 5692/71 

foram para as escolas, conseguiram desenvolver um trabalho relacionando  

 

[...] os projetos de arte de classes de crianças e adolescentes com o 
desenvolvimento dos processos mentais envolvidos na criatividade, ou com 
uma teoria fenomenológica da percepção, ou ainda com o desenvolvimento 
da capacidade crítica ou da abstração e talvez mesmo com a análise dos 
elementos do desenho (BARBOSA; COUTINHO, 2011, p. 28). 

 

No final dos anos 1970, houve tentativas de organização política dos arte-

educadores, que, entretanto, não obtiveram grande êxito em função do momento pelo 

qual passava o país. Mesmo em eventos com capacidade para reunir grande número 

de participantes, como o I Encontro Latino-americano de Arte-Educação, que contou 

com quase mil professores, questões que extrapolassem a esfera didática não podiam 

ser discutidas, pois a organizadora era “a mulher de um político extremamente 

envolvido com a ditadura” (BARBOSA; COUTINHO, 2011, p. 29). 

Uma mudança importante começa a se desenhar no início dos anos 1980, 

devido à criação da linha de pesquisa em arte/educação, dentro do Programa de Pós-

Graduação em Artes da USP. Sob a orientação de Ana Mae Barbosa31, que fez 

doutorado nesta área, nos Estados Unidos, e teve contato com propostas de ensino 

da arte, também no Canadá e na Inglaterra, foram criados os cursos de 

especialização, mestrado e doutorado, especificamente para investigar questões 

referentes à arte/educação. 

                                                           
31  Primeira brasileira com doutorado em Arte-educação. Professora aposentada da pós-graduação 

em Arte-Educação da Universidade de São Paulo. Autora de diversos livros e artigos na área da 
arte-educação. Pioneira na sistematização do ensino de arte em museus. Responsável por 
adaptar a Discipline Based Art Education, criando a Metodologia Triangular, fundamental no ensino 
da arte do país após os anos 1980. 
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A partir disso, tem-se a criação de outros cursos de pós-graduação na área, 

em diferentes Universidades do país. Congressos e Simpósios, inclusive com a 

participação de palestrantes de países da América do Norte, Sul e Europa, são 

realizados para a comunicação de pesquisas realizadas nos cursos de pós-

graduação. Por fim, é criada a FAEB, Federação de Arte Educadores do Brasil, 

entidade que reuniu associações regionais e estaduais e que constituiu um passo 

muito importante na organização política dos profissionais da arte/educação. 

Quando voltou dos Estados Unidos, Barbosa trouxe uma abordagem do 

ensino da arte concebida na Inglaterra e nos Estados Unidos, nos anos 60, e 

sistematizada no ano de 1982 pelo Getty Center for Education in the Arts. A proposta, 

denominada Discipline-Based Art Education, tratava de forma integrada a história da 

arte, a crítica, a estética e a produção, e previa resgatar o conteúdo para as aulas de 

arte.  

No Brasil, sofreu uma adaptação: Barbosa uniu as vertentes da crítica e da 

estética na dimensão leitura da imagem. Aqui, a nova concepção de ensino e 

aprendizagem em arte foi denominada Proposta ou Metodologia Triangular, e de 

acordo com Barbosa (2011, p. 31):  

 
A Proposta Triangular foi sistematizada a partir das condições estéticas e 
culturais da pós-modernidade. A pós-modernidade em arte/educação 
caracterizou-se pela entrada da imagem, sua decodificação e interpretações 
na sala de aula junto com a já conquistada expressividade. 

 

A imagem torna-se o centro do trabalho pedagógico em artes, devendo estar 

dentro da sala de aula. De acordo com Franz e Kugler (2011, p.4):  “Ainda que 

realizada geralmente de forma simplificada, é a partir desta proposta metodológica 

que a obra de arte passa a ser considerada mais seriamente como objeto de estudos 

na educação escolar”. 

A leitura prevê a formação de um olhar mais atento, desenvolvendo as 

habilidades de ver, julgar e interpretar as qualidades das obras, compreendendo os 

elementos e as relações estabelecidas no todo do trabalho. “Ler uma imagem é 

saboreá-la em seus diversos significados, criando distintas interpretações, 

prazerosamente” (PILLAR; VIEIRA, 1992, p. 9). 

Dentro da Proposta Triangular, entende-se que a análise da imagem deve 

considerar as contribuições de diferentes abordagens, como a semiótica, a 
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iconografia, gestáltica, dentre outras, pois não as considera excludentes, pelo 

contrário, torna a leitura mais rica. 

A História da Arte não é abordada de forma linear, mas pretende 

“contextualizar a obra de arte no tempo e explorar suas circunstâncias” (PILLAR, 

VIEIRA, 1992, p. 9). A imagem é vista como produto de um determinado momento 

histórico, social, político, e deve ser trabalhada em relação com outras imagens, 

inclusive com aquelas não consagradas pela História, que, aliás, também devem ser 

objeto de análise nas aulas de arte. O fazer artístico dentro da Proposta Triangular é 

entendido como “interpretação e representação pessoal de vivências numa linguagem 

plástica” (PILLAR; VIEIRA, 1992, p. 9). 

É um exercício de experimentação de materiais, de técnicas, e o trabalho 

articulado entre as três vertentes, ampliando o repertório e a capacidade reflexiva e 

de observação dos estudantes, pode contribuir para a criação de formas com maior 

força expressiva.  

 A Proposta Triangular foi adotada como alternativa metodológica em escolas 

por todo o país32, inclusive como opção institucional de diversas secretarias de 

educação e seus pressupostos constam dos Parâmetros Curriculares Nacionais para 

a área de Arte, lançados pelo Ministério da Educação e Cultura, no ano de 1999. Essa 

questão se configurou, pelo menos pela forma como foi encaminhada sua elaboração, 

em um retrocesso aos avanços políticos dos profissionais da arte/educação do país. 

No ano de 1995, iniciaram-se discussões no âmbito nacional, visando a 

elaboração de Parâmetros Curriculares para a educação do Brasil, uma exigência do 

Plano Decenal de Educação e de compromissos assumidos pelo Brasil na 

Conferência Mundial de Educação, realizada na Tailândia, em 1990, e na Declaração 

de Nova Delhi, assinada pelos nove países em desenvolvimento de maior contingente 

populacional do mundo, além das injunções do Banco Mundial, do Mercosul e da 

própria globalização.  

Embora conste da lei que cria o Conselho Nacional de Educação (CNE), que 

compete a este órgão deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo 

“Ministério da Educação e do Desporto”, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

divulga a primeira versão dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) antes 

mesmo de os conselheiros do CNE iniciarem seu novo mandato, em fevereiro de 

                                                           
32  A adoção em grande escala desta proposta não ocorre somente em função do seu valor educativo, 

mas principalmente por uma confluência de fatores, conforme já explicitado. 
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1996, marcando um dos primeiros descompassos entre os dois órgãos do Estado 

(BONAMINO; MARTÍNEZ, 2000).  

A partir dos PCN´s, o CNE deveria estabelecer as diretrizes curriculares para 

o ensino fundamental, ou seja, apesar de os Parâmetros Curriculares serem 

instrumentos normativos de caráter mais específico, deveriam reorientar um 

instrumento de caráter mais geral, como as Diretrizes Curriculares Nacionais. A 

elaboração de tão importante documento coube aos maiores especialistas de cada 

uma das áreas do conhecimento.  

Os grandes nomes da educação nacional se envolveram neste trabalho, mas, 

surpreendentemente, e por opção do Ministério da Educação e Cultura, todo o 

resultado do trabalho foi submetido ao educador espanhol César Coll, que deu a última 

palavra sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais. Ele avaliou a produção dos 

intelectuais brasileiros e definiu o que seria importante para compor o nosso currículo, 

tudo isso sem conhecer nossa realidade e nossa história: “Os PCNs brasileiros, 

dirigidos por um educador espanhol, desistoricizam nossa experiência educacional 

para se apresentarem como novidade e receita para a salvação da educação 

nacional” (BARBOSA; COUTINHO, 2011, p.32).  

As tendências contemporâneas,33 de acordo com Franz (2001, p. 8), “atendem 

as finalidades da educação pós-moderna, [...] que é sempre crítica, emancipatória, 

multicultural e está intimamente ligada com a cultura”.  

Outra questão fundamental no ensino da arte na atualidade é a abordagem 

das tecnologias e as profundas transformações que vêm provocando no trabalho 

pedagógico, especialmente na formação de uma nova visualidade.  

Entende-se que, além de conhecimentos e vivências artísticas, essenciais em 

virtude da complexidade da imagem artística, o encaminhamento metodológico 

precisa ocorrer de forma dialogada, horizontal, propiciando sempre espaço para a 

reflexão. O trabalho mecanizado, pré-pronto, com ênfase exclusivamente na técnica, 

pode responder aos propósitos da mimese, de um conceito de belo tradicional, que 

agrada aos olhos, mas certamente não trará contribuições para a formação de 

cidadãos, capaz de perceber as estruturas historicamente organizadas para atender 

os interesses de determinados segmentos da sociedade, em detrimento dos direitos 

                                                           
33  Este assunto pode ser aprofundado especialmente a partir dos escritos de Ivone Mendes Richter, 

Teresinha Franz, Fernando Hernández, F. Graeme Chalmers, Artur Efland, Rejane Coutinho, 
dentre outros. 
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da grande maioria da população. Compreender que acessar a arte e os museus é um 

direito de todos é uma construção que passa de forma inquestionável pela arte-

educação. 
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CAPÍTULO 3 

A MEDIAÇÃO DOS MUSEUS  

 

 

O termo museu, ao longo da história e em diferentes lugares, possui 

definições variadas. Originário do grego mouseion – templo das musas – designava 

uma “instituição filosófica, lugar de contemplação onde o pensamento livre de outras 

preocupações, poderia dedicar-se às artes e ciências” (TEIXEIRA COELHO, 1999, 

p.269).  

Em Roma, o lugar onde eram expostos objetos e obras de arte oriundos das 

regiões conquistadas pelos italianos também era um espaço para discussões 

filosóficas. No Egito, entretanto, no século III a. C., museu era um local de discussão 

e de ensino de conhecimentos de diversas áreas, segundo Teixeira Coelho (1999, p. 

269), “aproximando-se assim do sentido atual de universidade”. 

No ano de 1974, o Internacional Council of Museums (ICOM) definiu museus 

como: 

 

Um estabelecimento permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade 
e de seu desenvolvimento, aberto ao público, que coleciona, conserva, 
pesquisa, comunica e exibe, para o estudo, a educação e o entretenimento, 
a evidência material do homem e seu meio ambiente (TEIXEIRA COELHO, 
1999, p.269). 

 

A visão bastante abrangente da atualidade é substancialmente diferente do 

que se observava até o século XVII, quando os museus eram espaços privados que 

abrigavam coleções. Mudanças começam a surgir em 1683, na Inglaterra, quando foi 

criado o primeiro museu público, o Asmoleum Museum; entretanto, o termo público 

possuía um sentido bastante restrito, pois somente artistas e estudiosos recebiam 

autorização para visitá-lo. Foi somente com a Revolução Francesa que o acesso do 

povo foi permitido. Neste período, foram criados grandes museus nacionais, como o 

Louvre, na França (1793), o Altes Museum, em Berlim (1810) e o Museu do Prado, 

em Madri (1819), todos voltados para a educação do povo (TEIXEIRA COELHO, 

1999, p. 270)34. 

                                                           
34  No Brasil, o primeiro museu – Museu Nacional, com uma coleção de história natural − é criado em 

1815 por D. João VI. A maior parte dos museus brasileiros, entretanto, é criada entre os anos de 
1930 e 1940. 
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Na América Latina, o conceito e as funções dos museus vêm sendo discutidos 

de forma a ampliar profundamente a sua relação com a sociedade, respondendo, 

assim, de forma mais efetiva às questões específicas deste continente. 

 

3.1 CARTAS PATRIMONIAIS 
 

A reunião realizada no Chile, no ano de 1972, foi organizada pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura -UNESCO e pelo Conselho 

Internacional de Museus - ICOM para discutir museus e museologia. Na América 

Latina, já tinha ocorrido duas, uma no Rio de Janeiro e outra no México. O encontro 

do Chile, entretanto, trouxe uma série de inovações reconhecidas e válidas até hoje, 

como é possível comprovar em uma das ações propostas durante o V Encontro Ibero-

Americano, realizado no México, em 2011, que instituiu a Década do Patrimônio 

Museológico: “Reafirmar os princípios emanados da Declaração da Mesa-redonda de 

Santiago do Chile de 1972 [...]” (BRASÍLIA, 2012, p. 101). 

Além do formato, mesa-redonda, que facultava a interação, especialmente 

porque, pela primeira vez, foram convidados profissionais de outras áreas para somar 

seus conhecimentos à museologia, ao contrário das reuniões anteriores, nas quais 

apenas museólogos da Europa e dos Estados Unidos tinham a palavra, neste, todos 

os debatedores eram latino-americanos e conhecedores da realidade local. 

Estas mudanças podem ser consideradas como o resultado de uma década 

(1960) muito movimentada socialmente em várias partes do mundo, marcada por 

manifestações populares em prol das mais diversas causas, como o feminismo, a 

contracultura, contra a discriminação racial e o fim de ditaduras. Na América Latina, 

era crescente o movimento contra a dependência econômica e cultural em relação 

aos denominados países de primeiro mundo, especialmente os Estados Unidos:  

 

Diante dessa agitação, o Conselho Internacional de Museus (ICOM) 
empreendeu, entre 1969 e 1972, um trabalho de reflexão coletiva sobre vários 
temas complementares. Assembléias e conferências foram realizadas e 
discutiram-se temas como: luta contra o tráfico de bens culturais (1969), a 
afirmação do papel “político” dos museus (1971), a definição do novo conceito 
de museu a exemplo de ecomuseu e museu integral (1972) (ALVES; REIS 
2013, p. 115). 

 

Em meio à experiência democrática vivenciada pelo Chile de Salvador 

Allende, Paulo Freire foi convidado para presidir todo o encontro. Segundo Varine 
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(2012, p. 142), o educador brasileiro havia “prometido refletir especialmente sobre 

uma nova concepção do museu como instrumento a serviço da libertação do homem 

e do desenvolvimento”. A sua participação acabou sendo vetada pelo delegado 

brasileiro na UNESCO, pois Freire era considerado subversivo e, portanto, um 

desafeto do governo ditatorial instalado no Brasil. 

Paulo Freire tinha sido uma escolha de Varine, museólogo e diretor do ICOM, 

que já o conhecia, pois o educador brasileiro atuava à época como conselheiro para 

a educação do Conselho Ecumênico das Igrejas de Genebra e, em função disso, foi 

convidado para assumir a presidência da ONG Internacional Instituto Ecumênico para 

o Desenvolvimento dos Povos, criada pelo próprio Varine. 

Paulo Freire35, o educador brasileiro mais respeitado no mundo, foi o criador 

de um método de alfabetização conscientizadora, que pretendia não só ensinar a ler 

e escrever, mas formar cidadãos emancipados, capazes de superar a condição de 

objeto passando a protagonista da história.  

Para substituí-lo, foram escolhidos quatro debatedores, um peruano, um 

panamenho e dois argentinos, que tratariam de temas considerados fundamentais 

para o desenvolvimento da América Latina: Urbanismo, agricultura, tecnologia e 

educação. 

A princípio, relacionar temas como urbanismo para serem discutidos em uma 

conferência sobre museologia causa estranhamento, ocorre que se tinha como 

pressuposto que o museu precisaria dialogar com a sociedade na qual estava inserido 

e o encontro revelou que os museólogos não conheciam as cidades onde viviam: 

“Profissionais competentes em sua área, eles haviam ficado à margem da realidade 

da explosão urbana que havia ocorrido nas duas últimas décadas” (BRASÍLIA, 2012, 

p. 143). 

Esta outra forma de pensar museologia reconheceu os museus como 

importante instrumento na construção da cidadania contemporânea. Para tanto, a 

Declaração de Santiago propõe um novo conceito de ação dos museus, o “Museu 

Integral”, aquele que leva em conta a totalidade dos problemas da sociedade, que 

aborda aspectos além dos tradicionais, “de modo a melhor atender às necessidades 

das pessoas e promover uma vitalidade cultural das sociedades às quais os museus 

pertencem” (TRAMPE, 2012, p. 103). 

                                                           
35  Autor de vários livros como A educação é um ato político, Educação Libertadora e Pedagogia do 

Oprimido, o mais conhecido em sua vasta obra. 
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Para que isto de fato pudesse acontecer, a compreensão de museu apenas 

como o espaço responsável por salvaguardar obras precisaria ser superado e a 

instituição deveria se integrar à comunidade na qual se situava e constituir-se em um 

instrumento dinâmico de mudança social.  

O acervo da instituição teria de ser disponibilizado para pesquisadores e 

instituições públicas, privadas e religiosas. Mais do que serem vistas, as obras 

abrigadas e protegidas pelos museus deveriam suscitar a construção de novos 

conhecimentos, leituras e contextualizações que contribuíssem para o 

desenvolvimento da cidadania. Reconhecendo o papel social do patrimônio cultural, o 

documento ressalta a necessidade de protegê-lo para que não seja dispersado fora 

dos países da América Latina. 

Concebendo o museu como uma instituição que participa ativamente na vida 

das sociedades, é fundamental que não estejam presentes apenas nos grandes 

centros urbanos. A Declaração de Santiago traz orientações a este respeito: “Que os 

museus devem, acima de tudo, servir à conscientização dos problemas do meio rural”. 

Isto deve ser feito a partir de exposições que tratem do assunto e que sejam 

itinerantes, ou ainda, que sejam criados museus em bairros e nas zonas rurais. O 

documento também afirma que outra forma de trabalhar com as questões que estão 

além do espaço urbano é a partir do trabalho de pesquisa dos museus, entendendo, 

assim a instituição como um espaço de construção de conhecimento. Neste sentido, 

esclarece também que os museus devem ser usados para a difusão do conhecimento 

técnico e científico. 

A educação mereceu especial atenção durante os debates, sendo que a 

coordenação entre os museus e o sistema educacional foi considerado o aspecto mais 

importante da discussão: “O museu possui enormes possibilidades educacionais e 

formativas que poderiam ser melhor aproveitadas por meio da ação combinada de 

educadores, museólogos e especialistas em técnicas de museus” (BRASÍLIA, 2012, 

p.138). 

O acento no aspecto educativo dos museus é algo essencial para que a 

instituição cumpra a sua missão na América Latina. O documento final da reunião traz 

as seguintes proposições: 

 

Um serviço educativo deverá ser organizado nos museus que ainda não o 
possuem, a fim de que eles possam cumprir sua função de ensino; cada um 
desses serviços será dotado de instalações adequadas e de meios que lhe 
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permitam agir dentro e fora do museu. Deverão ser integrados à política 
nacional de ensino, os serviços que os museus deverão garantir 
regularmente. Deverão ser difundidos nas escolas e no meio rural, através 
dos meios audiovisuais, os conhecimentos mais importantes.  Deverá ser 
utilizado na educação, graças a um sistema de descentralização, o material 
que o museu possuir em muitos exemplares. As escolas serão incentivadas 
a formar coleções e a montar exposições com objetos do patrimônio cultural 
local. Deverão ser estabelecidos programas de formação para professores 
dos diferentes níveis de ensino (primário, secundário, técnico e universitário) 
(BRASÍLIA, 2012, p.140). 

 

Mais de 40 anos depois, percebe-se que o Brasil, embora signatário da 

Declaração de Santiago, não conseguiu avançar para muito além de ter um setor 

educativo em vários museus e, como poderá ser observado posteriormente, não é em 

todas as instituições que este recebe a importância necessária para que se alcance 

os objetivos de ser um espaço mais democrático, cujo conceito ultrapasse a ideia de 

lugar que apenas guarda obras. 

O Museu Integral, proposto pela Declaração de Santiago do Chile, que se 

destinava a "situar o público dentro do seu mundo, para que tome consciência de sua 

problemática como homem-indivíduo e homem-social" (CADERNOS DE 

SOCIOMUSEOLOGIA, 1999), caracteriza-se como uma instituição de educação, de 

democratização do acesso amplo ao patrimônio cultural. É uma tentativa de deslocar 

a ideia de museu como uma construção instalada em um determinado local sem 

relação com a população que ocupa o mesmo bairro/cidade, e, talvez por isso mesmo, 

não participe dele. Ainda hoje é bastante comum presenciar museus com um número 

bastante restrito de visitantes, ou, às vezes, recebendo público de turistas, pessoas 

de outros lugares, mas alheio à população local. Comum também é ouvir que a 

população não frequenta espaços culturais porque é ignorante, sem educação, porque 

não se interessa. Certamente, não são todos os museus que já entendem que para 

se tornarem vitais para a sociedade precisam dialogar com o público e que isto requer, 

fundamentalmente, ações educativas. 

Vinte anos após a mesa-redonda realizada no Chile, ocorreu o Seminário “A 

missão dos museus na América Latina hoje: Novos desafios”, realizado na Venezuela 

no ano de 1992. O evento que contou com a presença de representantes de 11 países 

latino-americanos, todos vinculados a funções de direção de museus e foi organizado 

conforme as recomendações da UNESCO e do ICOM, constatou que as questões 

tratadas em 1972 ainda não tinham sido equacionadas. Além disso, a realidade dos 

anos 1990 trazia consigo outros importantes desafios: O distanciamento entre países 
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de primeiro mundo e os em desenvolvimento, a globalização, o grande 

desenvolvimento científico e tecnológico - muitas vezes inacessível à população pobre 

– que se refletiu fortemente nos processos de comunicação e o endividamento dos 

países da América Latina, tornando-os ainda mais dependentes dos países ricos. A 

crise financeira afetou também as políticas culturais.  

O produto deste seminário foi a “Declaração de Caracas”, documento que vai 

reafirmar a cultura do continente, para além dos problemas econômicos, como o 

“fundamento da integração latino-americana e as identidades culturais, sua riqueza 

mais valorizada” (CADERNOS DE SOCIOMUSEOLOGIA, 1999, p. 249). 

Deste cenário, resulta a missão do museu para o novo milênio:  

 

Deve constituir-se em instrumento eficaz para o fortalecimento da identidade 
cultural de nossos povos, e para seu conhecimento mútuo – fundamento da 
integração – tem também um papel essencial no processo de desmistificação 
da tecnologia, para sua assimilação no desenvolvimento integral de nossos 
povos (CADERNOS DE SOCIOMUSEOLOGIA, 1999, p.250). 

 

A Declaração de Caracas ressalta, sobremaneira, o caráter de comunicação 

destas instituições e enfatiza fortemente a necessidade de o museu buscar uma 

aproximação com o público (CADERNOS DE SOCIOMUSEOLOGIA, 1999, p. 251):  

 

Que o museu deve refletir as diferentes linguagens culturais em sua ação 
comunicadora, permitindo a emissão e a recepção de mensagem com base 
nos códigos comuns entre as instituições e seu público, acessíveis e 
reconhecíveis pela maioria. 

 

O texto reconhece que a linguagem expositiva tradicional privilegia a 

perspectiva científica e acadêmica e que estas são alheias à maioria do público, e 

recomenda: 

 

Que se levem em conta os diferentes modos e níveis de leitura dos discursos 
expositivos por parte dos múltiplos setores do público, buscando novas 
formas de diálogo, tanto no processo cognitivo como no aspecto emocional e 
afetivo de apropriação e, internalização de valores e bens culturais 
(CADERNOS DE SOCIOMUSEOLOGIA, 1999, p. 253). 

  

Este documento também reafirma o caráter educacional destas instituições, 

declarando que o museu é “um importante instrumento no processo de educação 

permanente do indivíduo [...] contribuindo para o desenvolvimento da comunidade, 

enriquecendo a qualidade de vida individual e coletiva”. Mas isso só será possível 
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quando a instituição museal utilizar uma linguagem “aberta, democrática e 

participativa” (CADERNOS DE SOCIOMUSEOLOGIA, 1999, p. 252), com a qual as 

pessoas se reconheçam e estabeleçam um diálogo com os objetos e com as 

mensagens culturais que estes propõem. 

No ano de 2007, foi realizado na Bahia o I Encontro Ibero-Americano de 

Museus, do qual resultou a Declaração da Cidade de Salvador. Esta reconhece a 

vigência da Declaração de Santiago do Chile, de 1972, que evidenciava o papel social 

dos museus e vai compreendê-los como:  

 

[...] instituições dinâmicas, vivas e de encontro intercultural, como lugares que 
trabalham com o poder da memória, como instâncias relevantes para o 
desenvolvimento das funções educativa e formativa, como ferramentas 
adequadas para estimular o respeito à diversidade cultural e natural e 
valorizar os laços de coesão social das comunidades ibero-americanas e sua 
relação com o meio ambiente (BRASÍLIA, 2007, p. 2). 

 

Destaca a relevância dos documentos resultantes de duas conferências 

realizadas pala UNESCO em Paris, a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial, no ano de 2003, e a Convenção sobre Proteção e Promoção da 

diversidade das Expressões Culturais em 2005. 

O documento resultante da primeira demonstra preocupação com os efeitos da 

globalização sobre o patrimônio cultural imaterial especialmente de grupos e 

comunidades, como a indígena, por exemplo, que traz enormes contribuições para o 

enriquecimento da diversidade cultural, mas não tem tantos meios para salvaguardá-la. 

Dois importantes conceitos são definidos por este documento:  

Salvaguarda: 

 

[...] medidas que visam garantir a viabilidade do patrimônio cultural imaterial, 
tais como a identificação, a documentação, a investigação, a preservação a 
proteção, a promoção, a valorização, a transmissão – essencialmente por 
meio da educação formal e não formal – e revitalização deste patrimônio em 
seus diversos aspectos (BRASÍLIA, 2007, p.3).  
 

Patrimônio Cultural Imaterial:  

 
Práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com 
os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são 
associados - que as comunidades, grupos e, em alguns casos, os indivíduos 
reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural (BRASÍLIA, 
2007, p.3). 
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A Convenção sobre Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais, no ano de 2005, afirmou que a diversidade cultural “é uma característica 

essencial da humanidade, um patrimônio comum, cuja valorização e cultivo 

beneficiam todas as pessoas [...]”. Sua proteção, entretanto, depende da garantia dos 

direitos humanos e das liberdades fundamentais, tais como a liberdade de expressão. 

Conclui-se, assim, que um ambiente democrático é condição fundamental para a 

promoção e a manutenção da diversidade cultural. 

A valorização e o respeito às diferentes formas de expressão culturais são 

essenciais para a construção de sociedades mais tolerantes e menos violentas:  

 

O acesso equitativo a uma rica e diversificada gama de expressões culturais 
provenientes de todo o mundo e o acesso das culturas aos meios de 
expressão e de difusão constituem importantes elementos para a valorização 
da diversidade cultural e o incentivo ao entendimento mútuo (BRASÍLIA, 
2007, p.4). 

 

O documento também define uma série de termos importantes, dentre eles: 

Diversidade cultural: Refere-se à multiplicidade de formas pelas quais as 

culturas dos grupos e sociedades encontram sua expressão. Tais expressões são 

transmitidas entre e dentro dos grupos e sociedades. 

Proteção: Significa a adoção de medidas que visem à preservação, 

salvaguarda e valorização da diversidade das expressões culturais. 

Interculturalidade: Refere-se à existência e interação equitativa de diversas 

culturas, assim como à possibilidade de geração de expressões culturais 

compartilhadas por meio do diálogo e respeito mútuo. 

Considerando o exposto nestes documentos, a Declaração de Salvador vai 

reforçar a importância da democracia para o desenvolvimento social, político e cultural 

e para a garantia da liberdade de criação e expressão dos indivíduos e grupos sociais. 

Neste sentido, os museus devem se constituir também em espaços de salvaguarda e 

difusão de valores democráticos e de cidadania. 

Mantém o princípio dos museus como instrumento de integração das culturas 

ibero-americanas, propondo a cooperação entre países para proteger e divulgar o 

patrimônio cultural e promover o diálogo entre os povos. 

Este documento avança ainda mais em relação aos anteriores no que diz 

respeito ao compromisso da instituição museal com a sociedade, propondo, inclusive, 

que os museus sejam ferramentas estratégicas para “propor políticas de 
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desenvolvimento sustentável e equitativo entre os países e como representações da 

diversidade e pluralidade em cada país ibero-americano”. (BRASÍLIA, 2007, p.4). 

Incentiva a valorização dos mais diversos tipos de museus, como museus 

comunitários, de resistência, de direitos humanos, dentre outros que representem 

populações que, historicamente, receberam menos atenção institucional. 

Reafirma e amplia a capacidade educacional dos museus e do patrimônio 

cultural entendendo-os como estratégias de transformação da realidade social, pois 

compreende o processo museológico “como exercício de leitura do mundo que 

possibilita aos sujeitos sociais a capacidade de interpretar e transformar a realidade” 

(BRASÍLIA, 2007, p. 5). 

Dentre as propostas de ação, está a criação da Rede Ibero-Americana de 

Museus, cujo objetivo é o intercâmbio de conhecimentos produzidos, a otimização da 

gestão patrimonial e o desenvolvimento e articulação de instituições tanto públicas 

como privadas e a criação do observatório dos museus ibero-americanos, com o 

“intuito de conhecer os públicos dos museus, explorar a relação das instituições com 

a sociedade e desenvolver pesquisas de interesse para o campo dos museus e da 

museologia” (BRASÍLIA, 2007, p. 8) 

O documento ainda recomenda que os governos nacionais destinem recursos 

suficientes para que os museus possam cumprir suas missões, que estabeleçam 

políticas para promover o turismo cultural e, por fim, que implementem políticas 

públicas de museus, que contemplem, dentre outras, a educação e a investigação 

científica do patrimônio cultural e natural (BRASÍLIA, 2007, p.7).  

Esta concepção de museu para a América Latina e agora Ibero-américa, que 

vem se desenhando desde os anos 1970, desloca a percepção de frequência ao 

museu como um “verniz cultural” para a ideia do acesso aos bens culturais como uma 

forma para se construir a cidadania.  

 Quando o museu passa a ser concebido como uma instituição de acesso e 

domínio público e com função educacional, faz-se necessário repensá-lo em todos os 

sentidos, segundo Franz (2001, p.43): “Nessa perspectiva, não bastava apenas 

permitir a entrada do povo nos museus, assim como eles se apresentavam antes da 

Revolução Francesa; era preciso mudanças, desde conceituais a estruturais”. 

O acesso ao museu de pessoas não iniciadas no mundo da arte poderia ser 

facilitado, mais rico e produtivo, se houvesse alguma forma de mediação entre o 

público e a arte. Mediação, para este trabalho, é um conceito muito importante: 
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3.2 MEDIAÇÃO 
 

Ao se referir especificamente à mediação cultural, Teixeira Coelho (1999, p. 

248) afirma se tratar de  

 

[...] processos de diferente natureza cuja meta é promover a aproximação 
entre indivíduos ou coletividades e obras de cultura e arte. Essa aproximação 
é feita com o objetivo de facilitar a compreensão da obra, seu conhecimento 
sensível e intelectual – com o que se desenvolvam apreciadores ou 
espectadores [...] 
 

Elisabeth Caillet (2009, p. 72), por sua vez, ao tratar do tema de forma mais 

ampla, ensina que, em francês, mediação é designada pelo termo passeur, que pode 

ser traduzido por barqueiro, aquele que conduz o barco de uma margem a outra.  

Martin Barbero36 ressalta a centralidade dos meios de comunicação  

 

[...] especialmente em países como os nossos, com necessidades básicas 
insatisfeitas no âmbito da educação ou da saúde, e onde o crescimento da 
desigualdade atomiza nossas sociedades, deteriorando os dispositivos de 
comunicação, isto é, de coesão política e cultural (2013, p. 12). 

 

A travessia entre as margens do rio pode ser manipulada e é preciso pensar 

em formas que facultem a autonomia e a democratização deste processo. Uma 

contribuição fundamental, neste sentido, é a concepção de mediação apresentada por 

Jesus Martín-Barbero, a partir de estudos em comunicação. 

Segundo o autor, as pesquisas realizadas nesta área, na América Latina, 

eram influenciadas especialmente pela tradição norte-americana que considerava a 

“onipotência atribuída pela versão funcionalista aos meios” (MARTIN-BARBERO, 

2013, p. 281). Assim, colocavam a ênfase do processo no emissor, ou seja, na 

produção. A partir desta visão, o meio tinha importância em si mesmo e o poder de 

interferir absolutamente na vida das pessoas.  

 

Entre emissores-dominantes e receptores-dominados, nenhuma sedução, 
nem resistência, só a passividade do consumo e a alienação decifrada na 
iminência de uma mensagem-texto nunca atravessada por conflitos e 
contradições, muito menos lutas (MARTIN-BARBERO, 2013, p. 282). 

 

                                                           
36  Jesús Martin Barbero é espanhol, radicado na Colômbia e seus estudos referem-se às questões 

da América Latina. 
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Martín-Barbero vai questionar este paradigma e propor uma reflexão sobre a 

recepção das mensagens comunicadas pelos meios. Para ele, os meios são 

importantes, mas para compreender a sua influência sobre as pessoas, era 

necessário estudar como elas se relacionam com eles. Esta perspectiva, que vai 

trazer mudanças significativas para o campo da comunicação, foi sistematizada no 

ano de 1987, com o livro Dos meios às mediações: comunicação, cultura e 

hegemonia. Em entrevista publicada pela Revista Brasileira de Ciências da 

Comunicação, no ano de 2000, Marín-Barbero afirmou: “O que eu comecei a chamar 

de mediações eram aqueles espaços, aquelas formas de comunicação que estavam 

entre a pessoa que ouvia o rádio e o que era dito no rádio”.  

Este deslocamento proposto pelo autor reflete uma grande preocupação que 

perpassa a questão da comunicação. Para ele, a centralidade no meio, na 

compreensão da mensagem a partir da Teoria da Informação, que se ocupava com o 

quanto e não com o que era dito, ocultava ou excluía não apenas questões 

relacionadas ao sentido – elementos que “não cabiam” na transmissão da mensagem 

– mas especialmente ao poder: “Ao deixar de fora da análise as condições sociais de 

produção de sentido, o modelo informal elimina a análise das lutas pela hegemonia, 

isto é, pelo discurso que “articula” o sentido de uma sociedade.  (MARTÍN-BARBERO, 

2013, p. 283). 

Desta forma, evidencia-se uma assimetria entre o código do emissor e o do 

receptor. Outro aspecto a ser ressaltado é o fato de o paradigma hegemônico reduzir 

o processo de comunicação ao de transmissão, daí, “se converter em verdade 

metodológica a separação entre a análise da mensagem [...] e análise da recepção” 

(BARBERO, 2013, p. 184). 

Os conflitos são classificados como ambiguidades e, por isso, descartados 

durante a análise. Os problemas sociais são transformados em problemas técnicos, e 

assim a solução para eles necessariamente deveria ser técnica e científica e, como 

tal, não requer ser discutida, apenas aceita. Desta forma, é criado um ambiente que 

está sob controle e este é exatamente o espaço hegemônico.  

Esta limitação que exclui o indivíduo foi uma das razões que levaram Martín-

Barbero a propor o deslocamento dos meios às mediações. Este deslocamento traz 

novas perspectivas para se pensar a comunicação, ou seja, o emissor produz apenas 

uma mensagem, mas esta será recebida de inúmeras maneiras pelas pessoas que a 

leem. Por que isto ocorre?  
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Acredita-se tratar de um processo de significação (e não apenas informação), 

que é afetado por muitas variantes, como grau de educação, crenças, estado de 

humor, dentre outros. Não se trata, portanto, de uma decodificação de códigos, mas 

da interpretação da mensagem que, para Martín-Barbero, é individual, na medida em 

que cada pessoa tem sua história particular, mas é também coletiva, pois os gostos, 

as formas de ver e conceber o mundo são marcadas pelo meio em que se vive: classe 

social, família, local onde mora, além de elementos raciais, étnicos. 

Sobre isso, Martín-Barbero afirma (BARCELOS, 2000, p.55): “Mediação 

significa que entre estímulo e resposta há um espesso espaço de crenças, costumes, 

sonhos, medos, tudo o que configura a vida cotidiana”. Para o autor, a recepção é 

parte do processo de produção de sentido, desta forma, o espectador/leitor é 

reconhecido como um ser interpretativo, que vai completar e/ou interferir no 

significado da mensagem.  

É fato que os meios (antes o rádio, hoje televisão, computador) exercem um 

grande poder sobre as pessoas, mas isso não ocorre da mesma forma com todas as 

pessoas. Como afirma o autor, há um espaço de negociação de sentido que é usado 

e, em alguns casos, interferem na produção, até mesmo em casos onde é reconhecida 

a grande ascensão sobre as pessoas, como é o caso das telenovelas, quando o autor 

precisou mudar o final ou a própria história em função da rejeição do público. 

Historicamente, os meios de comunicação serviram como porta-vozes de 

ideias e poderes instituídos, mas isso “só foi eficaz na medida em que as massas 

reconheceram nela algumas demandas mais básicas e a presença de seus modos de 

expressão” (MARTÍN-BARBERO, 2013, p. 233). 

Esta visão de mediação proposta por Martín-Barbero traz grandes 

ensinamentos para pensá-la dentro dos museus: como aquilo que está dentro da 

instituição (obras de arte?) pode fazer sentido para uma pessoa que sempre foi 

ensinada que aquele universo não lhe pertencia? Como trabalhar a comunicação de 

forma que seja possível aproximar os visitantes do mundo da arte e não ressaltar e 

alimentar um processo de exclusão? Por que o visitante de um museu tradicional de 

arte precisa reconhecer o valor do que está sob a salvaguarda da instituição e esta 

não reconhece nem acolhe a produção artística de outras classes sociais? 

Certamente, o trabalho de repetir informações que ainda ocorre em muitos museus 

não é o suficiente para reverter este processo histórico; o espectador até pode ouvir 

o que o museu tem a lhe dizer, mas vai interpretar de acordo não apenas com a sua 
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educação formal, mas a partir de todas as experiências de sua vida cotidiana. Vai criar 

outros significados, e se isto não lhe fizer sentido, seguramente não voltará mais lá.  

É fundamental repensar o trabalho destas instituições no sentido de romper 

com o rótulo de instituição elitista, e a educação dentro destes espaços é quem trará 

os melhores resultados a este respeito. Para tanto, é preciso criar setores educativos 

dentro dos museus que ainda não o possuem, e valorizar os que já existem. São estes 

que terão a incumbência de tornar inteligível o museu a todos os públicos, promover 

projetos que aproximem especialmente aqueles que não se caracterizam como 

públicos tradicionais de museus e, finalmente, é quem promoverá a interface entre o 

público e o museu, através da figura do monitor, mediador ou educador de museus. É 

essencial, também, a criação de parcerias entre museu e escolas, professores e 

mediadores para que este processo se estenda para muito além de uma visita 

eventual à instituição. 

 

3.3 MEDIAÇÃO E EDUCAÇÃO 
 

Os museus, além de espaços expositivos, são também lugares de construção 

do conhecimento. 

Para Barbosa (2009a, p. 13): “O conceito de educação como mediação vem 

sendo construído ao longo dos séculos. Sócrates falava na educação como parturição 

das ideias”. Contemporaneamente, faz mais sentido pensar no educador que auxilia 

o estudante a organizar os seus conhecimentos, que o estimula e provoca novas 

construções, enfim, que medeia a sua relação com o mundo. 

Para Barbosa (2009a, p. 13): “A arte tem enorme importância na mediação 

entre os seres humanos e o mundo, apontando um papel de destaque para a 

arte/educação: ser a mediação entre a arte e o público”. E prossegue: “O lugar 

experimental dessa mediação é o museu”. 

Entretanto, se se propõe uma educação nos museus, parece fazer sentido a 

necessidade de uma parceria entre esta instituição e a escola. De fato, o espaço 

museológico é o lócus privilegiado para o ensino da arte: Se na escola o professor 

conta apenas com reproduções e estas nem sempre têm qualidade e tamanho 

suficientes para serem bem visualizadas por todos na turma, naquele espaço o 

trabalho é realizado a partir do original. 
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A obra, a imagem, é o objeto principal e norteador do trabalho educativo em 

Artes Visuais, mas Ramos (2004, p. 14) alerta: “Não há museu inocente”. Isto é, a 

seleção das obras da exposição, a disposição delas no espaço, a iluminação, a 

montagem e etc., vão configurar escolhas teóricas que precisam ser interpretadas, 

pois interferem sobremaneira na forma como a obra será lida.  

Puig (2009, p.54) enfatiza: “o conhecimento no museu não surge por si só, 

mas é construído e compartilhado por uma série de interesses e por alguns 

profissionais que projetam o que “é ou deveria” ser um museu”. Nesse sentido, 

conhecer e refletir sobre o projeto curatorial, bem como acompanhar o trabalho 

realizado pela instituição museológica (artistas e obras escolhidos para comporem o 

acervo, por exemplo), pode ser tão importante quanto ler a obra, porque estes 

elementos podem conduzir subliminarmente a determinadas compreensões e é 

preciso estar consciente disso. 

Perceber estas questões, entretanto, demanda condições e sensibilidade, ou, 

como define Ramos (2004, p. 21): “meios para interpretar as nuanças da linguagem 

museológica”. Este conhecimento precisaria ser construído na escola, a partir de um 

trabalho com a imagem que propiciasse ao estudante se familiarizar com a obra, e 

isso se dá a partir da observação, da análise, da reflexão, do estudo da história da 

arte e da produção de registros pictóricos. 

A familiaridade com as obras, especialmente com as produzidas após os anos 

1960, portanto contemporâneas, pode não ser uma realidade também para o 

arte/educador; desta forma, o museu deveria pensar em alternativas que orientassem 

o trabalho do professor (RAMOS, 2004). Ressalte-se aqui o trabalho do Museu de 

Arte Moderna de São Paulo (MAN), que desenvolve um trabalho contínuo e 

sistemático com diversas escolas da cidade37. 

Francisco Ramos reflete sobre a relação museu-escola/professor e traz uma 

crítica importante sobre a realidade atual e, ainda que parta da história, apresenta 

subsídios relevantes também para pensar a arte. Segundo o autor (2004, p.24): “É 

preciso colocar a exposição como parte de um programa mais amplo”. A ida ao museu 

não pode ser entendida exclusivamente como um “passeio”, acredita-se que antes 

deve ser pensada como uma aula de campo. Os conhecimentos construídos na escola 

facultarão aprendizagens mais significativas no museu que, por sua vez, propiciará 

                                                           
37  Informação dada em entrevista pela educadora do MAM, Mirela Estelles, no dia 15/01/2014. 
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subsídios, “achados” para a continuidade do trabalho na sala de aula, mas agora com 

outras experiências e maior aprofundamento. 

Outro aspecto abordado pelo autor refere-se à cobrança de relatórios de visita 

que o professor faz aos estudantes, segundo Ramos (2004, p. 26): “Nessa atividade, 

baseada no reflexo e não na reflexão, o visitante chega ao ponto de perder o que há 

de mais importante: o contato com os objetos”. E aí não faz sentido sair da escola e 

se deslocar até um museu. 

O trabalho da escola é importantíssimo, assim como o do monitor/arte-

educador, mas é fundamental pensar na autonomia do visitante e isto poderá ocorrer 

na medida em que as exposições forem montadas de forma menos hermética, 

trazendo alguns elementos que possam ser secantes em relação ao repertório do 

público.  Para Ramos (2004, p. 26): 

 
A educação museal passa necessariamente pela capacidade progressiva de 
instrumentalizar o público para a decifração dos códigos propostos; do 
contrário, o monitor vira acessório permanente e corre-se o risco de pleitear 
mediações indispensáveis. 

 
A este respeito, Mila Chiovatto38 (CHIOVATTO, M. Entrevista concedida a 

Joelma Z. Estevam em 14/01/2013) apresentou o que ela definiu como “um sonho”’. 

É o projeto Educateca: “ um museu sem educadores, um museu que não precise de 

educadores, que seja educativo”.  

A ideia surgiu de um trabalho que durou quatro anos e que envolveu todos os 

setores do museu. O acervo da Pinacoteca é composto por trabalhos que vão do 

século XVII até o início do século XX, e uma exposição com estas obras estava 

montada havia 12 anos, e julgou-se que precisava ser atualizada. Neste longo 

trabalho, o setor educativo sugeriu que as obras que eram dispostas seguindo um 

discurso temporal fossem entrecortadas por trabalhos, instalações, enfim, obras 

modernas, contemporâneas, bastante provocativas. De acordo com a coordenadora 

do setor, estas obras “dialogam com coisas que estão ali, naquela sala, e que foram 

propostas por nós, cujo texto foi escrito por nós, e que estão ali exatamente para 

causar uma tensão discursiva que propicie uma reflexão no visitante” (CHIOVATTO, 

2013, p.3). 

                                                           
38  Milene Chiovatto, coordenadora do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca do Estado de São 

Paulo desde o ano de 2002. 
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O estranhamento causado pela ruptura que a obra contemporânea causa no 

meio daquela linha do tempo harmônica e conhecida retira o espectador da zona de 

conforto e o faz pensar em por quê aquele trabalho está ali. Observando o 

comportamento de algumas pessoas nestas salas expositivas, ficou claro que o 

visitante tinha a sua atenção despertada quando percebia que havia “algo estranho ali”. 

Este museu educativo seria possível a partir da criação de um espaço onde 

recursos educativos de distintas naturezas, jogos, atividades, folders, colocação de 

obras de tensão, dentre outros, estejam ao alcance de todos e que possam ser 

usufruídos pelos visitantes da instituição. Segundo Chiovatto (2013, p. 3), um museu 

“que não precisa de um educador físico lá, mas que a gente atue nos bastidores para 

que o museu seja educativo”.  

 

3.3.1 O educador dentro dos museus  

 
O primeiro museu com esta função, de acordo com Ana Mae Barbosa, foi o 

Victoria and Albert Museum39, em 1852, no qual, “curadores, conservadores e 

arte/educadores eram igualmente considerados” (2009b, p. 93). 

A valorização deste setor educativo dentro dos museus nem sempre foi uma 

realidade, pois, segundo Barbosa (2009b, p.92): “ na maioria dos museus o 

arte/educador é um apêndice e é até dirigido e orientado, pelo curador, que diz o que 

deve ser feito ou como deve ser lida a exposição pelo público...”. 

Talvez herança de um histórico elitista ou uma experiência ainda recente 

nesta área redunde na desvalorização do educador dentro de alguns museus, como 

comentaram Barbosa e Coutinho (2014, p.14):  

 
O prestígio dos departamentos de educação dos museus de arte é muito 
recente, embora ainda haja enorme resistência por parte de curadores, 
críticos, historiadores e artistas à ideia do museu como instituição de 
educação [...] 

 
Esta resistência se configura em um grande equívoco, pois é o setor educativo 

que tem o contato direto com o público, é a “linha de frente” dos museus e, segundo 

Mir (2009, p. 91), “ a razão de ser de uma exposição é ser aproveitada pelo público”. 

                                                           
39  Situado em Londres, é o maior museu de artes decorativas e design do mundo, cuja coleção tem 

em torno de 4,5 milhões de objetos, que vão desde pinturas, esculturas e gravuras, até roupas, 
joias e acessórios de moda. O nome é uma homenagem à rainha Victória e ao príncipe Albert. 
(Disponível em: http://www.vam.ac.uk/ . Acesso em: 05 ago. 2015). 
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Além das dificuldades internas, há que se ressaltar que os museus, em grande parte, 

são órgãos públicos e, como tal, estão sujeitos a mudanças e descontinuidades a cada 

troca de gestão, o que interfere sobremaneira no desenvolvimento dos trabalhos 

internos da instituição, e isso, logicamente, interfere também nos setores educativos. 

A educação nos museus vem sendo objeto de inúmeras investigações, sendo 

possível encontrar as que criticam o trabalho educativo realizado pelos museus 

(visitas monitoradas, colocação de cartazes instrutivos ao lado das obras, entrega de 

catálogos explicativos, dentre outros). Essa atitude vem sendo questionada pelo que 

Garcia Canclini (2008, p.136) denomina de crítica culta, segundo a qual “ 

contextualizar as obras prejudica a contemplação desinteressada que deveria 

caracterizar toda a relação com a arte”. 

Do lado oposto, estão os que concebem a educação como mediação, nesse 

sentido, o arte/educador ou monitor não é aquele profissional que se encontra 

disponível no espaço dos museus para fornecer informações, impor uma leitura 

exclusiva e correta para as obras, mas é o profissional que deve provocar nos 

visitantes a vontade de ver cada uma daquelas obras. Para Ramos (2004, p.27), o 

trabalho do monitor precisa ter o “intuito de despertar no visitante reflexões sobre o 

que está sendo visto”. Concordando com este autor, acredita-se que desta forma o 

receptor estará sendo respeitado em sua autonomia. O museu estará contribuindo 

para que o visitante construa conhecimentos, desenvolva sua capacidade de reflexão, 

e não apenas tente memorizar uma série de informações que, muitas vezes, sequer 

auxiliam ou motivam à uma observação mais detalhada da obra. 

 Esta prática vai exigir muito mais conhecimento do monitor sobre o que está 

sendo exposto e, junto a isso, evidentemente, é necessário que o museu aponte para 

esta mesma direção, tanto apoiando quem vai, de fato, apresentar a instituição ao 

público, quanto apresentando propostas de acolhimento das pessoas que sejam 

coerentes com o desejo de formar um apreciador de arte que considere usufruir do 

seu patrimônio artístico cultural sem precisar de tutores. 

 A pesquisa e o saber mais aprofundado são condições que possibilitarão ao 

mediador uma prática dialogada e mais criativa com um público que, seja por interesse 

pessoal, por influência do processo de “espetacularização da arte no Brasil, com a 

ajuda do marketing das megaexposições” (COUTINHO, 2009, p.172), tem crescido 

muito na última década. Assim, parece fazer sentido que o educador de museus seja 

um profissional bastante capacitado e que esteja constantemente se atualizando. A 
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própria dinâmica destas instituições (contato constante com artistas, curadores, 

realização de palestras, etc.) contribui de forma importante para este processo. 

Historicamente, entretanto, o monitor é um estagiário oriundo de cursos de 

arte, design ou história, “alguém que absorve, reproduz ou reconstitui um discurso. 

Um tipo de aprendiz do mundo da arte” (COUTINHO, 2009, p. 172). O estágio tem, no 

máximo, a duração da graduação. Ao concluir o curso, o acadêmico que participou 

deste processo de formação dentro dos museus será substituído, e um novo trabalho 

será iniciado com um novo estudante, e assim sucessivamente. Considerando a 

complexidade do trabalho de mediação dentro das instituições museológicas, talvez 

fosse muito interessante ter a maior parte do quadro de educadores contratados, que 

pudessem dar continuidade ao trabalho iniciado, aprofundando mais os 

conhecimentos sobre arte e uma comunicação dialogada e instigante com o público.  

Mesmo com a organização dos setores educativos dos museus, atualmente é 

possível observar, concomitantemente, diferentes estágios de profissionalização dos 

“monitores”, bem como propostas diversas que ora demonstram maior preocupação 

em aproximar o público da instituição, ora reforçam o caráter elitista do museu, como 

foi observado nos quatro museus pesquisados. 

 

3.4 PINACOTECA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

Figura 1: Fachada da Pinacoteca do Estado de São Paulo 
Fonte: Disponível em: http://www.oquefazeremsaopaulo.com.br/pinacoteca. 
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A Pinacoteca do Estado de São Paulo é o mais antigo museu de arte do país. 

Fundada em 1905, foi marcada por uma grande luta por território. Inicialmente, era 

apenas uma sala no prédio onde funcionava o Liceu de Artes e Ofícios. 

Posteriormente, precisou dividir suas instalações com a Escola de Belas Artes, ceder 

uma de suas alas ao Grupo Escolar Prudente de Morais e, em épocas de instabilidade 

política, como na Revolução Tenentista de 1924 ou no início do governo Getúlio 

Vargas, em 1930, precisou alojar a Primeira Legião vinda do Paraná e, depois, foi 

ocupada pelo Batalhão Militar Santos Dumont, precisando se transferir para outros 

espaços e as obras foram dispersadas entre diversos órgãos públicos. 

Neste processo, o museu ficou fechado por algumas temporadas e muitas 

obras do acervo, que girava em torno de 3 mil trabalhos, foram danificadas ou mesmo 

sumiram. Até chegar na estrutura física atual, a Pinacoteca passou por inúmeras 

reformas e precisou desenvolver projetos que aproximassem o público da arte, 

mesmo, em muitas épocas, contando com um orçamento absolutamente insuficiente 

para as tarefas mais elementares, como o pagamento de funcionários. 

Ao longo de sua história, vários profissionais assumiram a direção da 

Pinacoteca e deixaram contribuições importantes para a instituição. Cabe, entretanto, 

ressaltar a gestão da historiadora e crítica de arte Aracy Amaral, entre os anos de 

1975 até 1979, que movimentou o museu: ao mesmo tempo em que promovia 

exposições de arte contemporânea e organizava espaços adequados que 

destacavam e valorizavam obras que se tornavam referência na produção artística 

brasileira do final dos anos 1960, organizava concursos de monografia sobre artistas 

de séculos anteriores e que faziam parte do acervo da Pinacoteca. Desta forma, além 

de reforçar o valor da ”arte do passado”, incentivava a pesquisa dentro do museu. 

A série de exposições realizada em 1978, “A arte e seus processos: O papel 

como Suporte”, levou ao conhecimento do público o processo de criação artística, 

contribuindo, de alguma maneira, para a compreensão de que a arte é uma atividade 

humana, acessível a todos e não privilégio de alguns poucos que possuem um dom 

especial. 

Muitas ações educativas foram implementadas, como o ciclo de palestras, 

encontros entre diferentes linguagens artísticas, cursos de desenho e a implantação 

da visita monitorada. 

Uma das marcas da Pinacoteca na atualidade também tem a sua origem neste 

período − o contato com o espaço e as pessoas da comunidade na qual o museu está 
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inserido: “Com imagens de Cristiano Mascaro, a exposição Bom retiro e Luz: Um 

roteiro marcaria, em 1976, não só o advento das mostras fotográficas, mas a 

articulação da Pinacoteca com o entorno” (CAMARGOS; ARAÚJO, 2007, p. 94).  

Encontros semestrais entre as diversas linguagens artísticas e apresentações 

de performances movimentavam o Teatro Arena, construído dentro da Pinacoteca. 

Finalizando a gestão, antes de voltar às atividades de docente na 

Universidade de São Paulo, Aracy Amaral promoveu as exposições “O desenho como 

instrumento”, que contava com trabalhos de 49 artistas contemporâneos da 

Cooperativa de Artistas Plásticos de São Paulo, e “Candomblé: Um culto afro-

brasileiro”, com esculturas de Emanoel Araújo (que alguns anos mais tarde seria 

diretor da Pinacoteca) e Niobe Xandó. Esta última exposição oferecia palestra e 

vídeos ao público. 

A gestão de Fábio Magalhães (pintor, historiador e crítico de arte), que 

sucedeu a Aracy Amaral, teve grande preocupação com o público estudantil, além das 

visitas monitoradas, as propostas educativas do museu eram adaptadas às diferentes 

faixas etárias dos estudantes. 

As performances realizadas no Teatro Arena e o projeto Super 8 como 

Instrumento do Artista Plástico mantinham o museu como um espaço de diferentes 

linguagens artísticas e de estudos e reflexões sobre temas de vanguarda, como a 

comunicação de massa e arte e tecnologia, tema da palestra proferida pelo físico 

Mário Schenberg. 

Reforçando esta ideia, em 1980 foi criado o Gabinete Fotográfico: “Espaço 

pioneiro franqueado à discussão da fotografia enquanto manifestação social, cultural 

e artística...” (CAMARGOS; ARAÚJO, 2007, p. 96). 

A convivência harmônica entre presente e passado foi preservada, já que, 

concomitante à exposição de videoinstalações era possível visitar a exposição do 

pintor acadêmico Antonio Parreiras (1860 – 1837) (CAMARGOS; ARAÚJO, 2007, p. 

96).  

Com o passar do tempo, percebe-se que muitos dos programas e das ideias 

pensadas para o museu foram mantidas. Novas contribuições foram agregadas, como 

na gestão da historiadora, crítica de arte e curadora Maria Alice Milliet, que trouxe o 

conceito de leitura da imagem para a Pinacoteca, organizando mostras voltadas para 

o registro iconográfico de algumas regiões de São Paulo, bem como a publicação de 

um catálogo que trazia referências e textos diversos para a compreensão da imagem. 
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A mostra “O Desejo na Academia: 1847-1916 vinha, em 1991, subverter a codificação 

da arte acadêmica pelo deslocamento do olhar na leitura das obras” (CAMARGOS; 

ARAÚJO, 2007, p. 110). 

Na virada do século, entre 1992 e 2002, o artista plástico Emanoel Araújo 

assume a direção da Pinacoteca e, a partir da realização de exposições temporárias, 

como Vozes da Diáspora e Inconsciente Revelado, consegue atrair um público 

recorde para o museu, bem como resgatar o repertório plástico afrodescendente, pois 

ambas “vinham dar visibilidade e reafirmar o caráter mestiço da cultura brasileira, 

fortemente enraizada no imaginário africano” (CAMARGOS; ARAÚJO, 2007, p. 112). 

No ano de 1995, a Pinacoteca entra no circuito das mostras internacionais, e 

a primeira “exposição-espetáculo, com forte apelo popular e apoio de marketing” 

(CAMARGOS; ARAÚJO, 2007, p. 117) foi Rodin: Esculturas e Rodin e a Fotografia. A 

partir desta, várias outras se seguiram, como a do artista Miró e o público chegou a 

quase cem mil visitantes no ano. 

No ano de 2002, Marcelo Mattos Araújo, advogado e museólogo, assume a 

direção de um museu que já está consolidado e reconhecido internacionalmente 

(2007, p. 124). Neste ano, o Estado transferiu integralmente a administração da 

Pinacoteca para a Organização Social de Cultura Associação dos Amigos da 

Pinacoteca. 

Na gestão de Marcelo Araújo, percebe-se o fortalecimento do setor da Ação 

Educativa que, além das visitas monitoradas, também realizava a capacitação de 

professores e “programas como o PISC – Programa de Inclusão Sociocultural voltado 

para públicos socialmente marginalizados” (CAMARGOS; ARAÚJO, 2007, p. 126). 

Pouco depois foram implementados o “Programa Educativo para Públicos Especiais, 

voltado para pessoas com limitações sensoriais, físicas e mentais, e o Projeto Bem-

vindo, Professor!, direcionado aos docentes da rede pública” (2007, p 128). 

Além da realização de grandes e importantes exposições, como Vistas do 

Brasil, composta por 447 obras de artistas viajantes como Rugendas, Debret e Taunay 

(CAMARGOS; ARAÚJO, 2007, p. 126) e da manutenção de programas de debates 

como o Projeto Octógono de Arte Contemporânea, “que apresentava remontagens de 

obras representativas ou trabalhos inéditos executados especialmente para o local” 

(2007, p. 128), no ano de 2005 foi implantado o Centro de Documentação e Memória 

e, em 2006, a biblioteca que funcionava no prédio Luz é transferida para a Estação 

Pinacoteca.  
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Desse modo, foi-se ampliando definitivamente o conceito de museu, 

aproximando-o das proposições da Declaração de Santiago, no Chile, de 1972: de 

espaço para salvaguardar obras, para o local de acesso dos mais diversos públicos e 

com a possibilidade de construção de novos conhecimentos pela pesquisa que 

facultem outras leituras acerca das obras ali expostas. Ressalte-se que todo este 

movimento vinha sendo construído havia anos nas diversas gestões que passaram 

pela Pinacoteca. 

Neste sentido e de acordo com a Declaração de Caracas, que enfatizava a 

necessidade do intercâmbio entre as culturas latino-americanas, em setembro de 

2006 foi aberta a exposição Xul Solar: Visões e Revelações, co-produzida com o 

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Além das 130 obras do artista 

argentino e de documentos, manuscritos e livros, contava com uma seção intitulada 

Xul Solar/Brasil: Imaginários em Diálogo, que expunha obras de grandes artistas 

brasileiros, como Vicente do Rego Monteiro, Di Cavalcanti, dentre outros que estavam 

relacionadas com o universo e a produção de Xul Solar. 

Neste ano, a Pinacoteca recebeu o prêmio de melhor programação concedido 

pela Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABPA). Os funcionários também foram 

chamados a participar do museu através do projeto Minha Obra Favorita: toda última 

sexta-feira do mês, após um café da manhã coletivo, os funcionários apresentavam 

aos colegas a sua obra favorita dentre todas do acervo da instituição. 

A Pinacoteca também passou a fazer parte da Virada Cultural de São Paulo 

a partir do ano de 2005, quando completou 100 anos de existência, oferecendo 

“passeio noturno no Parque da Luz, peças teatrais, grupos de rap e de música erudita, 

com o Coro da Orquestra Sinfônica [...]” (ARAÚJO; CAMARGOS, 2007, p 133). 

Após a saída de Marcelo Mattos Araújo, no ano de 2012, a direção do museu 

passa a ser dividida em três departamentos: artístico, financeiro e de relações 

institucionais. O historiador e curador Ivo Mesquita passa a responder como diretor 

artístico até fevereiro de 2015, quando, então, assume o cargo o professor, historiador 

e curador Tadeu Chiarelli. 

Como um museu consolidado, mantém-se programas, atividades, realização 

de exposições temporárias, incluindo aquelas que atraem muito público, como é o 

caso do artista australiano Ron Mueck, cujo mostra ficou em cartaz entre os meses 

de novembro de 2014 e fevereiro de 2015 e foi visto por mais de 400 mil visitantes. 
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Novas iniciativas, especialmente provenientes do setor de Ação Educativa estão 

sendo implementadas no sentido de tornar a Pinacoteca acessível a toda a população. 

 
3.4.1 Ação educativa da Pinacoteca de São Paulo 

 

O Núcleo de Ação Educativa foi implantado no ano de 2002, com o objetivo 

de “aprofundar a fruição e a compreensão das obras pertencentes ao rico acervo 

dessa instituição a públicos cada vez mais variados e assíduos” (CHIOVATTO, 2007, 

p. 189). 

Para atender, de fato, estes públicos, a Pinacoteca realizou uma pesquisa 

com o intuito de conhecer o perfil dos visitantes. Através desta, foi possível detectar 

as necessidades tanto dos grupos organizados quanto dos frequentadores 

espontâneos e especialmente identificar os que não participavam do museu. A partir 

disso, garantir a ampla acessibilidade, incluir as pessoas que não frequentam o museu 

e incentivá-las à visitação passaram a ser também objetivos do Núcleo de Ação 

Educativa40. 

Este trabalho é realizado atualmente por uma equipe de 40 profissionais, 

coordenados por Milene Chiovatto. 

 

Profissionais 

Na Pinacoteca, há um processo bastante diferente do que ocorre nas outras 

instituições pesquisadas: nesta, a nomenclatura utilizada é educadores. De acordo 

com as informações obtidas em entrevista41, todos os educadores do museu possuem 

graduação, alguns já têm especialização, são contratados pelo regime CLT 

(Consolidação dos Direitos Trabalhistas), com todos os direitos garantidos pela 

legislação. 

Como já mencionado anteriormente, a Pinacoteca é uma OS (Organização 

Social), ou seja, é autorizada a gerir o patrimônio público e precisa fazer todos os 

processos de forma muito transparente. No caso da contratação de monitores, é 

                                                           
40  Disponível em: http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-

pt/default.aspx?mn=538&c=1048&s=0&friendly=acao-educativa. Acesso em: 28 abr. 2014. 
41  Entrevista realizada com Milene Chiovatto, em 14 de janeiro de 2014, no espaço de trabalho do 

núcleo de Ação Educativa na Pinacoteca de São Paulo. Segundo a entrevistada, todos a 
conhecem por Mila, o que a fez adotar o apelido e desta forma também se apresenta como Mila 
Milene Chiovatto. Ela é formada em Artes Visuais, com ênfase em Desenho e tem Mestrado em 
Comunicação na Linha de Sociologia da Arte. 
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aberto um concurso com a divulgação interna e externa da vaga com a descrição dos 

requisitos básicos para a ocupação do cargo, que, de acordo com a entrevistada, é a 

formação em Artes, História ou área de Humanidades, experiência de pelo menos seis 

meses em mediação, facilidade de comunicação com o público e que tenha 

possibilidade de trabalhar em finais de semana.  

Em alguns casos, dentro de outra faixa salarial, pode-se solicitar também a 

fluência em uma língua estrangeira. A primeira fase do concurso é a análise de 

currículo. Conforme a entrevistada, no último processo realizado foram recebidos mais 

de 60 currículos, para uma vaga. Depois uma espécie de prova escrita e, por fim, uma 

parte coletiva, quando cada um dos candidatos apresenta uma obra do museu aos 

demais, esta etapa visa aferir conhecimentos sobre leitura de imagem, expressão 

verbal, dentre outros. Só então ocorre a contratação. 

O processo de capacitação ocorre semanalmente, durante o horário de 

trabalho. Tem o processo de formação continuada, para o qual são convidadas 

pessoas de fora da instituição para conversar com os educadores, além do contato 

direto e sistemático com artistas e curadores que é mais um momento de 

aprendizagem. Além disso, são realizadas reuniões quinzenais com todos os 

integrantes do setor educativo e existem também as aulas, que são ministradas por 

diferentes profissionais, inclusive pela coordenadora do setor, Mila Chiovatto, que 

discutiu temas como ética estética e experiência. 

 

Programas 

O Núcleo de Ação Educativa é dividido em duas áreas de atuação, uma 

responsável por grupos formados por pessoas que normalmente não frequentam 

museus, como mulheres em situação de violência doméstica, indígenas, pessoas com 

deficiências, vulnerabilidade social, idosos, crianças em creches populares e também 

os funcionários do museu. A outra responsabiliza-se pelo público mais tradicional 

como escolares, professores e o público em geral, explica Mila. (CHIOVATTOO, M. 

Entrevista concedida a Joelma Z. Estevam em 14/01/2013). 

Segundo a coordenadora do núcleo, “o que liga estes programas é a 

consistência conceitual do próprio grupo que tem as suas bases metodológicas para 

atuar junto aos diferentes perfis”. (CHIOVATTOO, M. Entrevista concedida a Joelma 

Z. Estevam em 14/01/2013). 
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O trabalho dos educadores que compõem essas áreas consiste em, além de 

mediar as visitas agendadas, participar da elaboração das estratégias de acolhimento 

do público, da elaboração dos materiais didáticos e inclusive atuar de forma conjunta 

com os curadores tanto no projeto como na montagem da exposição, e este 

procedimento, de acordo com Mila, já visto com total naturalidade por todos no museu. 

Esta grande participação da área da educação dentro de um museu não é 

comum nas instituições pesquisadas neste trabalho e também em outras conhecidas 

no Brasil. Além do trabalho sério e respeitado da equipe, de acordo com Mila, isso 

ocorre porque, especialmente na gestão do museólogo Marcelo Mattos Araújo, que 

ficou à frente da instituição por dez anos, “a educação era um eixo chave para o 

processo de fortalecimento da própria instituição” (CHIOVATTO, M. Entrevista 

concedida a Joelma Z. Estevam em 14/01/2013). 

O apoio institucional é fundamental para que a educação, reconhecida nas 

várias cartas patrimoniais resultantes de encontros organizados pela UNESCO nos 

mais diversos países, possa transformar os museus de espaços elitizados de 

salvaguarda de obras de arte para lugares acessíveis a todos, atuando de forma 

efetiva na formação da cidadania de toda a população. Caso contrário, os setores 

educativos são vistos como apêndices, hierarquicamente inferiores, subordinados ao 

restante das áreas dos museus, como curadoria, restauro e segurança. Cabe 

ressaltar, entretanto, que é o setor de educação que atua na linha de frente dos 

museus que tem contato direto com o público. Sem ele, os visitantes que entendem 

ser importante uma orientação dentre de um espaço cultural com o qual não têm 

familiaridade não encontram qualquer apoio, e é possível que não retornem mais 

àquele espaço. 

Em relação à participação do Núcleo de Ação Educativa em projetos 

curatoriais, Mila relata a nova forma de exposição do acervo. Segundo ela, uma 

exposição com as obras do museu estava montada há 12 anos e precisava ser 

atualizada.  Todas as áreas do museu trabalharam durante quatro anos para pensar 

a nova formulação do acervo e, por sugestão do educativo, ele foi dividido em várias 

salas, construindo um percurso temporal − são trabalhos que vão desde o século XVII 

até o XX − mas entrecortado por obras modernas ou contemporâneas, que dialogam 

com o que está exposto em cada sala. Elas estão ali, propostas pelo Núcleo de Ação 

Educativa, com textos também escritos pelos integrantes deste para “causar uma 

tensão discursiva que propicie uma reflexão no visitante” (CHIOVATTOO, M. 



99 
 

Entrevista concedida a Joelma Z. Estevam em 14/01/2013). A partir de ações como 

esta se pretende um museu mais educativo, interativo. 

Vários programas também estão em andamento: 

 

Programa de Ação Sociocultural 

O objetivo deste programa é promover o acesso qualificado aos bens culturais 

presentes no museu a grupos em situação de vulnerabilidade social, com pouco ou 

nenhum contato com instituições oficiais de cultura. O PISC desenvolve parcerias com 

organizações sociais e realiza visitas continuadas à Pinacoteca, orientadas por perfil 

e demanda de cada grupo, em consonância com os processos educativos da 

instituição de origem. São promovidos também cursos de formação e publicações 

para educadores sociais.  

Além disso, desenvolve a Ação Educativa Extramuros com grupos de adultos 

em situação de rua, por meio de oficinas de gravura e criação de texto, combinadas 

com visitas continuadas ao museu. Este projeto gerou publicações e exposições das 

obras produzidas pelos participantes. Mais recentemente, o PISC deu início à ação 

Comunidade e Museu, um projeto de educação patrimonial com grupos comunitários 

da cidade42.  

O Núcleo de Ação Educativa tem por volta de seis materiais didáticos 

elaborados especialmente para trabalhar com este público. Um deles, Arte+, foi escrito 

para educadores sociais, que tanto podem ser pessoas com formação, inclusive em 

Arte, como uma pessoa da comunidade que está fazendo um trabalho com os 

moradores do entorno. O trabalho de elaboração deste material foi feito com o 

acompanhamento constante destes educadores até para garantir a inteligibilidade. 

O material Arte+ resultou de ações do Programa de Inclusão Sociocultural, 

especialmente do Curso Ações Multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural, 

oferecido pelo Núcleo de Ação Educativa. Durante a realização dos encontros, 

educadores sociais relataram a necessidade de um material de apoio. Como a 

proposta era agregar aos projetos desenvolvidos as potencialidades educativas da 

Pinacoteca, foi elaborado o Arte+, que é composto por um livreto e quatro reproduções 

                                                           
42  Disponível em: 

http://www.pinacoteca.org.br/pinacotecapt/default.aspx?c=exposicoes&idexp=1252&mn=537&) -  
Acesso em:  01 mai. 2014. 
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de obras do acervo do museu, impressas em papel couchê, coloridas, em cujo verso 

encontram-se propostas de encaminhamentos metodológicos. 

A pesquisa, a concepção do material, bem como a redação foram feitas pela 

coordenadora geral do Núcleo de Ação Educativa, Mila Chiovatto e pela coordenadora 

do Programa de Inclusão Sociocultural, Gabriela Aidar. 

 

3.4.1.1 Livreto 

 

Na apresentação do material, quando a equipe se dirige ao educador social, 

é possível observar o cuidado com a linguagem, tanto no sentido de garantir a clareza 

do texto como em motivar os educadores para o trabalho com arte: “Convidamos você 

a compartilhar conosco o prazer de trabalhar com arte” (CHIOVATTO; AIDAR, 2009, 

p. 1). 

Após o diálogo com o educador, os textos que compõem todo o livreto 

fundamentam a proposta do trabalho, na medida em que justificam a existência do 

material, esclarecem os conceitos adotados e evidenciam objetivos, tudo a partir de 

uma linguagem simples e didática. 

O mesmo cuidado é observado para que não haja o risco de a proposta ser 

entendida como uma imposição, como algo vindo de cima para baixo, de uma elite 

intelectual para quem sabe menos, ou de ricos para pobres. Os textos evidenciam se 

tratar de um fazer CONJUNTO, cada qual a partir dos seus recursos disponíveis. 

Pode-se mesmo afirmar que há um comprometimento com o empoderamento da 

comunidade, mediante o conhecimento de conceitos, como o de museu, por exemplo, 

que destitui a aura de espaço destinado a pessoas de refinamento cultural para um 

espaço, uma instituição cultural a serviço da sociedade.  

O primeiro texto do livreto, “Apresentação”, traz um breve histórico do museu, 

da implantação do Núcleo de Ação Educativa e do Programa de Inclusão Sociocultural 

(PISC), como um esforço para garantir a visitação de públicos não frequentadores de 

museus. Explica que o PISC “busca contribuir para a promoção de mudanças 

qualitativas no cotidiano dos participantes e ainda para a formação de novos públicos 

de museus” (CHIOVATTO; AIDAR, 2009, p.2). 
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O próximo texto, “Pensando a atuação em rede”, discorre sobre o conceito43 

de exclusão social adotado pela Pinacoteca: 

 
[...] processos pelos quais um indivíduo ou grupo tem acesso limitado às 
ações, sistemas e instituições tidas como referenciais e consideradas padrão 
da vida social, e por isso esses indivíduos encontram-se privados da 
possibilidade de uma participação plena nessa sociedade (CHIOVATTO; 
AIDAR, 2009, p. 3). 

 
Ao optar por esta definição, a Pinacoteca estende o conceito de museu para 

além de uma instituição que abriga obras, concebendo como um dos caminhos para 

alcançar a cidadania. 

Em seguida vem “Como o museu pode participar na promoção da inclusão 

sociocultural”. O texto parte da definição de museu proposta pelo ICOM, ou seja, de 

uma instituição que está a serviço da comunidade e de seu desenvolvimento, que tem 

como função conservar, pesquisar, divulgar e expor, para fins de estudo, educação e 

entretenimento, objetos que sejam testemunhos materiais do povo e de seu ambiente, 

e ressalta: “Seu principal objetivo é promover benefícios sociais para as sociedades 

às quais pertencem” (2009, p. 3). 

O texto “Educação em museus”, seguindo os ensinamentos de Paulo Freire, 

o texto afirma que a educação é sempre um ato político e que “se dá na própria 

existência, no cotidiano, e as instituições que nossa sociedade acredita responsáveis 

por esse processo são apenas parte de um processo de educação mais amplo” 

(CHIOVATTO; AIDAR 2009, p. 4). Em seguida, define educação formal, informal e 

não formal; conclui afirmando que o processo educativo dos museus parte dos objetos 

da coleção, sobre os quais é possível construir conhecimentos e significados. Este 

processo é denominado educação patrimonial. 

“O que chamamos Arte” é um texto mais longo que os anteriores, traz uma 

discussão sobre a dificuldade de conceituar arte e, a partir dos escritos do esteta 

italiano Luigi Pareyson apresenta a compreensão da arte ao longo da história, a partir 

da ideia de fazer, de conhecer e de exprimir. Faz também uma breve reflexão sobre 

arte e artesanato. 

“Ler imagens” é o texto que fala do potencial educativo da arte e explica que 

a leitura da imagem é um dos caminhos para realizá-lo. Adotando as ideias de arte 

                                                           
43  Este conceito foi elaborado por Gabriela Aidar, no artigo “Museus e inclusão social”, publicado na 

Revista da Faculdade Porto-Alegrense de Educação, Ciências e Letras, no 31, de 2002. 
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das educadoras Ana Mae Barbosa44 e Maria Helena Wagner Rossi45, traz orientações 

para o educador de como pode mediar este processo. 

 “Percursos educativos” apresenta as opções educativas propostas no 

material, ressaltando que “propor percursos educativos implica escolher um caminho 

entre os muitos possíveis” (2009, p. 8). 

No texto “Focos de abordagem”, afirma-se que cada proposta foi pensada para 

uma faixa etária da seguinte forma: O Violeiro, de Almeida Júnior, ideias para desenvolver 

um trabalho com crianças; Bar de Santa Teresa, de Claudio Rossi Osir, para adultos, e 

Pintura de Tomie Otake e Série Emblemas, de Rubem Valentim com jovens. 

“Glossário” traz a definição dos 17 termos que aparecem sublinhados ao longo 

do material. 

A “Bibliografia” é construída a partir de textos consultados e/ou recomendados 

para aprofundamento. 

 

Proposições para o trabalho com a imagem 

 
Figura 2: Frente da Prancha de atividades do 

programa arte+ 
Artista: José Ferraz de Almeida Jr. 

Obra: O violeiro, 1899. 

 
Figura 3: Verso da Prancha de atividades do 

programa arte+  

 
 

 

                                                           
44  Graduada em Direito, mestre em Art Education pela Southern Connecticut State College (1974) e 

doutora em Humanistic Education pela Boston University (1978). Atualmente, é professora titular 
aposentada da Universidade de São Paulo e professora da Universidade Anhembi Morumbi. É 
uma das principais teóricas do ensino da arte no Brasil, responsável por trazer ao país o DBAE – 
Discipline-Based Art Education, desenvolvido a partir de pesquisas feitas na década de 1980 no 
Getty Center for Education in Arts, nos Estados Unidos, que propõe quatro instâncias do 
conhecimento em arte: Produção, Crítica, Estética e História da Arte.  Ana Mae adaptou a proposta 
à realidade brasileira, originando a Abordagem Triangular, que envolvia três vertentes: Fazer 
Artístico, História da Arte e Leitura da Imagem.  

45  Graduada em Licenciatura em Desenho e Plástica, doutora em Educação, professora e 
pesquisadora na Universidade de Caxias do Sul. Líder do Grupo Interdisciplinar Arte, Cultura e 
Patrimônio – CNPQ/PPGEDU/UFRGS. Vice-presidente da FAEB – Federação de Arte-
Educadores do Brasil. Autora do livro Imagens que falam: leitura da arte na escola. 
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A orientação para a realização do trabalho prático encontra-se no verso da 

reprodução da imagem a ser explorada. Inicia com observações acerca da maneira 

como as crianças costumam interagir com as imagens, afirmando que elas a veem 

como cenas da realidade e a partir disso tem o interesse despertado para a 

imaginação de histórias que incluem suas experiências de vida. Este primeiro tópico 

intitula-se “Para trabalhar esta imagem com crianças”. 

O texto, entretanto, não especifica em qual faixa etária este comportamento é 

mais recorrente, tampouco demonstra se a afirmação é resultado de observações ou 

está baseada nos estudos de algum teórico. 

Observando todo o material oferecido, conclui-se que o Núcleo de Ação 

Educativa da Pinacoteca de São Paulo segue a Abordagem Triangular. 

 

Abordagem Triangular 

Também conhecida por Proposta Triangular, foi concebida nos Estados 

Unidos e na Inglaterra nos anos 1960, sendo sistematizada a partir de 1982, com o 

surgimento do Getty Center for Education in the Arts, quando pesquisadores da 

instituição, como Elliot Eisner, Brent Wilson, Ralph Smith e Marjorie Wilson adotaram 

tal proposta. Isto ocorreu em função de estudos realizados por eles que revelaram que 

a arte estava ocupando um espaço marginal no currículo escolar e concluíram pela 

necessidade de melhorar a qualidade do ensino de arte na escola (PILLAR; 

VIEIRA,1992, p.3).  

A partir disso, desenvolveram a proposta denominada Discipline-Based Art 

Education (DBAE), que “trata de forma integrada a produção, a crítica, a estética e a 

história da arte” (PILLAR; VIEIRA, 1992, p. 3). Definindo conteúdos a serem 

desenvolvidos nas aulas de arte, esta proposta se opõe à livre expressão, tendência 

apregoada pela Escola Nova, vinculada historicamente à modernidade em arte, que 

valorizava a emoção, a expressão, a interpretação pessoal, aplicada em larga escala 

de forma simplificada e muitas vezes equivocada, o que acabou resultando no 

conhecido laissez faire, ou deixa a criança fazer arte sem qualquer orientação do 

professor. Em vários casos, a aula de arte era o espaço do desenho livre, o que 

também acontecia no Brasil. 

A proposta do DBAE foi trazida ao país por Ana Mae Barbosa nos anos 1980, 

mas aqui, “levando-se em conta a formação do arte-educador, uniram-se as vertentes 

da crítica e da estética na dimensão leitura da imagem” (PILLAR; VIEIRA, 1992, p.5), 
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e a concepção foi denominada de Metodologia Triangular, envolvendo então a Leitura 

da Imagem, a História da Arte e o Fazer Artístico.  

É inegável a importância de Ana Mae para o ensino da Arte no país, 

especialmente quando se trata da organização dos arte-educadores na luta pelo 

reconhecimento da profissão. Mas muitas críticas são dirigidas a ela por declarações 

que reputam à Abordagem Triangular todos os méritos pela mudança que realmente 

houve na área: “No MAC foi sistematizada a Proposta Triangular, que modificou o 

ensino da arte nas escolas de ensino fundamental e médio no Brasil, introduzindo o 

conhecimento da arte ao lado da prática com os meios artísticos” (BARBOSA, 2009, 

p. 17). 

Com este tipo de afirmação, ela desvaloriza importantes iniciativas anteriores, 

como, por exemplo, as Escolinhas de Arte, que propuseram alternativas que 

respondiam ao momento, às necessidades da época. Também desconsidera que a 

organização política e a capacitação dos docentes foram fundamentais para a 

melhoria da qualidade de ensino da arte na escola. Entende-se, desta forma, que o 

mais correto seria considerar a Abordagem Triangular como um dos elementos desta 

mudança, no o elemento. 

Talvez esta percepção da autora se dê pela abrangência de sua proposta, 

uma vez que foi adotada por grande parte das escolas no país, não seria inclusive 

exagero afirmar que a Abordagem Triangular é a opção da grande maioria das 

instituições de ensino do país. Em relação a isso, cabe lembrar que ela foi amplamente 

difundida pelo Projeto Arte na Escola, criado no ano de 1988, sob a coordenação das 

professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Denyse Vieira e Analice 

Pillar, inicialmente naquele estado, mas posteriormente estabeleceu polos por todo o 

país, atingindo um grande número de professores, especialmente a partir do 

empréstimo de vídeos documentais de artes visuais e de orientações para a 

realização do trabalho pedagógico em arte, todo ele fundamentado na Abordagem 

Triangular de Ana Mae Barbosa, que também foi consultora do projeto por sete anos.  

Este fato ajuda a explicar a grande adoção da proposta por escolas, 

secretarias de educação pelo país e outros espaços onde se desenvolvem propostas 

educacionais com arte, como é o caso da Pinacoteca. Outro aspecto a se considerar 

é o fato de a abordagem trazer, sim, contribuições ao ensino da arte, especialmente 

se, localizadas suas fragilidades, houver disposição para superá-las e avançar.  
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Existem também algumas outras questões que carecem de maior reflexão. A 

própria Ana Mae Barbosa vem revendo alguns posicionamentos:  

 

Hoje a metáfora do triângulo já não corresponde mais à organização ou 
estrutura metodológica. Parece-nos mais adequada representá-la pela figura 
do ziguezague, pois os professores têm nos ensinado o valor da 
contextualização tanto para o fazer como para o ver (BARBOSA, 2009, p. 
XXXIII). 

 

Outra questão dramática da abordagem se refere ao fazer artístico, que se 

resumiu a um grande número de cópias de obras de arte sob a alcunha de releituras, 

talvez pelo fato de Ana Mae tê-las usado para exemplificar o fazer artístico quando 

apresentou a então Metodologia Triangular, ou por não ter explicado esta vertente de 

forma mais consistente e fundamentada, ou, ainda, por ter sido usada de forma 

simplificada. O que se chama de produção artística nas escolas é algo sofrível, como 

bem afirma Barbosa (1998, p. 40): “Ando tão alarmada com a péssima qualidade do 

pensamento resultante de releituras, que me peguei, outro dia desrecomendando 

completamente a releitura em uma palestra”. 

Mas acabar com ela é a solução? Consuelo Schlichta propõe um olhar que, 

ao aprofundar a questão, traz luz para a compreensão do problema. De acordo com 

a autora, voltaram-se para “o como fazer a releitura, destinando-se à imagem o papel 

de coadjuvante” (SCHLICHTA, 2011, p. 368, grifos nossos). Ou seja, secundarizou-

se o elemento principal do trabalho. Entende-se que sempre ocorrerá uma interação 

com a obra, mas quando a escola propõe a sistematização deste processo, isto é, a 

releitura, é fundamental que os educadores que mediarão este processo, 

compreendam a complexidade que permeia as imagens - conforme apresentado no 

item 3.5 – para que possam orientar a sua leitura e releitura, ou interpretação. 

Observando historicamente, é possível distinguir dois grupos de docentes: os 

que imediatamente adotaram a releitura em detrimento de práticas anteriores, e os 

que se opunham à exposição das crianças ao trabalho de arte feito por adultos, com 

a preocupação que isso pudesse interferir no desenvolvimento do processo criativo 

(SCHLICHTA, 2011, p. 369). 

Mesmo com posições tão diversas, ambos  

 
[...] têm em comum o fato de que fragmentaram a Abordagem Triangular: um 
grupo, por acreditar que o como fazer a releitura da imagem, por si só, 
promoverá mudanças, volta seus olhos para a forma; o outro, por medo, 
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também recusa a imagem, objeto que dá sustentação à releitura no ensino 
da arte (SCHLICHTA, 2011, p. 369). 

 

Tanto o fato de acreditar que o conhecimento sobre a imagem aconteceria de 

forma espontânea como o de atribuir a ela o papel de vilã das aulas de arte revelam 

equívocos teóricos que contribuem para o desenvolvimento de práticas que, ainda 

hoje, se configuram como problemas ao ensino da arte.  

 
Contudo, se os fatos não existem isoladamente, mas numa totalidade de 
relações não só o termo releitura carece de esclarecimento, é necessário 
também elucidar o que é imagem – os passados e os futuros que contém – e 
o que se entende por leitura (SCHLICHTA, 2011, p. 369). 

 
Neste sentido, é possível aceitar que nem todos os educadores estavam 

(estão) preparados para propor a prática da releitura em suas aulas. Samain (2012, 

p. 25), referindo-se à fotografia, afirma: “Aliás, mais do que mudas, as fotografias são 

múticas”. Se elas guardam voluntariamente o silêncio, o papel do educador deve ser 

o de auxiliar o estudante a “ouvir” o que a imagem está “dizendo”, mas principalmente 

o que ela se “recusa a falar”. Este é um trabalho de aproximação delicada com a obra, 

de observação, de percepção, de articulação do sensível com o racional, de ir além 

do visível e também de identificar nela rastros de histórias, culturas, poderes. Para 

Schlichta (2011, p. 370), “ler uma imagem é ao mesmo tempo a assimilação de sua 

transparência (o que se quer mostrar) e de sua opacidade (do que não se vê)”. 

Portanto, é necessário ler para poder reler. A partir desta compreensão, que 

só se dará com uma prática pedagógica que busque sempre a aprendizagem 

reflexiva, observadora, que ultrapasse os limites do mecânico e do imediato, é 

possível pensar na releitura como um fazer artístico mais qualificado. Concordando 

com Schlichta (2011, p. 371):  

 
Dessa maneira, é a prática da leitura que conduz à releitura que, por sua vez, 
alimenta dúvidas, planta questões, esclarece ou destrói o que se tem aceitado 
espontaneamente de modo acrítico. Enfim, a releitura exige uma competência 
que não se dá naturalmente, mas passa por um processo educativo de 
formação dos sentidos, em especial da percepção estética [...]. 

 
Esta reflexão precisa ser feita sob pena de transformar tal prática em um 

trabalho mecânico de cópia, que pouco ou nada acrescenta na formação dos 

estudantes. 

O segundo tópico de proposições para se trabalhar com a imagem apresenta 

informações sobre o artista e a obra: localiza historicamente a formação e a produção 
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artística de Almeida Jr. na tradição europeia do século XIX, destacando, contudo, que, 

em partes de sua produção, o artista subverte esta tradição, optando por registrar os 

chamados caipiras do interior paulista no lugar de personagens da elite. 

Traz uma citação da pesquisadora Maria Cecília Lourenço, apontando o 

pioneirismo do artista na criação de obras regionalistas, que revelavam a cultura do 

homem do campo. Este item corresponde, dentro da Abordagem Triangular, à História 

da Arte. Percebe-se que não há um esforço em trazer linearmente conteúdos da 

história, antes, são informações que tem como objetivo contextualizar a obra de arte 

no tempo e explorar suas circunstâncias (PILLAR; VIEIRA, 1992).  

A História da Arte, nesta abordagem, pretende evidenciar que a produção 

artística reflete questões sociais, políticas e culturais de um determinado tempo, bem 

como a interpretação do artista sobre estas. De acordo com Barbosa (2009, p. 107): 

“Em arte, a história é destruída pela fruição, aqui e agora, cada dia pelo observador 

persuasivo. O tempo fenomenológico é mais importante para a apreciação do que o 

tempo histórico”. 

Os conteúdos da História da Arte deverão trazer os conhecimentos 

necessários para situar a obra, respondendo a questões como: Em qual movimento 

artístico se insere, o que o seu autor representa para tal movimento, o que se produzia 

de forma dominante anteriormente, por que se produzia assim, dentre outras tantas 

mais. Estes conhecimentos também vão contribuir para a leitura da imagem: “esta 

leitura é enriquecida pela informação acerca do contexto histórico, social, 

antropológico [...]” (BARBOSA, 2009, p. 39). 

Em seguida, vem o item Leitura de Imagem: aqui, manteve-se a mesma 

nomenclatura da Abordagem Triangular e também os mesmos pressupostos:  

 
A leitura da imagem, nesta proposta de ensino da arte, desenvolve as 
habilidades de ver, julgar e interpretar as qualidades das obras, 
compreendendo os elementos e as relações estabelecidas no todo do 
trabalho (PILLAR; VIEIRA, 1992, p. 9). 

 
O educador é convidado a desenvolvê-la a partir de uma série de perguntas 

que orientam o olhar do estudante, estimulam a reflexão e/ou a imaginação, como: “O 

que vemos nesta imagem? Como eles estão vestidos? Observem a casa. Quais 

materiais forma usados na construção? Vocês já viram pessoas parecidas com estas? 

Quem? Onde? Eles parecem estar contentes? Por quê? Para onde eles olham? Não 
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podemos, pela imagem, ver a casa inteira. Como vocês imaginam que ela é? Como 

vocês imaginam ser o lugar ao redor da casa? 

Após um breve texto que ressalta a construção da casa e o fato de ainda hoje 

ser possível encontrar outras construídas com a mesma técnica de pau-a-pique, 

segue outro “bloco de perguntas”: Qual parece ser a relação entre estas duas 

pessoas? Eles cantam um para o outro ou para outras pessoas? Há alguém 

assistindo? Quem? Qual nome vocês dariam às pessoas que aparecem na imagem?  

Em seguida, um novo texto que ressalta detalhes técnicos de construção da 

imagem, comparando-a a uma fotografia feita com o recurso do zoom, chamando a 

atenção para o fato do beiral da janela funcionar como uma moldura, bem como o 

fundo escuro, que cria a ilusão de uma cena mais teatral. Seguem as seguintes 

perguntas: Que tipo de música estas pessoas podem estar cantando? Sobre o que é 

a música? Qual será o cotidiano deste casal? 

Por fim, as perguntas procuram aproximar a obra da realidade individual de 

cada criança: “Se vocês fossem retratados, como gostariam de aparecer? De que 

jeito? Como estariam seus rostos e seus corpos? Com que roupas estariam vestidos? 

Em que lugar? Por quê?” 

Esta é uma fase bastante delicada do trabalho, pois corre-se o riso de o 

condutor do processo (professor, monitor, educador) acabar impondo uma 

determinada leitura da obra. Esta investigação aceita que ler uma imagem é 

interpretá-la e isso, primeiramente, é pessoal, e segundo, a mediação do processo 

precisa ser conduzida de forma cuidadosa, fazendo os questionamentos e 

especialmente ouvindo as respostas, isto é, dialogando. 

Neste sentido, entende-se que a Leitura da Imagem precisa ser um processo 

democrático, conforme defendia Paulo Freire, que foi professor de Ana Mae Barbosa, 

sistematizadora da Abordagem Triangular, e inspirador da Declaração de Santiago do 

Chile, de 1972, que mudou a visão da museologia, passando a conceber a instituição 

museal como um espaço acessível a todas as pessoas46. 

O autor de Que fazer: Teoria e prática em educação popular47 afirmava que: 

  

                                                           
46  Não se está afirmando aqui que a Proposta Triangular siga os caminhos da Pedagogia Crítica de 

Paulo Freire, até mesmo porque uma característica fundamental do trabalho deste educador é a 
emancipação da classe trabalhadora, o que nunca se viu no trabalho de Barbosa; antes disso, 
pretende-se chamar a atenção para a necessidade do diálogo, questão tão cara a Freire. 

47  Livro escrito por Paulo Freire e Adriano Nogueira, em 1989. 
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Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é 
falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os 
portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a 
escutar, mas é escutando que aprendemos a ferir com eles (FREIRE, 2002, 
p. 43). 

 
Cabe lembrar que este material elaborado pelo Núcleo de Ação Educativa da 

Pinacoteca de São Paulo destina-se exatamente aos educadores sociais, que 

trabalham diretamente com as populações mais excluídas, exatamente o público a 

que Freire se refere. A Leitura da Imagem, orientada de forma cuidadosa, pode 

contribuir de forma importante para que o público se aproxime da arte, que a 

curiosidade seja despertada e que haja algum interesse em visitar museus e usufruir 

o que esta instituição tem a oferecer.  

Assim, a leitura da obra precisa ser construída, coletivamente, e mais uma 

vez se faz necessário recorrer aos ensinamentos de Freire: “[...] incitar o aluno a fim 

de que ele, com os materiais que ofereço, produza a compreensão do objeto em lugar 

de recebê-la, na íntegra, de mim” (2002, p. 44). 

A imagem é um objeto complexo, representa, evoca semelhança, pode ser 

visual, mental, pode ser absolutamente interessante ou pode repelir o observador. A 

interpretação, como já mencionado, é individual e as pessoas interagem com elas. A 

leitura da imagem auxilia a compreender melhor a complexidade destas imagens e os 

conhecimentos propiciados por esta metodologia de trabalho pode facultar outras e 

novas interpretações, desenvolvendo a capacidade de ver e analisar. Para Pillar e 

Vieira (1992, p. 9): “Ler uma imagem é saboreá-la em seus diversos significados, 

criando distintas interpretações, prazerosamente”. O educador e o estudante podem 

estabelecer o que Barbosa define como um “rico diálogo estético” (2009, p. 115). 

O terceiro tópico trata do fazer artístico, denominado Propostas Poéticas. O 

material traz cinco sugestões para trabalhar com crianças, uma com jovens e uma 

com adultos. A primeira delas, destinada ao público infantil, conecta-se ao último bloco 

de perguntas da fase anterior, ou seja, questões que se referem aos gostos pessoais, 

que colocam os estudantes na imagem e os faz pensar em como gostariam de ser 

retratados. Daí emerge a primeira proposta: “A partir das opções reveladas nas 

respostas à última pergunta, proponha aos indivíduos do grupo a criação de desenhos 

e colagens de retratos seus e/ou dos seus colegas". 
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Tradicionalmente, a elaboração do retrato ou do autorretrato é precedida de 

aulas de técnicas que “ensinavam” a desenhar a figura humana, as proporções, as 

divisões da face, bem como os detalhes de cada um dos elementos que a compõe.   

Como os educadores sociais podem não ter formação em arte e, assim, não 

possuir este conhecimento específico (muitos professores de arte com graduação na 

área também não têm), e como esta não é uma proposta tradicional, ou seja, se refere 

a um retrato ou autorretrato realizado a partir das vanguardas europeias, normalmente 

vai subverter as técnicas de desenho desenvolvidas, especialmente durante o 

Renascimento. A ideia da atividade é criar, se expressar artisticamente com os 

recursos disponíveis. 

Ainda que não se trate de educação formal, imagina-se que fosse interessante 

mostrar aos participantes do grupo outros retratos e autorretratos, elaborados em 

diferentes momentos históricos, para que houvesse maior compreensão do assunto, 

bem como para ampliar o repertório imagético, o que poderia contribuir para a criação 

dos trabalhos artísticos. 

A segunda sugestão assemelha-se a uma dinâmica que redunda em uma 

produção realmente coletiva: “Proponha ao grupo que realize, a partir das 

observações da imagem, a criação coletiva de uma história, com começo, meio e fim. 

Para tornar essa proposta mais dinâmica, é possível sugerir que, em roda, cada 

participante conte uma parte da história, a ser continuada pelo próximo e finalizada 

pelo último da roda”. 

A ideia é uma proposta interdisciplinar Artes Visuais – Língua 

Portuguesa/Literatura, e na proposta seguinte, que é uma continuação desta, entra 

também o Teatro. 

Em alguns momentos da História do Ensino da Arte, não se concebia escrever 

nas aulas de arte. Entre as décadas de 1940 e 1950, vigorava a ideia da livre 

expressão, que surge da confluência de três acontecimentos importantes: a nova 

forma de expressar arte, trazida pelo movimento modernista brasileiro de 1922; os 

escritos de Freud, e a valorização da arte infantil a partir do princípio que arte não é 

ensinada, mas expressada, cuja finalidade era permitir que a criança expressasse seu 

sentimento. Esta tendência valorizava fortemente os aspectos afetivos e cabia ao 

professor facilitar a aprendizagem da criança concebida como espontânea.  

Neste sentido, qualquer coisa que pudesse interferir neste processo era 

rejeitada, como, por exemplo, a presença de imagens nas salas de aula, pois 
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poderiam influenciar e prejudicar a livre criação da criança, e o mesmo se pensava a 

respeito da escrita. 

Atualmente, se percebe que, em algumas metodologias de Ensino da Arte, 

especialmente a Pesquisa em Arte48, que é aquela realizada pelo artista-pesquisador 

a partir do processo de instauração da obra, a produção textual é um elemento 

fundamental, parte da obra, conforme afirma Rey (2002, p. 127-128):   

 

O trabalho teórico sobre os conceitos traz à luz o que não fica visível na obra, 
cumpre a função de aproximar o que parece afastado, mas também de 
distanciar o que parece próximo, elucidando o posicionamento da obra (ou 
do seu criador) em relação à produção contemporânea ou àquela catalogada 
nos compêndios de História da Arte. Se quiséssemos dizer de uma maneira 
muito simples, a dimensão teórica implica que a obra possui um sentido além 
do que vemos.  

 

Ressalte-se que o artista ou estudante de arte não irá traduzir em palavras a 

sua produção plástica, antes disso, irá abordar o seu processo de criação artística, os 

acasos, a sensação experienciada ao criar uma obra. Para Salles (2009, p.41), “é o 

artista conversando com ele mesmo”. 

Evidente que esta metodologia está voltada para o ensino superior, seus 

ensinamentos, entretanto, isto é, um fazer artístico que ultrapasse a dimensão técnica, 

que faculte a compreensão de que a obra de arte é uma construção repleta de 

significados e que a escrita pode enriquecer as aulas e/ou atividades artísticas devem 

ser observados. 

A terceira proposta é uma continuação da segunda: “Usando a história criada 

como base, é possível fazer fantoches dos personagens e encená-la. Cuide para que 

tanto os personagens quanto o ambiente e o cenário sejam pensados de forma a 

contribuir para o sentido da narrativa. Se preferir, em vez de fantoches, é possível 

estimular a encenação da história como um teatro, usando roupas e adereços”. 

O teatro, por definição, é uma linguagem híbrida, na medida em que 

necessariamente agrega conhecimentos de artes visuais, música, literatura e de artes 

cênicas. Este é um conceito importante a ser observado especialmente na 

                                                           
48  A Pesquisa em Arte, proposta contemporânea para o Ensino da Arte, fundamenta-se na Poiética, 

definida por René Passeron (1971, p. 3) como o conjunto de estudos que versam sobre a 
instauração da obra, notadamente da obra de arte. Para este autor, a Poiética deve ser entendida 
como ciência ou filosofia da criação cujo objeto específico “não é o artista, mas a relação dinâmica 
que o une a sua obra enquanto ele está às voltas com ela” (1971, p.5).  Ainda de acordo com 
Passeron, Valéry48 já empregou esse termo, mas como se propunha a estudar a gênese do poema, 
utilizou-o como Poética.  
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contemporaneidade, mas percebe-se que aqui, a obra que originou todo o trabalho já 

se perdeu, não se faz mais referência a ela, dando a impressão que foi apenas um 

motivo para iniciar o trabalho. Como na leitura da imagem não foi dada tanta ênfase 

no aspecto formal e simbólico da obra, agora não é possível retomá-los para 

enriquecer esta fase da proposta. Ressalve-se não se tratar de educação formal, mas 

certamente a abordagem destes aspectos traria mais arte para a realização dos 

trabalhos. 

A penúltima sugestão: “Se sua comunidade estiver em uma região urbana, é 

possível acentuar a percepção do ambiente caipira, levando para os educandos 

elementos como terra, carvão, madeira, folhas, sementes, etc., explorando-os por 

meio dos sentidos, para revelar seus cheiros e texturas. É possível também utilizar 

alguns desses materiais como base para pinturas, dissolvendo-os em diferentes 

quantidades de água”. 

Uma fase mais sensível, de experimentação de materiais, de observação do 

meio em que se está inserido. É comum o pensamento de que para fazer arte é 

necessário a utilização de tinta, pincel, papéis e outros materiais com estas 

características. Entretanto, a História da Arte mostra a utilização de materiais diversos 

na elaboração das obras, o que se potencializa na contemporaneidade, onde 

praticamente tudo vira matéria prima para quadros, instalações e objetos. Houve 

quase uma inversão do pensamento tradicional, que pregava o conhecimento da 

técnica para depois vir a criação; hoje, tem-se o projeto da criação e busca-se a 

técnica, os materiais que respondam à poética pessoal de cada artista. 

O processo da experimentação, sobretudo a dissolução dos materiais em 

água, cujo produto será utilizado para a pintura, pode ser um elemento disparador 

para o estudo de questões importantes para a compreensão da relação arte-cultura-

sociedade; o desenvolvimento tecnológico da formulação de tintas. 

Considerando a afirmação de Álvaro Vieira Pinto (2005, p. 49): “Os homens 

nada criam, nada inventam nem fabricam que não seja a expressão das suas 

necessidades, tendo de resolver as contradições com a realidade”, percebe-se, que 

os artistas precisavam de materiais mais duradouros, novos suportes, outras cores, 

na medida em que os criavam, a expressão artística também mudava, conforme 

afirma Pareyson: “Ela (a arte) é um tal fazer que, enquanto faz, inventa o por fazer e 

o modo de fazer” (1997, p. 27). 
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Explorar técnicas, materiais, conhecimentos faz parte do fazer artístico, e este 

é fundamental para o conhecimento em arte.  

A proposta cinco vai retomar a obra: “É possível propor ao grupo que 

complemente, com técnicas variadas como recorte e colagem, desenho ou pintura, a 

imagem analisada. Para tanto, providencie fotocópias reduzidas da imagem, cole-as 

em folhas brancas e sugira a ampliação de seus limites, para incluir elementos ao 

redor, acima e abaixo da cena representada”. 

Há um retorno à obra, que se torna suporte do trabalho plástico dos 

estudantes; neste sentido, o resultado poderá ser uma leitura autoral da pintura 

estudada. As técnicas, neste caso, não são apenas atividades mecânicas, são mais 

uma oportunidade de se aproximar da obra estudada e compreendê-la melhor. 

Após estas, vem a sugestão para o trabalho com jovens: “Procure relacionar 

o tema tratado com aspectos da vida cotidiana dos jovens, apontando para as 

possíveis semelhanças ou diferenças em relação a seus momentos de lazer, 

encontros e estilos musicais”.  

Por último, a proposição para trabalhar a imagem com adultos: “Esta é uma 

imagem particularmente interessante para resgatar aspectos da memória, 

experiências e conhecimentos prévios, especialmente de pessoas que vivem ou 

viveram em cidades pequenas ou zonas rurais. Incentive o grupo a resgatar 

conhecimentos e práticas relacionados a esses ambientes, assim como antigas 

canções que povoam essa memória”.  

Percebe-se que as sugestões partem do universo dos participantes, do 

contexto concreto da realidade dos envolvidos neste processo o que, mais uma vez, 

remonta ao pensamento de Paulo Freire, especialmente quando ele se refere à 

educação de jovens e adultos, isto é, a pessoas com uma vivência muito mais ampla 

do que as crianças. O autor ressalta a importância de valorizar a história, a cultura, o 

meio e a experiência de vida anterior destes estudantes: “A democratização da 

cultura”, disse certa vez um desses anônimos mestres analfabetos, “tem de partir do 

que somos e do que fazemos como povo. Não do que pensem e queiram alguns para 

nós” (FREIRE, 1967, p. 150). 

A opção da proposta poética parte, mais uma vez, do diálogo, orientado para 

que os envolvidos reflitam a respeito de si mesmos, do seu entorno, da sua realidade 

e do modo como se constituem. A observação cuidadosa da obra de arte, ao mesmo 

tempo em que vai provocar tais reflexões, também vai esclarecer que, em muitos 
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casos, a imagem revela momentos, sejam vividos, sejam pensados e imaginados por 

quem as elabora. Portanto, a arte não é algo extra-humano, mas o trabalho de uma 

pessoa que se comunica e se expressa não apenas com a linguagem escrita e/ou 

falada. Nesse sentido, a obra de arte condensa ideias, visões de mundo e, a partir 

delas, é possível conhecer um pouco mais a respeito da nossa história e da nossa 

própria existência.  

Embora as sugestões apareçam em uma determinada ordem, no livreto, 

conforme mencionado anteriormente, a orientação é para que os educadores sociais 

as desenvolvam da forma como julgarem mais apropriado para o seu público. 

A opção por analisar exatamente a proposta destinada ao educador social 

pretendia observar as possibilidades apresentadas pelo Núcleo de Ação Educativa da 

Pinacoteca de São Paulo para enfrentar o problema da exclusão social. Ressalte-se 

que, quando se trata de público frequentador de museu no Brasil, por todas as 

questões já apresentadas nesta pesquisa, conclui-se que boa parte já está a priori 

excluído. Observa-se, entretanto, que as instituições museais propõem visitas guiadas 

e/ou outras alternativas para que as pessoas que chegam ao museu consigam 

estabelecer alguma relação com aquele espaço e retornem em outros momentos. 

Estas propostas, no entanto, têm como foco, na maioria das vezes, o público 

tradicional destas instituições, que é formado por estudantes e professores. O grupo 

ao qual se destina este trabalho, isto é, pessoas em situação de vulnerabilidade social, 

não é normalmente priorizado nestes espaços culturais. 

Neste caso, a Pinacoteca, a partir das obras que compõem o seu acervo, age 

de forma descentralizada, aproximando-se da população ainda mais excluída, vítima 

de toda sorte de privações e violências. Este procedimento parece ser bastante 

coerente, evidentemente que se espera e se deseja a visita destas pessoas no espaço 

da instituição, cuja estrutura propicia um contato muito mais intenso com a arte do que 

o trabalho realizado com reproduções, em espaços inadequados e carente de 

condições materiais.  

Ao se trabalhar com o público à distância, perde-se também a oportunidade 

de lhe apresentar a estrutura da instituição in locus, o que oportunizaria aos 

participantes conhecerem a linguagem museal, conteúdo muito importante, pois 

contribui para desmistificar a ideia de museu como algo quase sagrado, inatingível. 

Ressalve-se que este assunto, linguagem museal, de fundamental importância para 
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superar os motivos que tendem a afastar as pessoas da instituição, não foi abordado 

em nenhum momento pelo material didático.  

Apesar de todos os aspectos positivos de uma visita ao museu, sabe-se 

também que, infelizmente, nem sempre isso é possível e o transporte é um dos 

grandes entraves neste processo. O fato de o trabalho de formação (educação?) 

artística ser realizado nos locais onde estas pessoas vivem e mediado por educadores 

sociais preparados pela equipe de profissionais do museu, que conhecem bem aquela 

realidade (pois muitas vezes também são membros da própria comunidade), pode 

atuar como um facilitador e motivador para que esta população venha a “descobrir” os 

museus, e após (ou durante a realização deste) passem a frequentar estas 

instituições. 

Por outro lado, é necessário enfatizar que as pessoas em situação de 

vulnerabilidade social estão, muitas vezes, lutando para conseguir o básico para a 

sobrevivência – o alimento para o dia, segurança contra abusos, enfim, um pouco de 

dignidade. Aos olhos mais pragmáticos, a arte neste contexto é supérflua ou, no 

máximo, pode funcionar como uma espécie de terapia. Esta pesquisa defende que, 

para além disso, ela irá desenvolver o sentimento de pertencimento ao mundo, 

especialmente ao mundo da cultura que sempre lhe foi negado e que lhe é de direito. 

Com uma proposta de inclusão artística e apropriação dos espaços culturais como o 

museu, caminha-se para o empoderamento desta população cujas construções 

ideológicas e a violência a que estão submetidas lhes coloca à margem da vida em 

sociedade. Deseja-se que, mais que alguns momentos de tranquilidade e beleza, o 

contato com a arte e com tudo o que o museu pode oferecer seja uma “ponte” para a 

cidadania. 

A proximidade física das obras não traria ganhos caso o encaminhamento 

metodológico se revelasse autoritário, mas percebe-se a preocupação em usar uma 

linguagem que não seja apenas clara, mas que não soe arrogante, de forma a 

compartilhar o conhecimento com aquelas pessoas sem acesso aos bens culturais. O 

desenvolvimento do trabalho pedagógico prioriza o diálogo democrático, a construção 

coletiva da leitura da imagem. Este é um ponto a se destacar, embora este seja 

também o comportamento desejável na educação formal, ainda que nem sempre 

aconteça, sendo possível observar alguns casos em que apenas uma leitura é 

considerada correta e imposta aos estudantes. Ressalte-se, ainda, que a leitura da 

obra extrapola a própria imagem, propiciando reflexões que exercitam a interpretação 
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da realidade, trazendo contribuições para a compreensão da sociedade em que 

vivemos. Como ensinou Freire ao se referir à leitura do texto escrito:  

 

Se antes a alfabetização de adultos era tratada e realizada de forma 
autoritária, centrada na compreensão mágica da palavra, palavra doada pelo 
educador aos analfabetos; se antes os textos geralmente oferecidos como 
leitura aos alunos escondiam muito mais do que desvelavam a realidade, 
agora, pelo contrário, a alfabetização como ato de conhecimento, como ato 
criador e como ato político é um esforço de leitura do mundo e da palavra. 
(FREIRE, 1989, p. 19). 

 

Não há garantias de que o trabalho do educador social seja realizado da forma 

sugerida – talvez o fato de muitos não terem graduação em arte facilite uma 

construção mais horizontalizada –, mas é importante salientar que esta é uma 

recomendação da Ação Educativa, ou seja, se a pretensão é incluir e democratizar, o 

caminho a ser trilhado não pode ser outro.  

 

3.5 MUSEU OSCAR NIEMEYER 

 

 

Figura 4: Vista frontal do Museu Oscar Niemeyer 
Fonte: Disponível em: http://www.museuoscarniemeyer.org.br/visite/como-chegar 

 

A história do Museu Oscar Niemeyer envolve fatos curiosos, especialmente 

em relação à sua arquitetura. No ano de 1978, foi inaugurado em Curitiba o Edifício 

Presidente Humberto Castelo Branco, projetado por Oscar Niemeyer em 1967. 

Niemeyer, considerado um dos maiores arquitetos do século XX e comunista convicto, 

não gostou que uma obra sua fosse batizada em homenagem a um militar, visto que, 

em 1966, precisou inclusive se exilar na França, em função de perseguições políticas 

sofridas durante a ditadura que tomou conta do Brasil por um período de 20 anos.  

A obra, um belo e amplo prédio, de características modernistas, abrigou 

algumas Secretarias de Estado, sobre o que Jaime Lerner afirmou:  
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Sempre lamentei que um espaço tão bonito fosse destinado apenas para o 
serviço burocrático. A minha ideia era que ali acontecesse alguma ocupação 
cultural. Isso era uma obsessão para mim, mesmo antes de assumir o 
governo (MON, 2012, p. 16). 

 

Esta era a opinião também da classe artística paranaense, que vislumbrava 

outro uso para a construção de Niemeyer: "Tivemos de lutar contra mentalidades 

conservadoras que achavam um absurdo e totalmente inviável a construção", diz 

Maria Cecília Noronha, que dirigiu museus como o Museu de Arte Contemporânea 

(MAC) e o Museu de Arte do Paraná (MAP). (RUPP, 2012). 

No ano de 2000, durante o segundo mandato de Lerner como governador do 

Estado, o Banestado – Banco do Estado do Paraná foi privatizado e o poder público 

ficou responsável pelo acervo artístico do banco. Foi então que o arquiteto curitibano 

procurou Oscar Niemeyer para propor que reciclasse o projeto inicial do Edifício 

Castelo Branco. Ele concordou e, além de remodelar as nove salas expositivas do 

primeiro andar (cada uma tem em média 500 metros quadrados), sugeriu uma nova 

construção anexa, conhecida posteriormente como o “Olho”. 

Toda a obra foi realizada em cinco meses e acompanhada por Niemeyer, 

então com 95 anos, através de um sistema de videoconferência, já que ele tinha receio 

de viajar de avião. 

O Novo Museu foi inaugurado em 22 de novembro de 2002, com a presença 

do ilustre arquiteto, do então presidente da república, Fernando Henrique Cardoso, do 

governador Jaime Lerner e de outras autoridades e convidados, e a proposta era um 

espaço de Arte, Arquitetura e Design. A abertura se deu com as seguintes exposições:  

“Personagens e Paisagens Mexicanas − Coleção Pascual Gutiérrez Roldán”, 

com 131 obras de 20 importantes artistas daquele país, como José Clemente Orozco, 

Diego Rivera e David Siqueiros. A mostra reuniu principalmente trabalhos da Escola 

Mexicana de Pintura, que teve início em 1921 e permaneceu até meados da década 

de 1950. 

“Uma história do sentar” trazia um panorama do design da cadeira no Brasil 

desde 1910, a partir de trabalhos que vão desde os bancos feitos por indígenas até 

as conhecidas cadeiras dos irmãos campana. 

 “A trajetória de Niemeyer, beleza, humanismo e liberdade” mostrava projetos, 

fotografias e maquetes de algumas de suas obras construídas ou não em diversos 

países do mundo. 
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“Panorama paranaense: Acervo do Estado do Paraná” reuniu as obras dos 

acervos do Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC), e dos extintos Museu 

de Arte do Paraná (MAP), Banco do Estado do Paraná (Banestado) e Banco de 

Desenvolvimento do Paraná (Badep). Foi dividida em dois módulos: Arte Moderna, 

com obras até os anos 1960, e Arte Contemporânea, com curadoria de Maria Cecília 

Noronha49 e Fernando Bini50, respectivamente. 

"Curitiba Inovação e Solidariedade" foi montada como um escritório de 

arquitetura, expondo documentos, maquetes, depoimentos, e abrangeu todas as 

fases de uma obra, desde os esboços até a execução. A exposição tinha o objetivo 

de exaltar as soluções desenvolvidas pela capital paranaense.  

"Matéria-prima” constituiu-se em uma grande mostra de arte contemporânea, 

contando com cerca de 200 obras de artistas como Hélio Oiticica, Mira Schendel, 

Waltercio Caldas, Tunga, Regina Silveira, dentre tantos outros. Contou com a 

curadoria de Lisette Lagnado e Agnaldo Farias e evidenciou o interesse da instituição 

em divulgar a produção artística recente do país. 

Logo após a inauguração, terminou o mandato de Lerner e, no início de 2003, 

Roberto Requião assumiu o governo do Estado.  

O novo governador nomeou sua esposa, Maristela Requião, para a direção 

do museu, que ficou no cargo por oito anos. Jornalista, a nova diretora trabalhou na 

primeira galeria de arte de Curitiba, a Cocaco, onde, de acordo com ela, aprendeu 

“muito sobre Artes Visuais e conviveu com talentos que marcaram época na produção 

paranaense” (MON, 2012, p. 45). Entretanto, afirmava nunca ter feito nada 

relacionado a um museu. Ela tinha como premissa que o Paraná era muito voltado 

para si mesmo e que nunca tinha recebido grandes exposições, ao contrário de Rio 

do Janeiro e São Paulo, e, então, assume o cargo, com o intuito de mudar estas duas 

questões. 

Encerrada a primeira exposição, o museu ficou fechado, enquanto a diretora 

montava uma equipe de profissionais, resolvia algumas questões técnicas, como a 

climatização do ambiente e o aumento da segurança do local e buscava contatos com 

                                                           
49  Maria Cecília Araújo de Noronha, professora de História da Arte e Estética. Crítica de Arte. À 

época, era a curadora dos acervos da Secretaria de Estado da Cultura.  
50  Fernando Antonio Fontoura Bini, professor de História da Arte na Universidade Federal do Paraná 

e na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Crítico de Arte. 



119 
 

grandes nomes da arte nacional, como Paulo Herkenhoff e Emanoel Araújo, para 

viabilizar novas exposições.  

Equacionadas tais pendências, o museu reabre com um novo nome: Museu 

Oscar Niemeyer. Isto ocorreu, segundo Maristela Requião, porque a ONG ligada ao 

NovoMuseu não estava reconhecida no Ministério da Justiça, e, para que o espaço 

pudesse ser reaberto mais rapidamente, o trâmite mais fácil era a criação de uma 

nova organização.  

Optou-se, então, por uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público), entidade criada pela iniciativa privada, que recebe um certificado emitido 

pelo governo federal, com a finalidade de facilitar parcerias e convênios com todos os 

níveis de governo. Neste processo, juridicamente, havia a exigência de um novo nome 

e Roberto Requião sugeriu uma homenagem ao arquiteto que projetou o espaço. “Ele 

(Oscar Niemeyer) ficou tão honrado que desenhou o logotipo do museu” (MON, 2012, 

p. 46). 

A reabertura do museu foi em 9 de julho de 2003, com a exposição “Novecento 

Sudamericano”, uma mostra com cerca de 160 telas de artistas brasileiros (Portinari, 

Di Cavalcanti, Anita Malfati), argentinos (Antonio Berni, Enrique Borla, Emílio 

Centurion), uruguaios (Torres Garcia, Elza Andrada, Gilberto Bellini) e italianos (Maria 

Baccio Bacci, Arturo Tosi, Renato Paresce). Esta exposição foi a primeira a utilizar 

recursos da Lei Rouanet. 

O acervo do MON foi sendo constituído a partir das obras oriundas do Museu 

de Arte Paranaense (MAP), do Banestado e do NovoMuseu, além de aquisições 

utilizando recursos da Lei Rouanet e também através de doações. Para tanto, há uma 

comissão montada desde o ano de 2006, composta por críticos de arte, professores, 

pesquisadores e artistas que avalia o valor estético do trabalho artístico bem como a 

aderência à política de constituição de acervo do museu de focar em obras a partir do 

século XX.  Atualmente, o acervo possui cerca de 3400 obras.  

 

3.5.1 Ação Educativa no Museu Oscar Niemeyer 

 

O setor de Ação educativa do MON foi implantado no ano de 2003 e, segundo 

Maristela Requião, foi montado tendo como base o que é feito em grandes museus 

do mundo, que, segundo ela, “dão uma ênfase muito grande a esses setores” (MON, 

2012, p. 47). Ainda de acordo com a ex-diretora, depois das exposições, a parte 
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educativa foi a que mais recebeu atenção na sua gestão, quando percebeu que 

Curitiba não tinha um público grande para as exposições que eram trazidas para a 

cidade e, este, então, precisaria ser formado pelo museu. Foi feito um grande trabalho 

junto a escolas públicas e particulares, o que deu origem a uma exposição com 

trabalhos sobre a obra de Anita Malfatti, realizados pelos estudantes. 

Entre os anos de 2008 e 2013, a coordenação ficou a cargo da especialista 

em educação Rosemeri Bittencourt Franceschi, que constituiu uma equipe de arte-

educadores e monitores que promoveu a realização de eventos para atender a 

diferentes públicos, como palestras, seminários, capacitações, cursos, colônias de 

férias, além da elaboração de materiais didáticos, posteriormente analisados neste 

trabalho, e do trabalho diário de visitas guiadas. Durante este período, a instituição se 

consolidou como uma referência na cidade. A partir desta base, o Museu Oscar 

Niemeyer e, especialmente, o setor de Ação Educativa vem passando por grandes 

reformulações, buscando se constituir em um espaço que acolha ainda mais a 

comunidade.  

No ano de 2011, a artista e professora universitária Estela Sandrini51 (mais 

conhecida como Teca Sandrini) assume como presidente e diretora cultural do museu. 

Mais tarde a instituição deixaria de ser uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil 

de Direito Público) para se transformar em uma OS (Organização Social) e passaria 

a ter um presidente, o economista Cristiano Augusto Sollis de Figueiredo Morrissy e 

uma diretora cultural, Teca Sandrini.  

Em 2015, a direção do museu passa por mais uma mudança e atualmente 

tem o seguinte formato: Presidência, Direção Administrativa e Financeira e Direção 

Cultural. Os responsáveis são, respectivamente: Juliana Vellozo Almeida Vosnika52 

(jornalista), Cristiano Augusto Sollis de Figueiredo Morrissy e Teca Sandrini. Todos os 

nomes foram indicados pelo conselho eleito do museu no final de 2014. 

                                                           
51  Formada em Pintura pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP) e Didática em 

Desenho pela PUC-PR, possui especialização em Escultura pelo atelier de Juan Carlo 
Labourdette, da Argentina, e em Gravura e Pintura pelo Maryland Institute of Arts (EUA), além de 
especialização em Antropologia Filosófica, pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). As obras 
da artista estão presentes em diversos acervos, como nos museus de arte contemporânea do 
Paraná, Pernambuco e Goiás, no Museu de Arte Brasileira da FAAP (SP), no Eubie Blake Cultural 
Center (EUA) e em várias coleções particulares. As obras de Teca Sandrini também compõem o 
acervo do Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, da Fundação Álvares Penteado e do Museu 
Oscar Niemeyer.  

52  Pós-graduada em Comunicação Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ex-
presidente do Instituto Curitiba de Turismo. 
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Profissionais 

Dentro da reformulação proposta pela nova direção, a Ação educativa deixou 

de ter uma coordenação e agora é composta por quatro arte-educadores(três deles já 

atuaram no próprio MON como estagiários/mediadores): Karine de Castro Pereira 

Serafim, formada em Licenciatura em Artes Visuais pela Faculdade de Artes do 

Paraná53, atuando há pouco mais de dois anos no museu (um ano e meio como 

estagiária e nove meses como contratada); André Malinski, estudante do quarto ano 

de Licenciatura em Artes Visuais pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, com 

dois anos de experiência no museu (um ano e meio como estagiário  e seis meses 

atuando no Projeto Arte para Maiores54), e recém-contratado pela instituição; Claudia 

Virgínia Stoicov, também formada em Artes Visuais pela Faculdade de Artes do 

Paraná, com dois anos e meio de atuação no museu, sendo seis meses como 

estagiária; e Karina Marques, formada em Pintura pela escola de Música e Belas Artes 

do Paraná e Pós-graduanda em Poéticas Visuais, pela mesma instituição, três anos 

no museu, destes, um ano atuou na área de pesquisa e foi a responsável pela 

coordenação, pesquisa e desenvolvimento de atividades no projeto Arte para Maiores. 

O grupo conta também com 25 estagiários, oriundos dos cursos de Arte, História e 

Design, antigamente chamados de monitores e, agora, dentro da nova proposta, 

denominados mediadores. De acordo com Karine Serafim, o que faziam já era 

mediação, agora há o reconhecimento disso. O grupo trabalha em conjunto com Teca 

Sandrini, que adota o diálogo como forma de construção do trabalho,  

 
[...] seria cômodo, muito cômodo, nós pegarmos os mediadores [...] e dizer, 
de agora em diante, vai ser assim, assim, colocar objetivos, colocar 
justificativas, colocar metas, colocar não sei o quê. Não acreditamos nisso, 
sabe, a gente acredita que este processo é lento e está sendo feito com as 
experiências de todos. (SANDRINI, E. Entrevista concedida a Joelma Z. 
Estevam em 29/05/2014). 

 

Nos anos 1960 e 1970, a diretora cultural trabalhou com alfabetização de 

adultos no Brasil e na formação de lideranças na Argentina, tendo como suporte 

                                                           
53  A Lei n. 17.590, de 12 de junho de 2013, uniu as sete faculdades estaduais do Paraná, inclusive 

a Faculdade de Artes do Paraná e a Escola de Música e Belas Artes do Paraná, criando a 
UNESPAR, Universidade Estadual do Paraná. Embora oficialmente tenha ocorrido tal mudança, 
na prática a comunidade ainda se refere às instituições como FAP e Belas. 

54  Cursos de curta-duração sobre Artes Visuais, destinados a pessoas com mais de 60 anos. O 
projeto apresentado pelo MON foi selecionado no edital público “Prêmio de Modernização de 
Museus e teve o apoio do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e do Ministério da Cultura (MinC). 
Devido aos bons resultados, passará a ser um projeto permanente do museu. 
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teórico o pensamento de Paulo Freire. Esta experiência certamente se faz presente 

na condução deste trabalho atual, que ocorre de forma horizontalizada, ouvindo todos 

e todos aprendendo coletivamente. A diretora afirma que concebe museu como a casa 

do artista, do grande público, das obras e que se não for desta forma, corre-se o risco 

de transformar a instituição em uma galeria de arte. 

Para complementar, estão sendo convidadas para contribuir com o grupo 

pessoas com experiências diversas em Arte-Educação. Além disso, mantém-se o 

processo de capacitação anteriormente iniciado, que ocorre cada vez que abre uma 

exposição, quando o artista e o curador fazem um trabalho junto à ação educativa 

explicando as obras e as opções curatoriais.  

Este rico processo de formação do grupo da Ação Educativa poderia render 

ainda mais frutos para o museu se todos os membros fossem contratados, pois o fato 

de a grande maioria ser de estagiários faz com que haja grande rotatividade de 

pessoal, e impõe a necessidade de sempre recomeçar o processo ao invés de avançar 

nele. 

Como já referido, o setor educativo promove a realização de eventos que 

atendam a diferentes públicos, como palestras, seminários, capacitações, cursos, 

colônias de férias além do trabalho diário de visitas guiadas. A ação educativa do MON 

trabalha com todos os tipos de público a partir de agendamentos. A maioria é de 

escolares, mas há grupos de funcionários de empresas, hospitais, de postos de 

saúde, de integrantes da FAS (Fundação de Ação Social) e idosos.  

De acordo com Karine Serafin, basicamente o mesmo conteúdo é trabalhado 

com todos os grupos, o que difere é a linguagem, que é adaptada especialmente às 

faixas etárias. A exceção são os idosos, que têm um projeto específico voltado a eles, 

o Arte para Maiores. Os mediadores são orientados a dialogar com o público, 

buscando uma interação a partir de questionamentos, solicitando que os visitantes 

falem a respeito de suas percepções e a partir delas proponham novos 

questionamentos, nas palavras de Karine, “se não for assim, será apenas uma visita 

guiada, e não é isso que a gente quer” (SERAFIN, K. Entrevista concedida a Joelma 

Z. Estevam em 27/02/2015). 

O grupo da Ação educativa do MON, anualmente, elabora material didático 

referente a uma determinada exposição. Este, normalmente, é composto por um 

caderno de orientação para o professor e uma pasta com atividades diversas e 
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informações sobre a exposição visitada. Este material é entregue apenas às crianças 

que visitam o museu e são provenientes de escolas públicas. 

Além da visita às salas de exposição, a escola pode agendar a realização de 

oficinas artísticas, que são idealizadas pelas arte-educadoras em conjunto com os 

monitores e são ministradas por três monitores específicos, denominados monitores-

oficineiros e também pelas arte-educadoras. 

O MON também dispõe de cartazes ao lado dos trabalhos artísticos, com 

informações sobre a obra e o artista e folders que trazem, além do texto escrito, a 

reprodução de uma ou mais obras expostas.  

 

Programas 

O museu mantém programas especiais para atrair o público: 

Domingo + Arte: Todo o primeiro domingo do mês a entrada é gratuita. Além 

de visitas mediadas a exposições, acontecem apresentações de dança e de música e 

são realizadas oficinas artísticas, ministradas pelos denominados “artistas do acervo” 

(artistas que têm obras no acervo do museu) em conjunto com as arte-educadoras e 

os monitores. 

Quinta + MON: Na primeira quinta-feira do mês, o museu estende seu horário 

de atendimento em duas horas e a entrada passa a ser gratuita neste período (das 18 

até as 20 horas). São oferecidas diversas atividades, como lançamento de catálogos, 

abertura de exposições, visitas mediadas, palestras e apresentações de música e 

dança. 

+ MON + Música: Acontece na segunda quinta-feira do mês e consiste em 

apresentações de música instrumental curitibana. 

Outro programa recém-criado pela Ação Educativa é o que faz uma mediação 

especial para os funcionários da segurança e da limpeza a cada nova exposição 

aberta na instituição. A proposta é preparar estes profissionais tanto para atender 

melhor o público como para que eles usufruam do museu. 

Arte para Maiores, que aconteceu como um piloto, agora fará parte da 

programação do museu. O projeto consiste em cursos rápidos, normalmente três 

encontros com três horas cada um, no qual os participantes, todos com mais de 60 

anos, têm a oportunidade de vivenciar propostas que trabalham a percepção, a 

observação, a crítica e a experimentação. 
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Saiba +: Todas as capacitações que ocorrem no museu, com artistas, 

curadores e convidados são gravadas e podem ser acessadas pelo público de duas 

formas: os vídeos referentes às exposições em cartaz são exibidos de forma 

ininterrupta no auditório. Os outros podem ser solicitados na biblioteca, local onde 

também podem ser assistidos. Este projeto pretende atingir a todos os interessados 

em arte, especialmente os professores que trarão seus estudantes para visitar as 

exposições. Supõe-se que, assim, com mais informações, o trabalho seja mais 

produtivo. 

Dentro da proposta de melhorar o aproveitamento das visitas guiadas, a Ação 

Educativa, conforme já mencionado, desenvolve materiais didáticos a serem 

entregues aos professores e estudantes das escolas públicas. No momento da 

entrevista recebemos o material elaborado nos anos de 2012 e 2013, compostos por 

um caderno do professor e uma pasta de atividades, os quais serão “estudados” a 

seguir. 

 

3.5.2 Caderno do Professor 

 

Inicia com uma carta ao professor, cujo texto explicita a preocupação social 

do museu, enfatizando que o material vem para consolidar a relação museu-escola-

comunidade, na medida em que prolonga a experiência vivida pelo estudante na 

exposição até sua casa e para sua família, e desta forma “atinja a socialização plena 

do Acervo do Museu Oscar Niemeyer”. 

A linguagem utilizada é mais técnica, com termos como currículo oculto, 

metodologia, lúdico, interdisciplinar, o que se justifica tendo em vista tal material se 

destinar a professores. Ainda assim, se a proposta é socializar, tornar mais acessível, 

imagina-se que devesse ter ao menos um glossário, definindo cada um destes termos. 

Em seguida, vem um breve texto intitulado “Artista homenageado Osmar 

Chromiec”. Neste, encontram-se informações a respeito da montagem da exposição, 

explicando que além de trazer obras, reproduz o ambiente de um dos quadros do 

artista. 

 

Em casa com Chromiec é um conjunto de propostas que proporcionam 
comprovadamente muitas habilidades e colaboram no desenvolvimento 
cognitivo, afetivo e psicomotor (Piaget) do elemento praticante. Estimulam 
concentração, sociabilidade, interação, criticidade e lógica operacional 
(FRANCESCHI, 2012, p.3). 
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Este é o último parágrafo do texto, e note-se que não traz nenhuma referência 

à arte ou a aprendizagem em arte, como fruição artística, apreciação, práticas 

artísticas ou conteúdos de Estética ou História da Arte. Embora se trate de uma 

exposição artística, a arte é concebida como uma auxiliar, um instrumento para o 

desenvolvimento de outros conhecimentos (mais importantes?). É fato que a arte 

contribui para todos estes aspectos, mas como afirma Lanier (2001, p. 45), estes 

seriam “benefícios colaterais”. 

Fundamentações filosóficas, metodológicas, pedagógicas e artísticas: o texto 

tem o suporte de teóricos da Psicologia e da Educação, como Piaget, Vigotsky, 

Wallon, e menciona, de forma recorrente, termos como desenvolvimento intelectual, 

cognitivo, do pensamento, da inteligência humana. A arte-educação não é 

mencionada e o termo arte aparece apenas duas vezes no texto. Na primeira frase: 

“Despertar no aprendiz interesse pela arte significa colaborar para seu 

desenvolvimento integral” e na parte final “a ação docente deve ser inteligente, 

flexível, resultado da interdependência entre ciência, técnica e arte”. 

Não é somente no título do texto que arte (artística) fica em último lugar, 

novamente percebe-se a utilização instrumental desta e nenhuma preocupação com 

a especificidade da área, pois o texto ignora solenemente a arte-educação.  

Além disso, imagina-se que, para alcançar o propósito de tornar o museu um 

espaço mais acessível à comunidade, a linguagem do texto, ainda que seja 

direcionada a professores, deveria ser mais acessível.  

O texto “A abstração geométrica e o concretismo”, apesar de bastante breve, 

traz dois aspectos relevantes: citar nominalmente outros artistas paranaenses, além 

de Chromiec, cujas obras trazem elementos do Abstracionismo Geométrico e trazer o 

fragmento de um texto da crítica de arte curitibana, Adalice Araújo, no qual comenta 

a obra do artista estudado. 

O destaque a ambos se justifica em função de haver muito pouco material de 

pesquisa sobre artistas paranaenses. Neste sentido, é importante ressaltar o Centro 

de Documentação do Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC/PR), local de 

referência para a pesquisa sobre arte paranaense. Os artistas locais, embora com 

trabalhos de boa qualidade, são muito pouco conhecidos. Por isso, o simples fato de 

constar o nome de alguns no caderno facilitará o trabalho de pesquisa, sempre 

necessária para a realização de boas aulas, seja em arte ou em qualquer outra 

disciplina do currículo escolar. 



126 
 

O texto de Adalice Araújo, grande estudiosa da arte paranaense, propicia ao 

docente o contato com um texto de crítica de arte, o que também não é muito acessível 

à grande maioria das pessoas e que traz um outro olhar para a obra, enriquecendo os 

conhecimentos acerca do trabalho artístico. 

“Como? Comenta que a exposição faz parte do Projeto Reminiscência, que 

tinha o propósito de priorizar artistas com obras no acervo do MON e que”, por algum 

motivo, não estão mais em atividade ou já são falecidos. Atualmente este projeto 

chama-se Sala Referência, cuja ideia, de acordo com a atual diretora cultural, é 

mostrar a produção de artistas que “ficaram uma época silenciados na História da Arte 

do Paraná” (SANDRINI, E. Entrevista concedida a Joelma Z. Estevam em 

29/05/2014).  

Teca Sandrini explica que existiam os artistas acadêmicos e depois vieram os 

abstratos. Neste mesmo período, vários artistas continuaram produzindo, mas pelo 

fato de não pertencerem a nenhum dos dois movimentos, ficaram esquecidos. Muitos 

deles têm um belo trabalho, mas que, via de regra, só são conhecidos pela classe 

artística. A Sala Referência pretende divulgar ao grande público estes trabalhos. 

O texto explica também que o material que será entregue ao “orientador” − 

neste momento, o texto dirige-se ao orientador e não mais ao professor – traz 

propostas interdisciplinares e multidisciplinares, enfatizando que a linguagem utilizada 

é acessível e tem por objetivo ampliar conhecimentos e desenvolver o processo 

criativo. 

Percurso da visita: neste item, o Caderno do Professor vai evidenciar a 

importância da parceria escola/museu. O texto inicia reforçando que as informações 

que o estudante55, sempre denominado de aprendiz, recebe na escola, irão prepará-

lo para melhor explorar a exposição, inclusive para compreender e valorizar a 

experiência do contato com uma obra no original, quando na escola, via de regra, só 

consegue acessá-la via reproduções.  

 

É uma aula de arte iniciada na preparação e culminada com a visualização 
do espaço, do ir e vir e se deter a cada momento, para olhar novamente o 
que mais apreciou, admirando a obra original. A participação dos aprendizes, 

                                                           
55  Aprendiz, de acordo com o dicionário Houaiss, significa, dentre outros, principiante, novato, pessoa 

que tem poucos conhecimentos. O termo estudante pressupõe uma atitude mais autônoma, que 
busca novos conhecimentos, que estuda. A opção por um ou outro termo vai interferir na forma 
como o trabalho pedagógico será desenvolvido e na maneira como serão tratadas as pessoas 
envolvidas neste processo. Se a opção é por uma educação libertadora, certamente o termo 
estudante é superior a aprendiz e também a aluno. 
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os comentários que surgem, a atitude dos colegas, dos visitantes e demais 
pessoas que se comunicam podem propiciar percepções e sensações únicas. 
Isso não se ensina, não se dimensiona, apenas se vive (FRANCESCHI, 2012, 
p. 10). 

 

Concordando que a parceria entre escola e museu é fundamental, destaca-se 

que esta instituição é um lugar muito rico para a aprendizagem em arte. Normalmente, 

possui um ambiente preparado para exibir as obras, através de iluminação 

diferenciada, de uma pintura especial das paredes e da forma como os trabalhos 

artísticos são dispostos (opção curatorial). Possui profissionais com formações em 

áreas relacionadas às artes e o fundamental: propicia o contato com o original da obra.  

Por todas estas características, acredita-se que o trabalho entre instituição 

escolar e museal não deve se restringir a uma visita ao museu. Entende-se que não 

se trata apenas de um complemento da aprendizagem escolar, mas da oportunidade 

para o estudante estabelecer uma outra relação com o conhecimento artístico. A 

experiência da ida ao museu tende a ser mais intensa, pois são muitas as novidades, 

o que é estimulante e motivador, mas para que se torne mais que uma excursão de 

lazer e não se desperdice uma bela oportunidade de vivência de apreciação artística, 

tanto o museu (que também ganha com esta parceria, na medida em que amplia o 

seu público), quanto a escola, devem se preparar para a visita. 

O museu precisa conhecer o público com o qual irá trabalhar, adequando a 

linguagem para que haja efetivamente comunicação com os diversos públicos. 

Propiciar uma mediação dialogada e não apenas o repasse mecânico de informações 

técnicas sobre a obra, o que pouco contribui para a apreciação artística. Além disso, 

alguns museus oferecem aos professores cursos de atualização e/ou 

aperfeiçoamento, além de palestras e encontros com artistas e curadores. Esta é uma 

forma de preencher possíveis lacunas na formação do professor e aproximá-lo do 

museu, da lógica e da linguagem da instituição, o que pode auxiliá-lo na preparação 

para a visita. 

A escola e o professor precisam planejar a ida à instituição. Mais do que 

“conseguir” um ônibus para transportar as crianças, precisa estar claro para todos o 

porquê de estarem indo a um museu, os objetivos da visita, o que vão fazer lá. Após 

isso, é fundamental trabalhar no sentido de contribuir para que o estudante tenha uma 

experiência de percepção, de apreciação, observando detalhes, formulando 

perguntas, propondo leituras, buscando diálogos possíveis entre os trabalhos 
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expostos, ou entre estes e outras obras ou imagens que já tenha conhecido, ou ainda 

com suas vivências cotidianas ou ainda elaborando questionamentos a respeito da 

disposição das obras na mostra ou das razões que levaram tais artistas a serem 

escolhidos para exporem naquele local em detrimento de outros. 

O trabalho prévio é fundamental para o bom aproveitamento da visita e precisa 

continuar após ela também, a partir de conversas acerca das impressões, dos 

sentimentos mobilizados, das aprendizagens, de outras apreciações e novas práticas 

artísticas: “ quando o fazer arte está associado à apreciação, ela se enriquece e amplia 

os conhecimentos de arte do público” (IAVELBERG, 2003, p.75) 

A terceira parte do caderno vai se referir à exposição que será visitada e 

explorada nas propostas de atividades. Inicia com uma breve biografia de Osmar 

Chromiec e traz dois comentários do próprio artista a respeito dos seus trabalhos, do 

seu processo de criação artística. Acessar a obra via artista é uma experiência muito 

bonita e reveladora, pois ele(a) vai falar de um momento – instauração da obra – sobre 

o qual é o único que tem conhecimento: suas opções e escolhas.  Normalmente o 

crítico, o historiador e o esteta vão escrever sobre a obra acabada, pronta, já o artista 

comenta o processo, a facção do trabalho. É outra forma de perceber a arte e que 

agregará muito ao repertório dos estudantes, por isso deveria ser muito mais utilizada.  

Além dos escritos, sempre que possível, o contato com o próprio artista é algo 

que contribui para evidenciar que a arte não é um dom para uns poucos privilegiados, 

e, também, que a obra é resultado de um processo que envolve conhecimentos, 

emoções, habilidades, enfim, algo muito maior do que se vê como resultado final 

pendurado em uma parede.  

A este respeito, destaque-se o programa desenvolvido pelo Museu Oscar 

Niemeyer, conhecido como artista do acervo. Dentro do programa Domingo + Arte, 

faz-se homenagem a um artista que tem obra no acervo da instituição. É montada 

uma pequena exposição com seus trabalhos no espaço da Ação Educativa e ele 

desenvolve uma oficina junto aos visitantes do museu. Nesta, além do contato direto 

com o artista, normalmente são trabalhadas técnicas utilizadas por este profissional 

na sua produção artística, o que, de alguma forma, contribui para um conhecimento 

maior de sua obra. 

Em relação ao Caderno do Professor, lamenta-se que os comentários do 

artista não constem da pasta que foi entregue aos estudantes, estava presente 

apenas no material do professor. 



129 
 

Na quarta etapa, encontra-se a reprodução, em tamanho reduzido, de todo o 

material que será entregue ao estudante, com sugestões extras de atividades para 

algumas pranchas específicas, como é o caso da que contém adesivos. 

Ao final da apresentação de todas as pranchas, o caderno traz um novo item, 

denominado Sugestão de temas para produção e atividades.  

Sugestão 1: Proposição de uma pesquisa com o objetivo de encontrar o 

sinônimo de termos “utilizados na linguagem museológica” (FRANCESCHI, 2012, p. 

43). São 18, ao todo, e um questionamento se faz importante: Isso é mesmo 

necessário? Será que uma criança com idade entre 5 e 11 anos (faixa etária do ensino 

fundamental I, da Prefeitura de Curitiba, a quem se destina o material), compreenderá 

todos estes conceitos copiando-os de um dicionário? Não seria mais significativo que 

ela os vivenciasse nas aulas de arte na escola e na “aula de campo” realizada no 

museu?  

Com a proposta, a criança desenvolveria a habilidade de pesquisar em 

dicionários, exercitaria a escrita, talvez ampliasse o vocabulário − tem-se dúvidas se 

a simples cópia de definições encontradas em um dicionário faz com que um 

estudante se aproprie, de fato, do sentido do termo – entretanto, nenhum deles são 

objetivos da disciplina de arte na escola.  

Entende-se que seja importante a criança conhecer vários dos termos 

encontrados na atividade, mas acredita-se que isto pode e deve ocorrer de forma 

natural, a partir de um trabalho sério de arte-educação. Ressalte-se que, na Rede 

Municipal de Ensino de Curitiba, da pré-escola até a 5a série, as crianças têm duas 

aulas de Artes por semana; são seis anos com encontros semanais, neste período, 

se realmente forem trabalhados os conteúdos da disciplina, certamente termos como 

desenho, textura, pintura, obra, museus, etc., serão abordados e experimentados 

pelas crianças.  

Em relação a isso, Fayga Ostrower (1983, p. 21) traz uma bela contribuição:  

 

Ocorreu-me então: e se nas minhas aulas eu não partisse de conceitos? Se 
substituísse a definição verbal por uma experiência direta, por uma atuação 
do grupo? O caminho para se chegar aos vários resultados poderia servir 
para ilustrar os conceitos. Não haveria necessidade de se abstrair ou 
verbalizar o sentido do fazer. O fator mais importante e convincente seria 
mesmo a possibilidade de se vivenciar o fazer.  

 

É neste sentido que esta pesquisa se posiciona. 



130 
 

Sugestão 2: Kirigami56. Proposta de atividade prática, tendo em vista 

possíveis semelhanças entre o geometrismo da obra do artista e as possibilidades 

desta técnica. 

 

Sugestão 3: “Considere o gênero paisagem dentro da pintura artística de 

Chromiec e, com seus colegas, explore paisagens marinhas de outros artistas 

paranaenses (a atividade sugere que sejam estudados dois artistas). Pesquise sobre 

estes artistas e suas respectivas obras”. A questão traz um roteiro que deverá ser 

respondido durante a pesquisa:  

1° artista paranaense  

Nome:  

Data e local de nascimento: 

Formação acadêmica: 

Obra escolhida: 

Por quê? 

Defina o artista escolhido usando as suas impressões pessoais sobre a obra em 
questão: 

  

Já foi mencionado, em outro momento deste trabalho, a importância de se 

pesquisar, conhecer e valorizar a produção artística local. A prática docente da autora 

deste trabalho evidencia uma preferência tanto das escolas quanto dos estudantes, 

em pesquisar o trabalho de artistas que vivem e/ou atuam no eixo Rio-São Paulo. 

Evidentemente que não se trata de uma escolha natural, mas deve-se ao fato de que 

estes artistas sejam muito mais conhecidos em função da divulgação de seus nomes 

e obras.  

Além de ampliar conhecimentos, a pesquisa sobre arte propicia uma outra 

compreensão do objeto artístico, isto é, apesar de se tratar de algo subjetivo, para que 

se aprofunde a sua compreensão, faz-se necessário o aporte de outras áreas, como 

a filosofia, a antropologia, a história, as ciências, a tecnologia, dentre tantas outras.  

É certo que isto não será cobrado das crianças neste momento, mas estes 

conceitos vão sendo construídos e certamente facultarão a compreensão da arte 

como algo muito maior do que aquela aula mais livre durante a semana. Desta forma, 

considera-se muito interessante esta sugestão de atividade.  

                                                           
56  Kirigami vem das palavras japonesas “kiru” que significa cortar e “gami”, papel. É uma técnica cuja 

origem é parecida com o origami, mas que permite que o papel seja cortado. Usada para decorar 
os templos religiosos do Japão, também pode ser chamada de origami arquitetônico. (Disponível 
em: http://www.japaoemfoco.com/kirigami-arte-de-cortar-papel-dobrado/.  Acesso em: 10 jun. 
2015). 
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Ressalte-se, entretanto, a necessidade de se fazer uma adaptação dos 

termos usados, como “formação acadêmica” ou a última questão na sua totalidade, 

para que estejam de acordo com a capacidade de compreensão de crianças 

pequenas e, em muitos casos, recém-alfabetizadas, ou seja, com pouca leitura, o que 

dificultaria profundamente o entendimento do que está sendo proposto. Como isto se 

encontra no Caderno do Professor, espera-se que este faça a mediação da atividade, 

e a sugestão é que seja realizada pela criança em conjunto com os colegas, mas 

considera-se que seria muito difícil os estudantes realizarem-na sem a orientação de 

um adulto. 

 

Sugestão 4: O orientador, a partir da visita à exposição “Em casa com 

Chromiec”, pode elaborar atividades para levar os aprendizes a considerar: 

− A imagem, os elementos da imagem; 

− As formas; 

− As cores usadas: Observar cores identificando tons e semitons. Entenda 

ainda cores frias, quentes, neutras, primárias, secundárias, terciárias e 

complementares; 

− Os símbolos destacados pelo artista; 

− O tempo e o espaço; 

− A técnica utilizada na produção da obra; 

− Luz e sombra; 

− Volumes e perspectivas. 

− Elementos da imagem (quantas figuras humanas, quantas plantas, 

quantas cores, quantas embarcações); 

− Planos da imagem, figura e fundo; 

− Identifique as linhas retas, curvas, horizontais, verticais, diagonais, 

contínuas, interrompidas, curtas, longas. Perceba a linha do horizonte 

caso exista. 

− Reconhecimento da assinatura de Osmar Chromiec (identidade do 

artista). 

Entende-se que esta atividade auxilia a criança a, de fato, enxergar a obra, 

reconhecer os elementos formais utilizados pelo artista. Porém, percebe-se que o 

aspecto fundamental não foi abordado, que é a contextualização destes elementos, 
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ou seja, que efeitos o artista conseguiu a partir deles. Mais que reconhecer que o azul 

é uma cor fria, a criança precisa entender o papel deste azul na obra, por que o artista 

optou por ele e qual a relação desta cor com as outras e com o restante dos elementos 

formais da obra.  

Pareyson (1997, p. 23, grifo do autor) esclarece:  

 
A forma é expressiva enquanto o seu ser é um dizer, e ela não tanto tem 
quanto, antes é um significado. De modo que se pode concluir que, em arte, 
o conceito de expressão deriva o seu especial significado daquele de forma.  

 

É a partir dos elementos formais que o discurso das obras artísticas visuais é 

construído e é essencial que o estudante saiba disso, tanto para ler as obras/imagens 

dos artistas trabalhados quanto para elaborar os seus próprios trabalhos. 

  

Sugestão 5: A partir das obras de Osmar Chromiec, estabelecer relações com: 

− Arquitetura 

− Natureza 

− Figura Humana 

− Objeto 

−  Outros artistas 

  

Sugestão 6: Identificar na obra “Ilha do Mel”, do ano de 1989, exposta na sala 

“Em casa com Chromiec”: 

− Escolas e movimentos artísticos; 

− Considere o período histórico e político em que a obra foi produzida e 

descreva-a. 

As questões 5 e 6 pretendem ampliar os conhecimentos a respeito da obra, 

reconhecendo possíveis influências que o contexto histórico, político, artístico e 

cultural possam ter exercido na realização dela.  A este respeito, Pillar e Vieira (1992, 

p.9) afirmam:  

 
[...] a arte não está isolada de nosso cotidiano, de nossa história pessoal. 
Apesar de ser um produto da fantasia e da imaginação, a arte não está 
separada da economia, da política e dos padrões sociais que operam na 
sociedade. 

 

Considera-se importante que, antes da realização da pesquisa, os estudantes 

proponham as suas leituras pessoais da obra, evidenciando, assim, quais interações 
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realizaram com o quadro. E mesmo depois da pesquisa, sempre que possível, buscar 

outras interpretações da obra, tanto de especialistas (historiadores, críticos e do 

próprio artista) como dos outros colegas, o que facultará a compreensão do conceito 

de obra aberta57 e da importância do repertório pessoal neste processo. 

Acredita-se ser essencial que este encaminhamento se dê de forma 

dialogada, em que todos tenham a oportunidade de expor as opiniões, que possam 

ser ouvidos e construam coletivamente seus conhecimentos em arte. Isto, entretanto, 

não aparece como uma recomendação em nenhum momento neste material didático. 

 

Sugestão 7: Faça um exercício de releitura a partir da seleção de uma das 

obras de Osmar Chromiec presentes neste trabalho. Desenvolva tal atividade 

utilizando diferentes recursos técnicos (lápis grafite, lápis de cor, bico de pena, 

gravura, colagens).  

 

Sugestão 8: Na obra “Ilha do Mel”, de 1989, Chromiec apresenta uma marinha 

com um barco estirado. Em Origami, construa um barco, crie a sua obra, desenhe e 

pinte uma paisagem. 

 

Sugestão 9: A partir da obra de diferentes artistas, preparar uma coleção de 

imagens para fixar a ideia de museu, coleção e colecionismo; porém não deixe de 

usar este material para você trabalhar também leitura de imagem. 

 

Sugestão 10: Observe o Mapa do Brasil e desenhe-o no seu caderno de 

atividades. Inclua neste mapa o estado e a cidade brasileira que Chromiec nasceu, 

estudou e trabalhou. 

Desenhar mapas é uma tarefa que requer conhecimentos de escala, projeção, 

dentre outros; desta forma, acredita-se que esta atividade possa ser feita em parceria 

com a disciplina de Geografia e a partir de um mapa já pronto, só se fazendo a 

localização. 

                                                           
57  Conceito proposto pelo filósofo e linguista italiano Umberto Eco, que explica que as obras de arte 

são passíveis de mil interpretações diferentes, sem que isso redunde em alteração de sua 
irreproduzível singularidade. Isto ocorre porque a leitura/interpretação da obra é pessoal, 
influenciada pelo repertório individual, que traz marcas de preferências, condicionamentos, 
preconceitos, crenças, conhecimentos dentre tantos outros. Neste sentido, o fruidor é também o 
coautor da obra. 
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Sugestão 11: Usando a técnica do recorte e colagem, a partir de material de 

reuso, crie um grande painel na sua sala de aula para um trabalho coletivo (com seus 

colegas), inspirando-se no trabalho de Chromiec. 

As duas últimas partes do Caderno do Professor, denominadas Outras 

proposições e Abordagens Interdisciplinares, poderiam ser agrupadas em um único 

item, tendo em vista que todas as questões propostas são pertinentes a outras 

disciplinas do currículo escolar. Em “Outras proposições”, encontra-se a seguinte 

questão: “Levando em consideração o texto biográfico na pasta de atividades da 

exposição “Em casa com Chromiec”, faça o que se pede: 

− Sublinhe 3 palavras oxítonas. Pinte de vermelho 3 palavras paroxítonas. 

Faça um triângulo em volta de 3 palavras proparoxítonas. Envolva com 

um quadrado todos os dígrafos e hiatos. Circule os ditongos que 

encontrar. Liste os substantivos próprios que você identificou no texto. 

Reescreva os pronomes que você encontrar e classifique-os. Encontre as 

vogais no título da exposição e conte quantas têm da cada palavra. 

Em “Abordagens Interdisciplinares”, após um parágrafo inicial que propõe ao 

professor de arte: “Envolva seus pares e faça do universo interdisciplinar novas 

possibilidades de significar sua disciplina”, vem listadas possibilidades de atividades 

em várias disciplinas e/ou áreas: Artes Visuais, Música, Teatro, História, Sociologia, 

Geografia, Política, Matemática, Ciências e Português.  

Nesta última, constam as seguintes sugestões: trabalhar textos e 

interpretações de textos sobre vida, obra e percurso de Chromiec. Termos da 

comunicação de linguagem popular e estrangeirismos constantes nas obras e 

percurso artístico de Chromiec. Produção de texto sobre casa ou casas, flores, praia, 

objetos geométricos e cores sob o ponto de vista filosófico, científico, poético, político, 

antropológico, etc. Pesquisar prosódias e paráfrases da criação de músicas e poemas 

referentes ao repertório artístico de Chromiec com balões, casa, praia, flores, cores, 

etc.  

Valoriza-se a preocupação com as múltiplas aprendizagens suscitadas a partir 

de uma obra de arte, mas avalia-se que as possibilidades de proposições didáticas 

em cada uma das disciplinas deveriam partir dos profissionais especialistas nas áreas 

específicas, evitando, assim, incorrer em riscos de abordagem superficial dos 

conteúdos ou ainda de equívocos conceituais.  
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Enfatiza-se, também, que as aulas de Artes não devem utilizar o seu tempo 

pedagógico, que já é reduzido em relação à maioria das outras disciplinas, para 

realizar atividades alheias aos conteúdos artísticos, como exercícios de gramática, por 

exemplo. 

 

3.5.3 Pasta de Atividades 

 

O material elaborado para acondicionar as pranchas com as atividades é 

composto por cinco abas que, dobradas, assumem o formato de uma pasta. Abertas, 

sugerem o cômodo, em formato tridimensional, de uma casa. Em toda a parte externa, 

encontra-se a reprodução do quadro sem título de Osmar Chromiec, que dá nome à 

exposição. A porta e três das quatro janelas da obra também são em formato de abas 

que, ao serem levantadas, simulam estar sendo abertas. Quando isso ocorre, surgem 

reproduções de obras do artista, com informações sobre elas, ou sobre o artista ou 

sugestão de atividades. Portanto, cada uma se constitui em uma bela surpresa para 

as crianças. 

 

 

Figura 5: Pasta de atividades 
Fonte: FRANCESCHI, 2012 

 

Na parte interna, três abas da pasta vão se constituir nas paredes laterais e 

do fundo do cômodo, e todas trazem propostas de atividades. O mesmo ocorre com 

o que seria o piso do espaço, que traz a reprodução da obra Fase preto e branco I, de 

1993, e a orientação para que as crianças completem os espaços brancos com 

diferentes elementos geométricos. Ressalte-se a proposta didática para a parede do 

fundo, que traz uma faixa central branca, na qual os estudantes deverão colar 
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adesivos com as obras do artista, que se encontram na Prancha 4, e posteriormente 

desenhar molduras.  

Esta proposição pode se constituir em um interessante exercício de curadoria 

se, ao realizá-la, algumas reflexões forem efetuadas: Quais obras ficam melhor no 

espaço que tem capacidade para receber seis quadros (adesivos)? Todo o local será 

preenchido? A opção será por um número menor de obras e um espaço maior entre 

elas? Quais dialogam melhor? Qual o critério de escolha? Serão colocadas alinhadas? 

São muitas as respostas que precisam ser dadas, logo, trata-se uma atividade muito 

rica e através da qual os estudantes poderão compreender quantos elementos 

precisam ser observados na montagem de uma exposição. 

O material certamente é um atrativo a mais para os estudantes, é lúdico, 

divertido e de ótima qualidade, tanto em relação às impressões quanto ao papel 

utilizado. 

Dentro desta “pasta”, encontram-se 15 pranchas tamanho A4, sendo 13 de 

atividades, uma intitulada Biografia de Chromiec e a última com os créditos da 

elaboração do material. 

Prancha de Abertura: Traz breves informações sobre a trajetória do artista até 

o seu falecimento precoce, no ano de 1993. 

 

 

Figura 6: Biografia de Osmar Chromiec 
Fonte: Franceschi, 2012 

 

Prancha 1: A partir da reprodução em dois momentos da obra que inspirou a 

exposição, o estudante é solicitado a encontrar as sete diferenças entre elas. No verso 

da página, encontra-se a resposta. 
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Figura 7: Jogo dos 7 erros − Frente 
Fonte: FRANCESCHI, 2012 

 

 

Figura 8: Jogo dos 7 erros − Verso 
Fonte: FRANCESCHI, 2012 

 

 

Prancha 2: A criança deverá destacar as peças do jogo, que são reproduções 

de 17 obras, embaralhá-las para então brincar. 

 

 

Figura 9: Jogo da Memória 
Fonte: FRANCESCHI, 2012 
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Prancha 3: Reprodução da obra Ilha do mel em forma de quebra cabeças. 

 

 

Figura 10: Quebra-cabeças 
Fonte: FRANCESCHI, 2012 

 

Prancha 4: Reproduções de 23 obras (uma está repetida), em tamanho 4cm 

x 4cm, que além de serem utilizadas na atividade descrita anteriormente, o texto da 

prancha diz: “utilize-as da forma que seu professor sugerir”. 

 

 

Figura 11: Adesivos 
Fonte: FRANCESCHI, 2012 

 

Até este momento, todas as atividades são brincadeiras (jogos) que se 

utilizam das imagens dos quadros do pintor. A princípio, imagina-se que o objetivo 

seja expor as crianças às imagens das pinturas para que se tornem mais familiares. 

São atividades que se encontram em almanaques, que divertem, passam o tempo, 

mas pouco contribuem para a formação artística destas crianças. Este não é um 

aprendizado espontâneo, como já mencionado em outro momento deste trabalho. 

Para que o estudante venha a apreciar uma obra de arte, é preciso que ele seja 
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orientado a descobrir toda a riqueza que as imagens condensam, que seja motivado 

a observá-la não apenas como uma peça de um jogo, mas como um trabalho feito por 

um (a) artista, que traz pensamentos, ideias, que foi construído a partir de escolhas 

técnicas, que traz novas formulações para se pensar a vida, o mundo e a nós mesmos. 

 

Prancha 5: Na folha quadriculada, sugere-se que a criança preencha os 

quadrados ou parte deles com lápis preto, formando desenhos inusitados. 

 

Figura 12: Papel milimetrado 
Fonte: FRANCESCHI, 2012 

 

 

Prancha 6: Traz elementos encontrados na obra de Chromiec, e propõe que 

sejam recortados e colados, criando uma nova composição. 

 

   

Figura 13: Recortes 
Fonte: FRANCESCHI, 2012 

 

Prancha 7: Reprodução de detalhes de duas pinturas – figura humana e vaso 

de flores – para serem recortados, montados “e assim decorar a casa do material “Em 

casa com Chromiec”. 



140 
 

 

Figura 14: Objetos tridimensionais 
Fonte: FRANCESCHI, 2012 

 

As três pranchas apresentam atividades que partem sempre da obra do 

artista, mas não exploram os conhecimentos artísticos, a observação da obra nem a 

reflexão sobre a imagem. No caso das Pranchas 5 e 6, questiona-se: Feito o desenho 

inusitado e a composição – as crianças conseguem entender o que significa isso? – 

O que será feito depois com este material? Qual o propósito dela? É preciso ter muita 

atenção para que não se configurem em técnicas que passam o tempo, distraem, mas 

pouco contribuem para o desenvolvimento estético, conforme acontecia em larga 

escala, especialmente nos anos 1970. 

Prancha 8: Traz informações importantes sobre Arte Cinética e Arte Óptica, 

mas a linguagem novamente não está adequada. É necessário considerar que a 

grande maioria dos estudantes a quem se destina este material provém de realidades 

cujo vocabulário está muito distante do utilizado. Além disso, trata-se de crianças 

pequenas, que ainda não estão preparadas para trabalhar com textos como: “Arte 

Óptica (ou Op Art) é uma expressão usada para descrever a arte que explora a 

falibilidade do olho pelo uso de ilusões ópticas”. 

Conforme mencionado no caderno do professor, a ideia ao propor tal material 

é consolidar a relação museu-escola comunidade, pois a criança leva a pasta de 

atividades para casa e pode prolongar a experiência que teve no museu, mas surge a 

dúvida: O texto é compreensível? Todos conseguem entendê-lo? 

A atividade proposta é interessante e certamente poderá ser repetida junto 

aos familiares, não obstante os motivos que a justificam não serão compreendidos, 

muito menos a relação entre ela e a arte. 
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Figura 15: Arte Óptica e Arte Cinética 
Fonte: FRANCESCHI, 2012 

 

Prancha 9: O estudante deverá colorir, alternando espaços pretos e brancos 

para criar a ilusão de movimento e profundidade. Após deverá recortar e dobrar de 

acordo com as indicações e posteriormente colar e montar o cubo. 

 

 

Figura 16: Cubo óptico 1 
Fonte: FRANCESCHI, 2012 

 

Prancha 10: Neste, deverão ser desenhadas linhas perpendiculares 

(retas/curvas) às impressas e, posteriormente, coloridos os espaços criados alternado 

pretos e brancos, também com o objetivo de criar a ilusão de movimento e 

profundidade. Após isso, recortar, dobrar e montar o cubo. 
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Figura 17: Cubo óptico 2 
Fonte: FRANCESCHI, 2012 

 

Este bloco de atividades propiciará ao estudante compreender os 

mecanismos gráficos utilizados para criar efeitos ópticos, tornando mais fácil o 

entendimento do assunto cuja explicação teórica possivelmente tenha deixado 

dúvidas. 

Ressalte-se também que Osmar Chromiec utilizou destes mecanismos para 

conceber várias de suas obras. Neste sentido, é interessante que a criança terá 

oportunidade de exercitar a técnica e acredita-se que desta maneira poderá perceber 

que a arte também é um trabalho e que exige esforço, dedicação, paciência, e domínio 

técnico como outros trabalhos. 

 

Prancha 11: Traz o seguinte texto: Você está de posse de quatro obras de 

Chromiec. Elas fazem parte do acervo do Museu Oscar Niemeyer e seguem nesta 

prancha como cartões postais. Destaque-os, escreva no verso uma mensagem e 

envie para pessoas de que você gosta. 

 

 

Figura 18: Cartões Postais − Frente 
Cartões Postais 

Fonte: FRANCESCHI, 2012 

 

Figura 19: Cartões Postais – Verso 
Fonte: FRANCESCHI, 2012 
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Prancha 12: Solicita uma série de conhecimentos relacionados à vida e à obra 

do artista, configurando uma grande e lúdica revisão de todo o conteúdo trabalhado. 

 

 

Figura 20: Palavras cruzadas 
Fonte: FRANCESCHI, 2012 

 

Prancha 13: Nesta prancha, além de trazer a imagem de mais uma obra de 

Chromiec, apresenta termos relacionados a museus, como acervo, coleção, 

conservação, dentre outros. Como as crianças devem ter observado concretamente o 

significado destas palavras durante a visita, a atividade auxiliará na fixação dos 

conceitos e na ampliação do vocabulário. 

 

 

Figura 21: Caça-Palavras – Frente 
Fonte: FRANCESCHI, 2012 

 

Figura 22: Caça-Palavras – Frente 
Fonte: FRANCESCHI, 2012 

   
                                               

Prancha Créditos: No canto superior esquerdo, encontra-se mais uma vez a 

mensagem que reforça a preocupação social do museu: “O MON, por meio da ação 

educativa, pauta sua programação preocupado na socialização da arte, na formação 

e ampliação do público de museu e na construção junto à comunidade da consciência 

e da importância de se preservar nossos patrimônios histórico, artístico e cultural”.  
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Após, as logomarcas dos patrocinadores e realizadores do projeto, bem como 

a indicação de que este se utilizou de Lei de Incentivo à Cultura. O restante da prancha 

traz os nomes de todos os envolvidos, desde o governo do estado, passando pela 

gestão do museu, coordenação da Ação Educativa até os responsáveis pela 

concepção do material. 

 

 

Figura 23: Prancha de créditos 
Fonte: FRANCESCHI, 2012 

 

A análise do material didático, em vários momentos, revela uma incoerência 

tanto com a proposta de tornar o museu um espaço mais acessível a todas as pessoas 

− e isto se deve especialmente pela utilização de uma linguagem que reforça o caráter 

elitista da instituição − quanto no sentido de construir um conhecimento sobre arte.  

Em muitas das sugestões apresentadas, a arte torna-se apenas um meio para 

se trabalhar outros assuntos, perde-se a chance de mostrá-la com o valor que possui 

em si mesma, a riqueza da sua especificidade, a sua potência expressiva. Entende-

se que o objetivo é atingir crianças do ensino fundamental I, com idade entre 5 e 11 

anos e, neste sentido, é fundamental propor um trabalho que seja lúdico.  

A crítica recai exatamente no fato de que o material, em alguns momentos, 

não difere de almanaques de brincadeiras ou de exercícios que poderiam ser 

propostos por qualquer outra disciplina do currículo, e fica o questionamento: em que 

o trabalho do museu se difere do da escola?  

Graficamente, o material é muito atraente, mas a criança tem poucas 

oportunidades para criar o seu trabalho, livremente, espontaneamente. Sentiu-se 

muito a falta de se propor mais a observação, a experimentação artística, a discussão 

sobre as obras, a construção coletiva do conhecimento artístico. 
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Indaga-se, ainda, se esta proposta didática, que apresenta poucos desafios 

reflexivos, pode contribuir, de fato, para a superação das construções de poder que 

afastam o público da arte. 

No momento da entrevista, conforme já mencionado, recebeu-se outro 

material didático, referente à exposição da artista plástica Violeta Franco, que 

apresenta algumas características diferentes do material observado anteriormente. 

Considerou-se necessário proceder um olhar mais detalhado sobre ele também. 

O material está acondicionado em uma pasta, nos mesmo moldes da proposta 

anterior. Neste caso, a artista em questão desenvolveu seu trabalho em uma 

garagem, que ela transformou em um atelier, frequentado pelos grandes nomes da 

arte paranaense de vanguarda no final dos anos 1940 e 1950 e se transformou em 

um polo cultural da cidade. Por causa disso, a pasta, ao ser montada, se transforma 

em garagem. Dentro dela estão um livreto e 15 pranchas. 

  

4.5.4 Livreto 

 

O material é em formato de revista em quadrinhos. Na parte superior da capa, 

consta o nome da revistinha: “Violeta Franco – a “Garaginha” e a arte moderna no 

Paraná” e a informação “material educativo”. Na parte de baixo, aparece a imagem da 

artista e a do historiador da arte, Fernando Bini, ambas representadas em estilo de 

personagem de quadrinhos.  

 

 

Figura 24: Violeta Franco − Capa 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 
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Na contracapa, à direita, novamente a imagem de Bini e sobre ele um balão, 

no qual consta o seguinte texto:  

 
Este trabalho que apresento sobre a vida e a obra da Violeta Franco foi 
desenvolvido pela Ação educativa do MON e consolida a relação museu-
escola-comunidade, objetivando contribuir para o crescimento sociocultural, 
artístico, histórico e crítico-reflexivo da população (FRANCESCHI, 2013). 

 
Saliente-se que um texto semelhante consta no material elaborado para a 

exposição de Osmar Chromiec, do que se depreende que consolidar a relação do 

museu junto às escolas e à comunidade é algo muito caro ao MON. Abaixo do balão 

e ocupando toda a metade à esquerda, um texto explica a importância do atelier de 

Violeta Franco para a história da arte do Paraná: 

 
Foi justamente neste ateliê, a “Garaginha”, quando a Avenida Iguaçu ainda 
abrigava as vilas e as chácaras na periferia da cidade, que se reuniu o 
primeiro grupo de jovens artistas da vanguarda curitibana ansiosos pela 
renovação da arte paranaense. Comandados por Guido Viaro, eles abriram 
as portas da arte moderna no final dos anos 1940 e início dos anos 1950. A 
arte moderna no Paraná tomaria rumos mais precisos nos anos 50 através 
de pintores como Nilo Previdi, Alcy Xavier, Loio-Pérsio e Fernando Velloso, 
este último, estagiário em Paris entre 1959 e 1961 e aderente à abstração. 
Reconhece-se o Expressionismo como a tendência dominante da década. 
Entre as iniciativas que deram base segura ao Modernismo, aparecem o 
núcleo de artistas da “Garaginha” e a formação do Clube de Gravura de 
Curitiba, ambos tendo à frente a artista plástica Violeta Franco. A “Garaginha” 
foi um ponto de encontro catalisador que reuniu pessoas que procuravam um 
mesmo objetivo. Entre os principais frequentadores estavam o próprio Guido 
Viaro, Poty Lazzarotto, Emma Koch, Fernando Velloso, Alcy Xavier, Loio 
Pérsio, Paul Garfunkel, Miguel Bakun e tantos outros (FRANCESCHI, 2013). 

  

O texto traz informações muito importantes sobre uma das fases mais ricas 

da arte paranaense. Novamente, como já mencionado anteriormente, há muito pouca 

fonte de pesquisa disponível sobre o assunto, por este motivo, este material educativo 

já se caracteriza como uma contribuição importante para as aulas de arte na escola. 

Evidentemente, a mediação do professor se faz necessária, já que o texto traz termos 

que certamente não são rotineiros na comunicação entre as crianças, além de vários 

nomes de artistas. Apesar de a linguagem não estar exatamente adaptada ao 

entendimento de crianças pequenas, o texto é de fácil entendimento. 

A história contada nos quadrinhos inicia com o personagem Bini afirmando 

que vai apresentar uma grande artista e a própria Violeta se antecipa falando seu 

nome completo. Na sequência, ao ser convidada a falar um pouco mais sobre si, ela 

afirma ser pintora, gravadora e pesquisadora. Conta que nasceu em Curitiba, em 
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1926, e que faz seus trabalhos na garaginha. O personagem de Bini coça a cabeça e 

pergunta: Garaginha? 

Na segunda página, os quadrinhos trazem explicações sobre o que seria uma 

garagem (percebe-se aqui a preocupação em esclarecer o conceito para as crianças), 

e no último quadro da página, a artista mostra em um quadro a garagem da casa dos 

avós, exemplificando o seu conceito. Na terceira, a artista conta que aquele espaço 

era um ponto de encontro de muitos artistas paranaenses e convida Bini para 

conhecê-lo. No último quadro, os dois personagens aparecem dentro do atelier. A 

linguagem tanto escrita quanto visual é leve e divertida. A página seguinte conta como 

Violeta e o artista Alcy Ramalho transformaram a garagem em atelier e que 

conseguiam dinheiro vendendo seus quadros. Fala também que naquele espaço os 

artistas trabalhavam e também estudavam sobre arte moderna. Ao se referir ao 

Expressionismo, há uma reprodução da tela O Grito, de Munch, na qual os 

personagens Bini e Violeta são incorporados à pintura. O mesmo ocorre com a tela 

Guernica, de Picasso, usada para ilustrar o Cubismo. Na quinta página, de maneira 

muito bem-humorada, ao se referir ao Abstracionismo, os dois personagens são 

transformados em figuras geométricas e, então, decidem mudar de assunto. Caso as 

crianças não tenham um conhecimento mínimo sobre os movimentos artísticos 

mencionados, não entenderão a brincadeira. Desta forma, é fundamental que o 

professor faça a mediação, enfatizando as características formais de cada um. 

A personagem Violeta “arrasta” Bini para lhe apresentar aos outros artistas. 

Para cada um deles, além da imagem, constam nome e breves informações sobre a 

vida ou o trabalho: Guido Viaro, mestre da pintura e precursor da arte expressionista 

no Paraná; Poty Lazzarotto, gravador e grande artista expressionista; Fernando 

Velloso, pintor, gravador, museólogo e crítico de arte, estudou em Paris com o mestre 

cubista André Lhote;  Emma Koch, única mulher além de Violeta; e ambas, junto com 

Loio Pérsio, Alcy Xavier e Nilo Previdi fundaram o centro de gravura.  

A apresentação dos artistas segue até a primeira linha de quadrinhos da sexta 

página, quando, então, o personagem de Bini aparece na frente de um dos quadros 

de Violeta, o elogia e pergunta por que tantas flores. Ela explica que é por influência 

do pai que foi geólogo e naturalista.  

No último quadrinho desta página, conta: “No começo eu fazia plantas enormes, 

ainda com grandes camadas de tinta”. Para ilustrar esta fala, aparece um detalhe de 

um de seus quadros no qual é possível perceber partes de flores com contornos bem 



148 
 

delimitados. Virando a página, Violeta explica: “Aos poucos vou simplificando e 

limpando a cor”, e a imagem é de uma de suas pinturas abstratas, cujas cores são muito 

mais fluidas do que na obra anterior. No quadrinho seguinte, ela fala: “Vou em busca 

das massas coloridas, dos ritmos, ao encontro da luminosidade”. 

E esta bela sequência que evidencia a passagem do figurativo para o abstrato 

é interrompida para voltar a falar dos encontros que aconteciam na “Garaginha”. 

Percebe-se que foi privilegiado o aspecto histórico e peculiar, o que, de fato, torna a 

leitura atraente para as crianças. Mas, ainda que os fatos que aconteciam naquele ateliê 

tenham sido o motivo para a elaboração deste material educativo, entende-se que o 

fazer artístico, o momento da instauração da obra é algo que convida o espectador a 

compreender a especificidade da arte, conforme explica Rey (2002, p. 123): 

 
Ao contrário do que se possa imaginar, a instauração da obra pressupõe, em 
muitos casos, operações técnicas e teóricas bastante complexas, abrindo 
margem considerável a cruzamentos e hibridismos tanto de conhecimentos 
quanto de procedimentos, tecnologias, matérias, materiais e objetos, 
algumas vezes, inusitados. 

 
É um conhecimento que permite às pessoas transcenderem a compreensão 

de que arte ou é um dom, ou o resultado de um insight, ou, ainda, somente aquilo que 

se apresente a partir de uma construção perfeita, harmônica, que expresse o 

virtuosismo do seu “criador”. Falar do processo de criação é falar verdadeiramente 

sobre arte, os valores envolvidos, as ideias, o seu nascimento, e, neste sentido, mais 

uma vez Rey (2002, p. 124) auxilia a nesta compreensão:  

 
Podemos identificar, na instauração da obra, três dimensões que se enlaçam 
de forma, às vezes mais, às vezes menos perceptível. Uma primeira 
dimensão, abstrata, processa-se no nível do pensamento e revela-se na 
forma de ideias, de esboços, muitas vezes sem grandes intenções, em 
algumas anotações improvisadas ou em projetos mais elaborados, que 
poderão, ou não, se concretizar em obras. Num segundo plano, temos a 
dimensão da prática feita de procedimentos, manipulações técnicas ou 
operacionais, reações de materiais ou substâncias, assim como o 
estabelecimento de interfaces com os mais avançados processos 
tecnológicos. E, num terceiro nível - como tudo o que se cria não surge do 
nada, mas é uma resposta mais ou menos qualificada a um certo estímulo -, 
a obra em processo conecta-se com tudo o que diz respeito ao conhecimento. 
 

É um momento muito rico, e no caso de Violeta Franco havia espaço para 

contar esta história às crianças, é uma pena que isto não tenha ocorrido, pois, na 

sequência, no mesmo quadro em que ela explicava o seu trabalho, “toca uma 
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campainha”, representada de forma onomatopaica por um “dim-dom” e ela fala que 

deve ser Garfunkel trazendo material. 

No quadro seguinte, este artista é representado com um livro embaixo do braço 

e apresentado como pintor e desenhista que nasceu na França e lá se formou em 

Engenharia Mecânica. Em seguida, Violeta afirma que as reuniões são animadas, que 

todos contribuem trazendo jornais e revistas nacionais e europeias para ficarem sabendo 

sobre as novidades da arte moderna tanto no Brasil quanto no velho continente.  

O último quadrinho traz todos os artistas reunidos no atelier conversando, 

pintando, uns observando o trabalho dos outros e, em primeiro plano, estão Bini e a 

pintora. Olhando para o leitor da revistinha, ele fala: “O que mais você pode me dizer 

sobre a Violeta? Você gostaria de terminar essa história para mim? ” E ela completa: 

“Para isso use as próximas páginas”. Em seguida, vem mais duas folhas em branco, 

cada uma com 12 quadrinhos delimitados de forma pontilhada para que as crianças 

continuem a história. 

 

4.5.5 Pasta de atividades 

 
Prancha 1: Apresentação 

A primeira prancha é a reprodução da contracapa do livreto, ou seja, o 

personagem Bini apresentando o material e o seu texto explicando a “Garaginha”, 

acrescida da imagem de todos os personagens/artistas mencionados no material 

educativo, lado a lado, com os respectivos nomes abaixo. No verso, encontra-se a 

biografia da artista, texto também assinado por Fernando Bini. 

 

 

Figura 25: Apresentação  –  Frente 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 

 

 

Figura 26: Apresentação  – Verso 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 
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Prancha 2: A “Garaginha” 

A imagem do projeto arquitetônico do interior da “Garaginha” preenche quase 

a totalidade da superfície da prancha. Acima, no canto superior esquerdo, dentro de 

um círculo, aparece a imagem da personagem Violeta, com a seguinte frase dentro 

de um balão: “Vocês estão de posse do projeto da “Garaginha da Violeta” feito por 

meu amigo Alcy Xavier na Curitiba de 1950”. 

A prancha ilustra uma informação dada anteriormente, o que contribui para 

fixar o conhecimento. Acredita-se que seria possível aproveitar a imagem para 

destacar as características do desenho arquitetônico, especialmente a perspectiva, o 

que enriqueceria a percepção e o repertório dos estudantes. 

 

 

Figura 27: A “Garaginha” 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 

 
  

Prancha 3: Prancha de Montagem 

Nesta página, constam cinco objetos planificados encontrados no interior da 

“Garaginha”, conforme a prancha anterior: um sofá, três almofadas e um cavalete. As 

crianças deverão recortar, dobrar e colar conforme as indicações. No canto superior 

direito, a personagem Violeta dá as orientações: “Agora que você já conheceu a minha 

“Garaginha”, que tal começar a montar a sua? Abra o seu kit (a pasta que acondiciona 

os materiais). A contracapa é a sua garagem, ela está tão vazia, não acha? Aqui está 

um cavalete, três almofadas e um sofá para você montar. Não esqueça de colorir o 

sofá antes!” 
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Figura 28: Prancha de Montagem 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 

 

Prancha 4: Prancha de Adesivos 

As orientações também vêm da personagem Violeta: “Em minha “Garaginha”, 

reunia os meus amigos para discutir, pesquisar e fazer arte. Buscávamos o que mais 

atual havia no Brasil e no resto do mundo acerca de escolas e movimentos artísticos. 

No meu ateliê havia materiais diversos para alimentar esse trabalho. Convido-os a 

montar a sua “Garaginha”, compondo o seu ateliê da forma que mais gostar. Mas para 

isso use os adesivos desta prancha e mãos à obra”. 

As duas pranchas trazem atividades lúdicas, que solicitam habilidades 

motoras e de acuidade visual para recortar, montar e organizar os materiais do ateliê 

(adesivos). 

 

 

Figura 29: Prancha de Adesivos 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 

 

Prancha 5: Vamos criar? 

A página traz a reprodução de seis obras da artista em tamanho bem pequeno 

(três 6,02 x 4,02 cm, duas 3,03 x 4,03 cm e uma 2,01x4,01 cm) e outros seis espaços 

em branco com praticamente as mesmas dimensões das reproduções. Em todos eles, 
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quadros e espaços para o trabalho das crianças há uma aba e orientações para 

recortar e dobrar. A personagem da Violeta dá as seguintes orientações:  

“Observem algumas das minhas obras! Você pode criar as suas no espaço 

em branco e depois de prontas e identificadas, podemos montar nosso próprio ateliê. 

Recorte cada obra, dobre as abas e coloque em nossa exposição”. 

Abaixo seguem as informações dadas pelo personagem de Fernando Bini: 

“Quando escolhemos obras para uma exposição e montamos o seu percurso, nós 

fazemos uma curadoria. Nesse momento, é importante escolher com cuidado a 

posição dos quadros, sempre considerando os temas e a fase artística de cada uma 

das obras. Ah, e a “ficha técnica é importante. São os dados da obra! Vamos 

preencher os dados das suas obras no verso? É fácil! Nome do artista, título da obra, 

ano, técnica, dimensão, local onde a obra está. Atrás das obras, no verso da prancha, 

encontram-se as fichas técnicas dos quadros da artista Violeta Franco bem como 

linhas atrás dos espaços em branco para que as crianças preencham com os dados 

dos seus trabalhos”. 

Entende-se ser necessário dividir a observação da proposta da Prancha 5 em 

duas partes: a primeira refere-se aos saberes mais tradicionais da arte, como o fazer 

artístico e a observação da imagem, e a segunda ao exercício de curadoria. 

Em relação à primeira parte, imagina-se que as seis obras reproduzidas já 

tenham sido vistas pelos estudantes durante a exposição. Ainda assim, pensa-se que, 

de volta à escola, mais do que dobrar e recortar as imagens, poderia ser sugerido um 

trabalho de observação das imagens, considerando as cores e formas utilizadas pela 

artista, a percepção de movimento insinuada pelas intensas linhas curvas. Propor o 

que Ostrower (1983, p. 23) vai chamar de aprendizagem através de indagações e 

hipóteses, que consiste na valorização e na criação de oportunidades para 

desenvolver “tudo o que pode ser natural curiosidade, indagação e questionamento 

autênticos [...]”, caso contrário, conforme a autora: “O saber se reduz a fórmulas ocas, 

inúteis”. 

As crianças envolvidas neste processo, conforme já mencionado, são 

pequenas e muito imaginativas e espontâneas. É preciso desafiá-las, ouvi-las 

respeitosamente – mais uma vez o diálogo, conforme propõe Freire – encorajá-las a 

pensar e a verbalizar sobre o que veem. Como as obras fazem parte de diferentes 

fases da artista e, além disso, trata-se de cinco pinturas e uma gravura, há muito o 

que refletir a respeito:  
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Por que os trabalhos são tão diferentes entre si? O que os faz diferentes? 

Qual gostam mais? Por quê? É possível observar semelhanças entre as pinturas e a 

gravura da artista? Por que será que Violeta Franco mudou de estilo ao longo de sua 

vida?   

Depois disso, possivelmente estariam mais motivadas a criarem seus próprios 

trabalhos. É preciso, entretanto, criticar o espaço minúsculo destinado a este fim. Para 

os menores, que ainda não desenvolveram plenamente o desenvolvimento motor fino, 

esta será uma tarefa praticamente impossível. 

Como a sugestão do material educativo é encaminhar para um exercício de 

curadoria, acredita-se que seria mais produtivo trazer mais reproduções de obras da 

artista estudada para depois serem organizadas em forma de exposição e dedicar ao 

menos uma prancha inteira para que as crianças pudessem se expressar com mais 

liberdade. Entende-se que a ideia era mesclar trabalhos de Violeta Franco aos das 

crianças, colocando-as, deste modo,  também na condição de artistas, mas constata-

se que o espaço muito reduzido (retângulos de 6,02cm x 4,02 cm e 3,02 x 4,02 cm) 

limita de forma importante o fazer artístico. 

A segunda parte, a experiência de curadoria, precisa ser ressaltada como uma 

grande oportunidade de aprendizagem da linguagem museográfica. Mencionou-se 

que a curadoria não é um conteúdo tradicional das aulas de arte, e isto ocorre porque 

não se trata de uma prática comum e não por não ser um conhecimento importante 

dentro da disciplina de Artes.  

Neste sentido, o museu contribui para que os estudantes compreendam que 

há um protocolo a ser seguido para a montagem de uma exposição, que as obras não 

são colocadas aleatoriamente no espaço expositivo e que este, inclusive, precisa se 

adaptar a cada nova exposição, modificando a cor das paredes, a iluminação, 

colocação de biombos, cubos expositores, etc. Além disso, é necessário pensar no 

público, trazer dados para que o espectador tenha acesso a informações 

fundamentais da obra. Tudo isso é feito por um(a) profissional (ou grupo de 

profissionais) do próprio museu ou convidados, denominado curador ou conselho 

curador.  

Não foi sugerido na proposta da atividade, mas, ainda se pensando no público, 

o grupo de crianças poderia produzir, coletivamente, um texto crítico sobre algumas 

obras, talvez realizando uma pesquisa mais aprofundada sobre o trabalho da artista, 

através de críticas que porventura tenham sido feitas à época e publicadas em jornais, 
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ou entrevistando o próprio professor Bini. Enfim, enriquecer o conhecimento das 

crianças e evidenciar o papel dos textos que muitas vezes elas encontrarão ao lado 

de obras em museus. 

Ressalte-se que, mesmo quando esta investigação sugere que os estudantes 

façam pesquisa, produzam textos, o centro norteador da atividade é a arte.  

 

 

Figura 30: Vamos criar? – Frente 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 

 

Figura 31: Vamos criar? – Verso 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 

 

 

Pranchas 6 e 7: Amigos da Violeta 

Nas duas pranchas, encontram-se as imagens de todos os artistas citados no 

material educativo e, ao lado de cada um, uma de suas obras. A proposta é mais uma 

vez trabalhar com o tridimensional: “Cada personagem deverá ser recortado e, ao 

serem dobradas as abas, eles permanecerão em pé. Os quadros também trazem abas 

que deverão ser dobradas para que possam ser “penduradas”.  

No verso de cada um dos personagens consta uma breve biografia, na qual o 

artista se apresenta à criança de maneira bem informal. Por exemplo: “Oi, Sou Miguel 

Bakun” ou “olá, sou Emma Koch”. Atrás das obras também têm os dados mencionados 

na Prancha 5. 

A personagem Violeta dá a seguinte orientação na Prancha 6: “Nesta e na 

próxima prancha que segue, eu apresento meus amigos. São artistas que me 

visitavam na “Garaginha”. Eles podem ser seus amigos também! Vamos recortar os 

personagens e suas obras para formar nosso ateliê?” E na Prancha 7: “Depois de 

recortar todos os artistas e suas respectivas obras, vamos juntos organizar nossa 

exposição”. 



155 
 

Para enriquecer a atividade, sugere-se que se proponha aos estudantes que 

trabalhem em grupos, dando vida aos personagens, criando diálogos, uma exposição 

dinâmica, viva. 

 

 

Figura 32: Amigos da Violeta I – Frente 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 

 

Figura 33: Amigos da Violeta I – Verso 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 

Figura 34: Amigos da Violeta II – Frente 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 

Figura 35: Amigos da Violeta II – Verso 
Fonte : FRANCESCHI, 2013 

 

Prancha 8: Vamos criar nosso acervo? 

Um cubo planificado sugerindo uma caixa de madeira para transporte de 

obras de arte, com o carimbo “Museu Oscar Niemeyer – Ação Educativa”, com as 

marcas para recortar e dobrar, para que possa ser montada. A personagem Violeta 

fala: “Bini, com tantas obras, nossa “Garaginha” pode virar uma bagunça! O que 

podemos fazer para isso não acontecer?” E o seu personagem responde: “Enquanto 

crítico de arte, recomendo montarmos um acervo*. Podemos colocar todas as obras 

deste material nesta caixa, deixando-as bem protegidas. Assim, podemos levá-las 

para onde quisermos, sem perder nenhuma”. E na parte inferior da prancha, a 

explicação: *Verifique o glossário no verso da prancha de créditos para maiores 

informações. 
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Mais uma atividade que propicia conhecer o funcionamento de um museu, 

profissionais que atuam neste espaço, termos específicos da linguagem 

museográfica; muito positiva esta proposta. 

 

 

Figura 36: Vamos criar nosso acervo? 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 

 

Prancha 9 e 10: Jogo da Memória 

Novamente, a imagem do rosto dos nove artistas que frequentavam a 

“Garaginha”, inclusive a de Violeta Franco, e ao lado, sua respectiva obra. Tudo feito 

em retângulos de 6 cm x 4 cm com picotes, para que as crianças possam destacá-las. 

Os dois últimos espaços, entretanto, estão em branco, e o personagem de Bini explica, 

na Prancha 9: “Todas as obras abaixo são de artistas que frequentavam a “Garaginha” 

de Violeta. Assim como eles, você também fará parte desse jogo. Vamos desenhar 

nos quadros em branco? Em um deles faça seu retrato e no outro desenhe o que você 

mais gosta de fazer! ”. 

Na Prancha 10, que traz as mesmas imagens para que seja possível formar 

pares para brincar de jogo da memória, a personagem de Violeta orienta: “Agora 

vamos testar nossa memória? Primeiro, desenhe nos dois quadros em branco (igual 

ao que fez na prancha anterior). Destaque as obras das duas pranchas (inclusive as 

suas), embaralhe-as e vire-as todas para baixo. Convide um ou mais amigos e juntos 

tentem encontrar o par! Eu adoro este jogo!” 

Percebe-se a preocupação em fazer com que as crianças consigam associar 

a obra ao respectivo autor, mas, ao mesmo tempo, permite a elas se colocarem no 

material, não criando uma obra de arte, mas pensando sobre e expondo seus gostos 

e preferências. Apesar disso, novamente o espaço disponível é muito reduzido. 
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Figura 37: Jogo da Memória I – Frente 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 

 

Figura 38: Jogo da Memória I – Verso 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 

 

 

Figura 39: Jogo da Memória II – Frente 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 

 

 

Figura 40: Jogo da Memória – Verso 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 

 

Em seguida, vem uma sequência de três pranchas ensinando técnicas 

artísticas (desenho de observação, pintura e gravura), com a mesma estrutura: 

artistas conversando entre si e com as crianças que vão utilizar o material, a 

explicação da técnica a partir de um passo a passo e o material necessário, algumas 

dicas e a ilustração do processo em algumas imagens. 

 

Prancha 11: Desenho de Observação 

A página está dividida em cinco blocos de informações: na parte superior 

esquerda, o personagem de Fernando Velloso vai conversar com o de Miguel Bakun; 

antes, porém, se dirige às crianças: “Agora que você já montou todo o seu ateliê e 

conheceu a história da minha amiga, que tal começar a fazer arte? Vamos iniciar com 

o desenho de observação. No balão abaixo, Bakun comenta: Eu uso a temática da 

natureza nas minhas pinturas. Adoro os pinheiros da região do Paraná. Velloso 

responde: “Ah! Eu também pintei algumas árvores! E você? Vai usar qual temática da 

natureza?”  
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Na parte central, encontra-se o “passo a passo do Velloso”. São cinco dicas 

para ajudar o estudante a começar a desenhar: 

1. A primeira coisa a ser feita é escolher uma planta para observar. Pode ser 

algo do seu jardim ou uma planta da sua casa. 

2. Escolha um ponto de vista (ângulo) ou uma parte especial que você goste 

de desenhar da planta. 

3. Sente-se confortavelmente e utilize uma superfície dura para apoiar o 

papel. 

4. Ao começar o desenho, você poderá fazer um esboço inicial dos 

contornos, prestando a atenção às proporções! 

5. Agora que você já conseguiu fazer as linhas de construção do desenho 

da planta, você pode reforçar os detalhes que considera mais 

interessante, como a luz e a sobra que incidem na folhagem. 

À esquerda, o personagem de Velloso fala: “Observe esta flor. Repare nas 

etapas que minha amiga utilizou para atingir o resultado”. Abaixo deste balão de 

conversa, encontram-se dois desenhos de rosa: no primeiro, há apenas o contorno e, 

no seguinte, ele foi trabalhado com luz e sombra, evidenciando o volume. 

Abaixo, à direita, o quadro “você vai precisar de”: papel, lápis e borracha, e no 

centro as “dicas do Velloso”: “Que tal ir num parque, bosque ou numa praça para 

observar a natureza e desvendar os mistérios contidos nos detalhes de cada planta?! 

Ao observar a planta perceba suas características: tamanho, cor, textura, formatos, 

etc. Isso vai te ajudar a conhecer melhor os detalhes para desenhar”. 

 

 

Figura 41: Desenho de Observação 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 
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Prancha 12: Desmontando a pintura 

Nesta prancha, os personagens são Guido Viaro e Loio Pérsio. Guido fala: 

“Você sabia que dá para fazer uma pintura abstrata a partir de outra figurativa? Vamos 

tentar?! Qual é o seu animal favorito? Vamos começar nossa pintura fazendo um 

retrato dele?”. Loio pergunta: “Como é seu animal? Ele tem patas? Penas? Pelos? 

Escamas? De que cor ele é?”. Guido prossegue: “Calma Loio! Vamos primeiro ver os 

materiais necessários para começar essa obra de arte!” 

Passo a passo do Guido: 

1. Comece a pintar as partes maiores do seu bichinho, como por exemplo o 

corpo e a cabeça, depois vá para os detalhes, como os olhos, a boca e o 

nariz. 

2. Depois da obra pronta, espere a tinta secar muito bem. 

3. Agora é hora de desmontar a sua pintura. Recorte-a em tiras verticais. Não 

precisam ficar todas iguais. 

4. Embaralhe todas as tirinhas recortadas e cole tudo num outro papel, de 

forma misturada, você vai perceber que a pintura não deve ter mais sua 

forma figurativa, mas, sim, abstrata. 

Bem à esquerda da prancha, aparecem duas imagens de peixes, uma 

tradicional e a outra feita a partir da técnica sugerida. Loio Pérsio fala: “Este peixe foi 

um amigo meu quem fez, olhe só como ele cortou e colou a pintura!” Guido Viaro 

responde: “Uau! Ele conseguiu deixar a pintura abstrata! Parece que o bichinho se 

escondeu! ”.  

Abaixo, o quadro “você vai precisar de”: papel cartolina, tinta, pincel, tesoura 

e cola. E “dicas do Guido”: “Você também pode tentar recortar e montar suas pinturas 

em outros formatos. Como por exemplo: em ondas, zigue-zague, etc. Você sabia que 

dá pra fazer outras cores a partir do azul (ciano), amarelo e vermelho (magenta)? 

Estes círculos vão te mostrar como fazer isso”. 
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Figura 42: Desmontando a pintura 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 

 

Prancha 13: Gravuras em isopor 

A conversa, nesta prancha, é entre Paul Garfunkel e Poty Lazzarotto, este diz: 

“A gravura possui técnicas muito antigas. As mais conhecidas são a xilogravura*, a 

litografia* e a gravura em metal*. Uma de suas variações é a gravura com matriz de 

isopor. Você sabia que podemos fazer uma gravura em isopor com material reciclado? 

Garfunkel responde: “Nossa, Poty, que legal! Eu também quero! Vou fazer o meu 

retrato”. Poty responde: “Que boa ideia! Vamos todos fazer um autorretrato. Veja os 

materiais necessários e siga o passo a passo”. 

Passo a passo do Poty 

1. Pegue uma bandeja de isopor. Tire as abas, se houver. A bandeja pode ser 

daquelas que vem frios dentro, como queijo e presunto. Ela vai ser a matriz 

da nossa gravura. 

2. Desenhe na bandeja com o lápis, afundando suavemente no isopor, 

criando um baixo relevo. Mas, atenção! Não use muita força para não 

atravessar o isopor. 

3. Terminou de desenhar na sua matriz? Ótimo! Agora podemos imprimir 

nossa gravura. Primeiro cubra uma mesa com jornal. 

4. Depois, coloque tinta numa outra bandeja e entinte o rolinho. Pode ser tinta 

guache.  

5. Passe o rolinho entintado por toda a superfície da matriz. 

6. Coloque a folha de papel sobre o isopor e pressione a folha com as mãos, 

para que a tinta pegue bem no papel. 
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7. Por último, retire a folha com cuidado para não borrar e veja o resultado 

do seu trabalho. 

À esquerda da prancha, todo este processo é repetido com imagens. E, 

embaixo, Violeta fala: “Gostei dessa obra! Como vocês sabem, eu amo gravura! Vou 

fazer meu retrato assim, também!” Na parte de baixo da prancha, há o quadro “você 

vai precisar de”: bandeja de isopor, jornal, papel, rolinho, tinta, lápis. E “dicas do Poty”: 

“Lembre-se que se você quiser colocar palavras na sua gravura, deverá escrevê-las 

ao contrário na matriz. Experimente várias cores, mas usando uma de cada vez! 

Afinal, essa matriz pode gerar várias cópias”. E no rodapé: *verifique o glossário no 

verso da prancha de créditos, para maiores informações. 

 

     

Figura 43: Gravuras em Isopor 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 

 

Destacam-se, nesta sequência, as seguintes observações: É sempre muito 

importante contextualizar a atividade, trazer um breve histórico, informar em quais 

períodos – históricos e artísticos – as técnicas que foram mais utilizadas e por que. 

Estas informações, ainda que breves, auxiliam na compreensão mais ampliada do 

objeto arte. Outro aspecto é em relação à utilização de termos técnicos, especialmente 

na Prancha 11, o que compromete fortemente o entendimento da proposta: “Ao 

começar o desenho, você poderá fazer um esboço inicial dos contornos, prestando 

atenção às proporções”. 

As pastas são entregues para cada um dos estudantes, as propostas de 

atividades são sempre individuais e está escrito no início do material que é para ser 

levado para casa, prolongando a experiência do museu junto à família. No entanto, a 

maior parte das atividades requer a orientação do professor, caso contrário, não trarão 
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os ganhos que se esperam delas. Neste sentido, recomenda-se fortemente um 

trabalho anterior junto aos docentes das escolas, quem sabe ainda no momento do 

planejamento anual da disciplina, para incluir nas aulas alguns dos conteúdos que 

serão abordados posteriormente no material educativo do museu.  

Espera-se que, desta forma, os conteúdos façam mais sentido às crianças e 

também que elas percebam que a visita ao museu faz parte do seu processo de 

aprendizagem em arte, que a ida à instituição está articulada com o que está 

“aprendendo” na escola. Acredita-se que os resultados seriam mais positivos a partir 

deste trabalho conjunto. 

 

Prancha 14: Caça-imagem 

A personagem Violeta fala: “Você já brincou de caça-imagem? Não? E de 

batalha naval? É bem parecido! Funciona assim: Você deve relacionar as minhas 

obras e as dos meus amigos com cada técnica correspondente. Escreva primeiro o 

“número”, depois a “letra”, e anote nos quadros em branco, como no exemplo. Vamos 

lá?” 

Mais uma atividade trazendo os artistas e as obras mencionados no material, 

mas se ressente de um trabalho que propicie a observação da imagem, o diálogo 

sobre o que as crianças estão vendo, quais suas leituras, hipóteses e ideias. Algo que 

encoraje os estudantes a pensar para além do que estão vendo, a estabelecer 

relações e a refletir sobre o que a obra mostra e, especialmente, sobre o que esconde. 

 

 

Figura 44: Caça-imagem – Frente  
Fonte: FRANCESCHI, 2013 

 

 

Figura 45: Caça-imagem – Verso 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 
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Prancha 15: Glossário  

A prancha é dividida em duas partes: Movimentos artísticos, que define Arte 

Abstrata, Arte Moderna, Cubismo, Expressionismo e Impressionismo, trazendo o local 

e o período de surgimento e características básicas. Técnicas e nomenclaturas 

artísticas, que conceitua acervo, ateliê, gravura em metal, litografia, pintura em 

aquarela e xilogravura. 

 

 

Figura 46: Glossário – Frente 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 

 

Figura 47: Glossário – Verso 
Fonte: FRANCESCHI, 2013 

 

 

Observa-se, ao longo da proposição de todas as atividades do material 

educativo, a predominância do fazer e este nem sempre acompanhado de reflexões 

sobre a atividade. Acredita-se que para que estas crianças encontrem sentido na obra 

de arte a ponto de se tornarem público de museus é preciso repensar alguns aspectos 

deste material educativo. 

De todo este processo, emerge uma grande preocupação: Será possível 

estabelecer uma parceria entre museu e escola a partir de uma visita à instituição – 

por mais interessante e preparada que seja – e pela entrega de um material educativo 

de inegável qualidade gráfica? 

Reconhece-se e valoriza-se o esforço da Ação Educativa do MON em 

oferecer aos estudantes uma experiência que se prolongue, posteriormente à escola 

e à casa dos estudantes, através dos jogos nos quais poderão envolver familiares e 

amigos que não tiveram a oportunidade de visitar a exposição e de receber a pasta 

de atividades. Entende-se também que boa parte das crianças das escolas 

municipais, a quem se destina o material concebido e elaborado pela Ação Educativa, 

é bastante carente e dificilmente teria acesso a jogos, brincadeiras, dicas de arte, tudo 

confeccionado com ótimos materiais e com elogiável apresentação gráfica. Além 
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disso, é preciso considerar o encantamento que causa entrar no Museu Oscar 

Niemeyer, ver as obras de arte no original, participar de oficinas artísticas, andar pelo 

“túnel” e “entrar no olho”. Mas é preciso ficar atento para que tudo isso não seja 

reduzido a um agradável passeio escolar 

Acredita-se que, para se efetivar a relação museu-escola-comunidade, 

desejada pelo MON, é preciso ir além de um encontro pontual durante o ano. Imagina-

se que isso só se concretizará a partir de uma parceria mais ampla entre a escola e o 

museu. O Museu de Arte Moderna (MAN) de São Paulo fornece bons ensinamentos 

neste sentido, conforme será abordado na sequência deste trabalho, mas é possível 

pensar em um planejamento que apresente alternativas que contemplem a realidade 

local e sejam capazes de estreitar este contato.  

Considera-se que uma importante iniciativa seria estabelecer contato com a 

Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, pois esta é a mantenedora das escolas 

e poderia prover condições e transporte para que as crianças pudessem se deslocar 

até o museu. Como o número de escolas municipais é em torno de 180 − uma 

quantidade imensa de crianças envolvidas −, poderia se pensar em um projeto que 

contemplasse apenas alguns núcleos regionais de educação, ou apenas algumas 

escolas, ou, ainda, uma única série de várias escolas, enfim, uma estratégia que 

priorizasse fundamentalmente a qualidade.  

Definido o grupo, o museu apresentaria aos professores envolvidos o 

cronograma de exposições do ano, a previsão de confecção de material educativo (ou 

não), de realização de oficinas artísticas, palestras, encontros com artistas, curadores 

e especialistas, reuniões para estudos e outros eventos que eles possam participar. 

Desta forma, o museu estaria se aproximando dos(as) professores(as), estabelecendo 

vínculos e contribuindo para a formação continuada/atualização deles(as). Este 

trabalho auxiliaria o docente a iniciar na escola a visita ao museu.  

Por outro lado, os professores poderiam contribuir para que o material 

educativo estivesse perfeitamente adaptado às crianças, tanto em relação à 

linguagem (que no material sobre a Violeta Franco evoluiu muitíssimo em relação ao 

observado anteriormente, sobre o artista Osmar Chromiec), quanto ao 

desenvolvimento de atividades que estejam de acordo com a capacidade e o interesse 

de cada faixa etária. Também poderiam dar dicas de comunicação para os 

educadores/monitores/mediadores do museu, para que a visita guiada fosse ainda 

mais produtiva. 
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O grupo poderia eleger uma exposição que seria o foco principal do trabalho, 

as outras que estariam acontecendo concomitantemente também seriam visitadas, 

mas o desenvolvimento de atividades e oficinas deveria priorizar uma mostra, 

garantindo, assim, um aprofundamento sobre o assunto. Outro aspecto importante 

seria os estudantes chegarem ao museu sabendo o que encontrariam lá: pinturas, 

instalações, objetos, peças de design, mas a ênfase recairá sobre a exposição 

escolhida. 

A partir disso, a escola e o museu desenvolverão seus trabalhos, garantindo 

a especificidade de cada uma das instituições. Espera-se que, durante a visita, 

conceitos trabalhados nas aulas possam ser vivenciados, experimentados e 

observados. Que este espaço não seja mais algo totalmente estranho à realidade das 

crianças, que elas possam compreender a necessidade deles para a vida e a histórias 

das pessoas e, de fato, passem a usufrui-lo.  

Ao levarem o material para casa, além de brincar, o que já é muito bom, 

possivelmente as crianças consigam fazer novas associações e estejam mais 

motivadas para realizar seus trabalhos artísticos e, quem sabe, olhar com mais 

cuidado e atenção para as reproduções da pasta, buscando novos detalhes, 

confirmando outros. 

Os professores certamente estariam mais comprometidos com o processo, 

poderiam orientar a realização das atividades, propor outras, aproximá-las de outros 

conteúdos trabalhados na disciplina de artes e em outras. 

Salienta-se, ainda, a necessidade de reuniões para avaliação do trabalho e 

planejamento de outros, pois se entende que a continuidade é fundamental para que 

se alcance o objetivo de um trabalho conjunto entre museu e escola. 

Além deste trabalho, que poderia ajudar o MON a atingir seu objetivo de 

reforçar sua parceria com a escola e a comunidade, para potencializar a formação de 

apreciadores de arte que voltem mais vezes ao museu ao longo da vida, destaca-se 

a necessidade de elaborar propostas educativas que priorizem a reflexão, auxiliando 

na compreensão e na superação das questões políticas que interferem na forma como 

as pessoas se relacionam com a arte. Acredita-se que, somando isso ao belo trabalho 

de levar aos estudantes conhecimentos importantes sobre a linguagem museográfica 

que o MON vem realizando, o museu esteja caminhando no sentido de se tornar mais 

acessível aos diversos públicos. 
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4.6 MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DO PARANÁ (MAC/PR)  

 

 

Figura 48 – Fachada do Museu de Arte Contemporânea 
Fonte: Disponível em:  http://curitibaspace.com.br/museu-de-arte-contemporanea-do-parana/ 

 

O Museu de Arte Contemporânea do Paraná foi criado pelo Decreto Oficial de 

11 de março de 1970, mas a sua história inicia muito antes disso, conforme o seu 

criador, o artista, crítico de arte e museólogo Fernando Velloso: “O MAC foi uma ideia 

que carreguei durante anos” (PARANÁ, 2014, p.1). 

Velloso foi aluno da primeira turma de pintura da Escola de Música e Belas 

Artes do Paraná e se ressentia fortemente da falta de informações sobre arte no 

Estado. O fato de ter visitado a Bienal de São Paulo de 1951 com a turma certamente 

ampliou este sentimento:  

 
Pode causar espanto, mas em 48, 49 não havia sequer em Curitiba 
reproduções de impressionistas, quanto mais de cubistas, abstratos; 
movimentos estes já superados na Europa, mas cuja existência ignorávamos. 
Quando ocasionalmente surgia uma reproduçãozinha, um livrinho, aquilo era 
disputado e bebido com sofreguidão (REVISTA REFERÊNCIA, 1980, p.43). 

 

Em outras entrevistas dadas pelo artista, esta questão se repete:  

 
Curitiba na época era uma cidade sem nenhum ou quase nenhuma 
informação sobre arte [...] havia avidez muito grande entre os jovens artistas 
que pretendiam fazer arte de saber as coisas mais avançadas, não imagine 
que a gente pretendia conhecer as coisas, os últimos conhecimentos culturais 
na Europa ou Estados Unidos. Nós queríamos saber apenas aquilo que hoje 
qualquer jovem encontra até nas bancas de jornal, por exemplo (PARANÁ, 
1984, p. 6). 
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Neste sentido, cabe ressaltar que a tecnologia não tornou a arte mais 

acessível somente ao público, mas para os artistas que a entendiam como resultado 

das suas relações com o seu tempo, a sua cultura. As facilidades de comunicação 

com outros territórios certamente trouxeram ganhos importantes. 

A preocupação em fazer uma arte que ia muito além de dominar técnicas 

levou um grupo de artistas a se reunir em espaços fora das aulas, para estudar, 

discutir, produzir, analisar arte. Era a “Garaginha”, de Violeta Franco, do qual 

participavam Alcy Xavier, Loio Pérsio, Nilo Previdi, Paul Garfunkel, Emma Koch, 

dentre outros. Inconformados e críticos em relação ao cenário artístico do estado:  

 

[...] não fizeram (os artistas discípulos de Alfredo Andersen) mais nada, no 
fim da década de 30 e início da de 40, do que repetir o que já havia sido feito 
pelo seu mestre, pelos discípulos do mestre e pelos discípulos dos discípulos 
do seu mestre. Então esta sequência de repetições criou um maneirismo 
pictórico ao desenvolvimento de qualquer tendência criativa nova (REVISTA 
REFERÊNCIA, 1980, p.105).  

 

Guido Viaro, professor da Escola de Música e Belas Artes, que se distinguia 

dos demais que estavam enquadrados dentro da tradição realista, motivava os 

estudantes a romperem tabus. Velloso (PARANÁ, 1988, p.3), em suas aulas, pregava: 

“Procurem, pesquisem, façam o que quiserem”. O grupo Garaginha inicia o trabalho 

de modernização da arte paranaense. 

Neste sentido, é preciso destacar também dois grupos que, um pouco mais 

tarde, no final de década de 1950, tiveram grande importância neste processo: a 

galeria de arte Cocaco, criada pelos artistas plásticos Ênnio Marques Ferreira e 

Manoel Furtado, foi “primeira galeria de Curitiba a trabalhar em nível profissional com 

arte moderna” (REVISTA REFERÊNCIA, 1980, p. 43). Um grupo de artistas (Fernando 

Velloso, Alcy Xavier, Garfunkel, Werner Jehring, dentre outros) e intelectuais (Eduardo 

Rocha Virmond, Fernando Pessoa, Athos Velloso e Benjamin Steiner – depois 

marchando em São Paulo) criou o Grupo Cocaco, com o objetivo de tornar a Cocaco 

uma Galeria de grande expressão e reformar o Salão Paranaense, o qual, 

historicamente, tinha como jurados e artistas premiados sempre os que eram adeptos 

do academicismo. O objetivo foi alcançado e, no ano de 1957, “eclodiria a revolução 

modernista do Paraná” (REVISTA REFERÊNCIA, 1980, p.43).  

Neste ano, estes artistas fizeram um grande protesto ao verem, por mais uma 

vez, os resultados se repetirem: Retiraram os seus trabalhos e, com o apoio de Ubaldo 
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Puppi, então diretor da Biblioteca Pública do Paraná, resolveram expor suas obras no 

saguão daquela instituição, com o título: “Pré-julgados do Salão Paranaense de Belas 

Artes”. A grande repercussão do caso inaugurava “oficialmente o modernismo no 

Paraná” (REVISTA REFERÊNCIA, 1980, p.46). 

O outro grupo é o Círculo de Artes Plásticas, composto por ex-alunos do Curso 

de Pintura da escola de Música e Belas Artes do Paraná, como Adalice Araújo (recém-

chegada de Roma), Alcides Teixeira, Luiz Carlos de Andrade Lima, Jair Mendes, 

dentre tantos outros, quase todos ex-alunos de Guido Viaro. Reunidos em uma sala 

cedida na Biblioteca Pública do Paraná, além de realizarem seus trabalhos individuais, 

elaboraram e colocaram em prática um programa de “conferências, projeções de 

documentários, exposições e cursos” (REVISTA REFERÊNCIA, 1980, p.46), e apenas 

no ano de 1958 “uma média de quatrocentas pessoas receberam orientação gratuita 

em artes plásticas e artesanato”. Grandes artistas como Helena Wong e Antonio Arney 

foram descobertos pelo Círculo, que sempre funcionou sem qualquer subvenção 

(REVISTA REFERÊNCIA, 1980, p.47). 

O trabalho tanto da Cocaco quanto do Círculo de Artes Plásticas viria a 

organizar os grupos de artistas, bem como amenizar o isolamento que a arte 

paranaense vivia em relação ao restante do mundo e criou o que Velloso definiu como 

um “permanente estado de tensão criativa entre os artistas” (REVISTA REFERÊNCIA, 

1980, p.47). 

No ano de 1960, Fernando Velloso vai estudar na França, com André Lothe, 

pintor e escultor francês, que também atuava como professor e escritor de arte. Ao 

voltar para Curitiba no ano seguinte, durante o governo de Ney Braga, é indicado, 

juntamente com Ênnio Marques Ferreira, para trabalhar na Divisão de Planejamento 

e Promoções Culturais da Secretaria da Educação e Cultura do Paraná. A escolha de 

ambos os nomes sinaliza a tendência de modernizar a política cultural do Estado.  

À época, só existia um museu de arte em Curitiba, era a Casa Alfredo 

Andersen, que, de acordo com Velloso, “nem tinha a característica de museu” 

(PARANÁ, 1988, p. 1). E tão pouco comportava a produção artística com 

características modernas/contemporâneas, havendo, portanto, a necessidade de um 

espaço que recebesse e abrigasse estes trabalhos. Ocupando uma função 

institucional, Velloso alimentou esta ideia. 

No ano de 1969, foi realizada a primeira reunião de diretores de museus de 

arte do Brasil, com o objetivo de criar uma associação que congregasse os museus 



169 
 

brasileiros. O Paraná, mesmo não tendo um, indicou Velloso para representá-lo neste 

evento, em que conseguiu estabelecer ótimos contatos – o mais importante deles 

certamente foi com Walter Zanini, então diretor do Museu de Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo (MAC/USP), considerado o mais moderno museu de arte 

brasileiro daquela época.  

Zanini havia viajado toda a Europa e Estados Unidos, conhecia o que havia 

de mais moderno em termos de museologia e era exatamente isso que Velloso 

buscava: uma outra concepção de museu, um espaço vivo onde além de quadros 

expostos, tivessem pessoas circulando, pesquisando, discutindo arte. Sabendo disso, 

Zanini sugeriu que o museu em Curitiba também se chamasse Museu de Arte 

Contemporânea. O museólogo paranaense julgou adequado o nome, “uma vez que 

toda a arte paranaense, basicamente era uma arte do nosso século, arte 

contemporânea, e mesmo a que não era, estava vinculada, porque tinha sido 

caudatário deste movimento contemporâneo [...]” (PARANÁ,1988, p. 2). O encontro, 

no qual foi criada a AMAB, Associação dos Museus de Arte do Brasil, para a qual 

Velloso foi eleito segundo secretário, também serviu de estímulo e motivação para 

que o projeto de criação daquele espaço finalmente se efetivasse.  

No ano de 1971, o Museu de Arte Contemporânea do Paraná foi oficialmente 

aberto ao público, porém sem sede própria, “ainda sem sede, mas com um pequeno 

acervo constituído pelos prêmios do Salão Paranaense” (PARANÁ, 2014, p.1). Havia 

sido previsto que o museu ocuparia o andar térreo do Teatro Guaíra, mas em função 

de um incêndio no local, iniciou suas atividades em um espaço provisório, um imóvel 

pertencente à Associação dos Funcionários Públicos do Estado, situado na Rua 24 

de Maio, que Velloso conseguiu locar porque era membro da diretoria. Este não era o 

lugar ideal e precisava de acabamentos, como pintura, o que foi realizado pelos 

próprios artistas. 

A sede atual, um prédio dos anos 1920, tombado pelo Patrimônio Histórico e 

Artístico do Estado do Paraná em 1978, foi solicitado por Velloso junto ao então 

governador Emílio Gomes (1973 – 1975). (CAMARGO), O local estava em ruínas e 

precisou passar por uma grande reforma, sendo inaugurado em 27 de junho de 1974. 

Localiza-se na Rua Desembargador Westphalen, 16, no centro de Curitiba. 

A comunidade artística acolheu e se envolveu bastante com o museu, desde 

a sua instalação na sede provisória: muitos doaram obras, ajudaram na realização de 

reparos necessários no espaço, participavam dos eventos. Já o público demorou um 
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pouco mais para frequentar o espaço: “o povo mesmo não sabia o que era aquilo e 

principalmente em se tratando de um museu que abrigava um grande coeficiente de 

obras representativas da modernidade, essas coisas são um pouco assustadoras”. 

(PARANÁ, 1988, p.8). 

Entretanto, além do prédio estar situado bem no centro da cidade, nas 

proximidades havia um grande número de pontos de ônibus, portanto, passava pela 

região um número muito grande de pessoas. Aos poucos, elas “descobriam que não 

se pagava nada para entrar e começavam a chegar então causando realmente uma 

especulação e a movimentação de público era bem grande, bem ativa”. (PARANÁ, 

1988, p.1). Para receber este público, o artista revela:  

 

Nós usamos muitas vezes sistema de monitoria para orientar, para ajudar, 
muito embora o Museu não tivesse tido jamais o sentido didático que eu 
desejava, porque o acervo foi e ainda é muito pobre, em relação ao que o 
Paraná poderia ter, né? Nunca houve verbas suficientes para comprar nada 
[...] (PARANÁ, 1988, p.1). 

 

Em função dos pequenos valores destinados à instituição, a compra de obras 

para compor o acervo ficou restrita a peças com preços mais razoáveis, 

comprometendo, segundo Velloso, “o valor documental do museu [...] como até de 

poder transmitir uma ideia mais próxima da realidade com relação à história da pintura 

contemporânea do Paraná”. (PARANÁ, 1988, p.1). 

Outra alternativa encontrada para ampliar as possibilidades de exposições do 

museu foi buscar a cessão de obras por empréstimos junto a colecionadores, artistas 

e familiares, no caso daqueles já falecidos. 

Atualmente, o acervo do museu conta com aproximadamente 1.500 obras e 

foi constituído, de acordo com a diretora do museu, Lenora Pedroso, a partir dos 

prêmios de aquisição do Salão Paranaense e de outros salões organizados pela 

Secretaria da Cultura (PEDROSO, L. Entrevista concedida a Joelma Z. Estevam em 

25/08/2015). É o caso do Salão de Arte Religiosa Brasileira (1965-1975), o Salão de 

Artes Plásticas para Novos (1957-2002), a Mostra do Desenho Brasileiro (1979-2004) 

e o Projeto Faxinal das Artes, em 200258. 

Além destes, a diretora explicou que há muitas obras que foram doadas 

especialmente por artistas que têm suas propostas de exposição aprovadas pelo MAC 

                                                           
58  Disponível em:  http://www.mac.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=21. Acesso 

em: 02 set. 2015. 
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e, ao término destas, fazem a doação de uma obra. Todas elas passam por uma 

análise realizada pelo Conselho Consultivo do Museu, que é composto por críticos de 

arte, professores e artistas plásticos, com o objetivo de averiguar se estão de acordo 

com os interesses e perfil do museu. Ainda hoje, o MAC não tem uma política de 

aquisição de obras. 

Outra grande preocupação de Fernando Velloso era a implantação de um 

Centro de Pesquisa e Documentação no museu. Ele entendia que o museu deveria 

ser um lócus de pesquisa, que todas as atividades realizadas pela instituição 

(exposições, visitas de artistas, eventos) deveriam ser registradas, a fim de criar um 

acervo que ficasse disponível a todos os pesquisadores interessados e, desta forma, 

aproximar a comunidade acadêmica do museu, o que para ele poderia ser muito 

produtivo (PARANÁ, 1974, p. 1). Isso, de fato, aconteceu e a pesquisa é hoje uma 

marca do MAC.  

Conforme a diretora da instituição, “a nossa biblioteca, o nosso setor de 

pesquisa e documentação é conhecido como um dos mais completos do Estado, 

porque desde a criação do museu a gente vem colecionando tudo o que se refere a 

Artes Visuais”.  

O acervo do Centro abrange também cinema, arquitetura e design. De acordo 

com Lenora Pedroso, é possível encontrar desde convites de exposições – segundo 

ela, hoje é tudo praticamente digital, mas há os mais antigos e os que ainda são 

impressos estão lá −, até catálogos, folders, notícias de jornais sobre os artistas, 

textos críticos e livros. 

Há também um farto material sobre outras instituições de arte, como museus, 

salas de exposições e galerias. A partir de uma parceria, o MAC envia suas 

publicações a estas instituições e recebe em troca o que for produzido por elas. Cabe 

ressaltar que ainda hoje há um envolvimento e um comprometimento da classe 

artística com este museu. De acordo com a diretora, muitos viajam, trazem 

documentações de outros museus, tanto de fora do Paraná como do Brasil, e doam 

para o acervo do MAC, para que fiquem disponíveis para um maior número de 

pessoas. 

Todo este material é arquivado nas “pastas dos artistas”, que são organizadas 

em três espaços distintos: artistas paranaenses, artistas brasileiros e artistas 

estrangeiros. Novamente, aqui há importante participação de artistas que vão até a 

instituição levar documentos para atualizar constantemente as pastas, contribuindo 
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muito com o setor de Pesquisa e Documentação, na medida em que, hoje, este só 

conta com três funcionários e dois estagiários. Isto ocorre, segundo a diretora, porque 

há muito tempo não há concurso para várias secretarias de estado, incluindo a de 

cultura, os profissionais vão se aposentando e não há substituição. São estes que 

fazem toda a triagem, a catalogação e o arquivamento dos materiais, além de receber 

o orientar os pesquisadores. De acordo com a diretora, o museu vem observando uma 

mudança no perfil dos frequentadores: “Antigamente era até engraçado, a professora 

mandava fazer uma pesquisa sobre Alfredo Volpi e no outro dia tinham 50 crianças 

aqui ao mesmo tempo” (PEDROSO, L. Entrevista concedida a Joelma Z. Estevam em 

25/08/2015). 

Em função das facilidades propiciadas pela Internet, este tipo de pesquisa, 

mais simples, mais superficial não é mais realizada no MAC. O público hoje é mais 

restrito, mas, segundo Lenora, muito mais especializado, qualificado: “São pessoas 

que vão escrever um livro, uma monografia, uma tese, algo assim, que estão fazendo 

uma pesquisa mais aprofundada” (PEDROSO, L. Entrevista concedida a Joelma Z. 

Estevam em 25/08/2015). 

O acervo do Centro de Pesquisa e Documentação do MAC é único em 

Curitiba, e é referência; de fato, qualquer pessoa que esteja desenvolvendo uma 

pesquisa, especialmente sobre arte no Paraná, obrigatoriamente precisa passar pelo 

local. Apesar do pequeno número de funcionários, o atendimento é sempre atencioso 

e gentil, mas não se pode deixar de apontar as dificuldades impostas ao local pelo 

Estado. Não há acervo digital, isto porque apenas no último ano o museu recebeu 

uma máquina digitalizadora. E seria possível um acervo documental que vem sendo 

formado há mais de 40 anos ser digitalizado em apenas uma máquina e por três 

funcionários e dois estagiários, que se dividem entre tantas obrigações? Quanto 

tempo seria necessário? 

Os frequentadores que buscam fotocopiar qualquer tipo de material precisam 

se dirigir a uma papelaria próxima, como a localizada a duas quadras da instituição, 

pois não há uma fotocopiadora no local, o que configura, na opinião desta 

pesquisadora, um grande problema: ainda que todos os que passem por lá sejam 

pessoas honestas e nenhum material seja extraviado intencionalmente, corre-se o 

risco de a pessoas serem assaltadas no trajeto, ou mesmo derrubarem algum 

documento na rua, ou ainda molhá-lo, tendo em vista que a chuva ocorre 

constantemente na cidade. Obviamente, não se vai para a rua com o original do 
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documento, mas em caso de qualquer incidente, o museu precisará recompor as 

pastas.  

Por outro lado, questiona-se: e se a papelaria fechar? Não será mais possível 

fotocopiar documentos? Como um centro referência de pesquisa não possui uma 

fotocopiadora, já que não é possível acessar digitalmente o acervo? Estas são 

questões que revelam a pouca importância dada a instituição de pesquisa tão 

relevante para o Estado, especialmente para os estudantes e pesquisadores de arte. 

Ressalte-se que o grupo de funcionários do museu também realiza pesquisas. 

No momento, destacam-se duas: uma que registra a história do Salão Paranaense da 

51ª a 65ª edição, pois as primeiras 50 já constam do livro escrito pela professora, 

curadora e crítica de arte, Maria José Justino; outra é sobre o evento realizado no ano 

de 2002, o qual reuniu cem artistas de todo o país em Faxinal do Céu. Ao término de 

duas semanas do encontro, as obras produzidas foram doadas ao MAC, que realizou 

uma exposição, e depois elas foram para o acervo, entretanto, a funcionária deste 

setor percebeu que faltavam informações sobre as obras, especialmente em se 

tratando de trabalhos contemporâneos, e era fundamental saber como montar e/ou 

colocá-los em exposição.  

A partir disso, o museu começou a contatar os artistas, que, mais do que as 

informações, estão contribuindo com depoimentos, fotografias, tornando, enfim, a 

pesquisa ampliada, de modo que deve gerar uma publicação que, assim como outras 

do museu, são feitas pela Secretaria de Estado da Cultura ou a partir das Leis de 

Incentivo à Cultura. 

 

4.6.1 Setor educativo 

 

O setor educativo do Museu foi criado durante a gestão de Adalice Araújo, 

com o nome Núcleo de Arte e Educação, entre os anos 1987 e 1988. 

 

Profissionais 

O setor educativo é formado por duas professoras de Artes Visuais cedidas 

pela Secretaria Estadual de Educação para a Secretaria Estadual da Cultura; e não 

há uma coordenação, já que ambas respondem diretamente à direção do museu. A 

entrevistada professora Lúcia Venturin de Matos (PEDROSO, L. Entrevista concedida 

a Joelma Z. Estevam em 25/02/2015) está no Museu de Arte Contemporânea do 
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Paraná há dois anos e meio e tem experiência anterior no Museu Paranaense. A área 

conta com dois estagiários remunerados, acadêmicos de Artes Visuais, que atuam 

como monitores. 

O processo de capacitação do grupo, de acordo com as informações obtidas 

em entrevista, ocorre da seguinte forma: quando o museu define as exposições que 

serão realizadas, o grupo estabelece um roteiro com todas as obras e os artistas que 

participarão da exposição. A partir deste levantamento, o grupo se reúne, estuda e 

pesquisa sobre as obras a serem expostas. Por fim, realiza uma visita à exposição já 

montada em companhia do curador, com o objetivo de conhecer os propósitos e 

objetivos daquele profissional. Este é o procedimento para todas as exposições. 

Cabe ressaltar que o setor educativo e o de pesquisa e documentação não 

trabalham juntos, de acordo com a diretora do MAC. Ao ser indagada se trabalham 

separadamente, respondeu: “É, cada um tem uma linha de trabalho” (PEDROSO, L. 

Entrevista concedida a Joelma Z. Estevam em 25/08/2015). Lamenta-se que isto 

ocorra, afinal, ambos realizam pesquisas e um setor poderia alimentar o outro. De 

acordo com a professora entrevistada, visando à capacitação do grupo, é possível 

conseguir a liberação no horário de trabalho para a realização de algum curso de 

interesse, mas não há apoio financeiro para tal.  

O trabalho dos estagiários é realizar a visita guiada especialmente às escolas 

que fazem o agendamento e, eventualmente, desenvolver alguma atividade artística 

com os estudantes. Em função de não haver um espaço específico para tal prática, os 

trabalhos só podem ser realizados com no máximo 30 alunos. Quando os grupos são 

maiores, o museu oferece um caderno de atividades para que os professores realizem 

uma proposta educativa com as crianças e/ou adolescentes na própria escola.  

Quando não há grupos agendados, os integrantes da ação educativa ficam à 

disposição dos visitantes que solicitarem visita guiada, já que na entrada do museu 

todos são informados, pelos seguranças, desta possibilidade. 

O MAC/PR não desenvolve nenhum programa específico, pois o espaço 

limitado, a dificuldade causada pelo fato de não possuir um local para o 

estacionamento de ônibus e o número reduzido de integrantes na ação educativa são 

fatores que, segundo Lenora Pedroso, dificultam o atendimento a um número maior 

de pessoas. Contudo, mediante agendamento, o museu atende diversos públicos, 

como escolares, adolescentes em risco social, turistas e acadêmicos de modo geral. 
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O conteúdo trabalhado com os diferentes grupos é o mesmo, mas há uma 

preocupação em adequar a linguagem para cada um deles.  

De acordo com a diretora do MAC, o setor educativo fez algumas ações para 

tentar aproximar o público do museu, como ir até o comércio local apresentar o museu 

e convidar os funcionários para uma visita no horário do almoço. O setor se colocou à 

disposição para mediá-la, mas poucos compareceram. Além de convites às escolas, 

que não comparecem em grande número, fato atribuído por Lenora Pedroso às 

dificuldades para sair com os estudantes, pois em caso de um acidente com o ônibus 

no trajeto, a responsabilidade recai toda sobre a escola e muitas procuram evitar este 

tipo de problema.  

Em 2015, em especial, em função da prolongada greve dos professores 

estaduais, muitas visitas previamente agendadas foram canceladas em função da 

interrupção das aulas e, posteriormente, não foram remarcadas porque a reposição 

das aulas está ocupando todos os horários, não havendo possibilidade para 

atividades, como a ida a museus. 

Os encontros e palestras, que também aconteciam em outros momentos, só 

ocorrem agora eventualmente, pois, para Lenora, “Hoje é difícil, as pessoas terem 

interesse por palestras” (PEDROSO, L. Entrevista concedida a Joelma Z. Estevam em 

25/08/2015). Organizar um evento, mobilizar pessoas, espaços e não ter um público 

razoável é frustrante, mas acredita-se que algumas estratégias poderiam ser adotadas 

para que este problema pudesse ser amenizado, como melhorar a divulgação do 

evento, estabelecer parcerias com os inúmeros cursos de graduação em Artes 

Visuais, Design e Arquitetura que existem na cidade.  

Além destes, muitos temas certamente seriam de interesse de Cursos como 

Dança, Tecnologia da Produção Cênica, pós-graduação em Cinema. Certamente, 

muitos destes estudantes nunca frequentaram o MAC, sequer sabem que o local 

dispõe de um espaço referência para a pesquisa e seria uma oportunidade de 

apresentar o museu a estas pessoas, de criar uma lista de e-mails para convidá-las 

para futuras programações. 

Nesta gestão, o museu vem investindo mais em exposições do acervo, 

convidando diferentes curadores para realizar o trabalho, o que vem gerando 

publicações de belos catálogos com textos interessantíssimos. Encaminhar estes 

catálogos para as bibliotecas dos cursos poderia contribuir para divulgar o museu cuja 

visitação hoje, conforme Lenora Pedroso, gira em torno de cem pessoas por dia. 



176 
 

4.6.2 Material didático 

 

Este material didático foi elaborado em gestões anteriores e vem sendo 

reeditado com algumas alterações e /ou atualizações. O projeto gráfico desta edição 

é da artista e ilustradora Heliana Grudzien e a arte final da designer gráfica Adriana 

Alegria. 

 
Capa 

A capa é de cor branca, com um vazado ao centro que permite a visualização 

da sigla do museu MAC, que também está escrita na cor branca sobre massas de cor 

laranja, vermelha e verde, que serão utilizadas ao longo de todo o livreto. A área 

vazada sugere a forma de um quadro com pernas. Estas são retomadas de forma 

lúdica, trazendo a numeração das páginas: a “perna” esquerda “entra” pela página da 

esquerda e “sai” pela da direita, passeando por todo o material. Ao final, na capa, 

aparecem juntas. 

Na parte superior da capa encontra-se a frase CRIARTE NO, cujo sentido será 

completado com a sigla do museu que aparece centralizada ocupando um terço da 

capa: CRIARTE NO MAC ou CRIAR ARTE NO MAC. Esta frase é escrita em verde, e 

as letras aparecem em tamanhos e formas irregulares. A letra A, de arte, está em 

vermelho. Para representar a letra O, na palavra no, foi utilizado um retângulo laranja.  

A capa, com a utilização de cores, vazadas, e o uso de fontes diversas e 

coloridas, desperta a curiosidade para descobrir o que há no interior do livreto e cria 

a expectativa de que o museu é um lugar dinâmico, animado, interessante e divertido. 

 

 
Figura 49: Capa 

Fonte: PARANÁ, 2012 
 

 
Figura 50: Capa sem o fundo colorido 

Fonte: PARANÁ, 2012 
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Aba da contracapa 

Trata-se de uma folha com fundo branco, cujas dimensões representam três 

quartos da medida das páginas do livreto. 

Acima, alinhada à esquerda, uma pequena (8cm x 4cm) fotografia colorida do 

museu divide a folha em duas colunas. Abaixo desta um texto trazendo endereço, 

telefone e endereço eletrônico da instituição, bem como informações sobre o 

agendamento de visitas e, por fim, a informação de que a entrada é gratuita. 

Após, encontra-se o desenho de um menino realizado com traços “simples” e 

em preto e branco, e em torno de sua cabeça a pergunta escrita com o mesmo padrão 

da capa: ONDE VOCÊ ESTÁ? 

Na coluna ao lado, à direita, encontra-se um pequeno mapa da região do 

museu e acima dele o texto:   

 

O Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC/PR), espaço da 
Secretaria de Estado da Cultura, foi fundado em 1970 com a finalidade de 
estimular e divulgar a criação artística contemporânea, além de abrigar e 
preservar um acervo de arte pertencente ao Estado.  
Ocupa sede própria em prédio de estilo eclético construído em 1928, tombado 
pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. O MAC/PR realiza mostras 
do acervo e exposições de artistas contemporâneos [...] (PARANÁ, 2012). 

 

No verso desta aba está a imagem que é vista pelo vazado da capa, sugerindo 

uma pintura − na qual é possível identificar algumas pinceladas – realizada nas cores 

laranja, vermelho e verde, e sobre ela, em branco, a sigla MAC. Além desta, observa-

se o desenho de um pássaro voando a partir da imagem principal, em direção ao 

fragmento de uma obra que lembra o espaço sideral e está localizada no canto 

superior direito. Após visualizá-la, percebe-se que outra parte desta obra, em tamanho 

menor, foi reproduzida no canto inferior esquerdo. Há também manchas em vermelho 

e amarelo nas outras bordas da aba. 
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Figura 51: Aba da Contracapa – Frente 
Fonte: PARANÁ, 2012 

 

Figura 52: Aba da Contracapa – Verso 
Fonte: PARANÁ, 2012 

  

Contracapa 

Acima do espaço vazado, observam-se novamente os desenhos estilizados, 

agora de duas crianças. À esquerda, o menino sorridente faz alguns traços com um 

lápis gigante; à direita, a menina, também feliz, pinta com um pincel muito grande, 

cujos pêlos trazem as três cores que aparecerão por todo o livreto. 

 

 

Figura 53: Contracapa 
Fonte: PARANÁ, 2012 

 

Página 1 

No centro da página, em vermelho, encontra-se o desenho de uma menina 

sorrindo e acenando para o leitor; é o primeiro elemento que chama a atenção ao abrir 
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o livreto. Em torno desta imagem, sobre faixas brancas e escrita com letras irregulares, 

tem a pergunta: VOCÊ SABE O QUE É MUSEU DE ARTE?  

E, na parte externa, há a reprodução de oito obras de arte, todas com o título 

e o nome do respectivo autor: Menina de chapéu, de Theodoro de Bona; Paisagem 

com pessegueiro, de Miguel Bakun; O sósia, de Freysleben; Cabeça de mulher com 

cabelo ao vento, de Augusto Rodrigues; Natureza morta em azul, de Ida Hannemann 

de Campos; Phoenix IV, de Roberto Cidade, Figura I (Mulher em Cinza), de Leonor 

Botteri; e Ferro Fere, de Carlos Zílio. 

Em relação à numeração, sempre na página da esquerda, o numeral 

aparecerá no canto inferior esquerdo, dentro de uma imagem que sugere uma perna 

andando, e na seguinte, na da direita, o movimento da “perna” sugere estar saindo da 

página. Pode-se inferir se tratar de alguém em movimento, caminhando, visitando o 

museu. A página traz vários elementos e sobre um fundo vermelho, o que torna a 

visualização um pouco cansativa. Além disso, algumas reproduções, especialmente a 

da obra O sósia, carecia de melhor tratamento gráfico, pois está muito escura, 

comprometendo demais a observação dos detalhes. Ressalte-se que se trata do 

material didático de um museu cujo objeto de trabalho são as imagens e elas constam 

nesta primeira página não apenas para ilustrá-la, mas para iniciar a mediação entre o 

público e o museu, portanto, é algo que precisa ser considerado com mais atenção. 

 

 

Figura 54: Página 1 
Fonte: PARANÁ, 2012 

 
 
Legenda 
Da esquerda para a direita, em sentido horário, 
tem-se as seguintes obras: Menina de Chapéu 
(Theodoro de Bona); Ferro Fere (Carlos Zilio); 
Figura I (Leonor Botteri); Phoenix IV (Roberto 
Cidade); Natureza Morta em Azul (Ida 
Hannemmann de Campos); Cabeça de Mulher 
com Cabelo ao Vento (Augusto Rodrigues); O 
Sósia (Freysleben); e Paisagem com 
Pessegueiro (Miguel Bakun). 

 

Página 2 

A resposta à pergunta da página anterior será respondida nesta. Também em 

fundo vermelho, a página traz um retângulo central em laranja com o texto:  
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Um Museu de arte é o local onde podemos observar, pesquisar e estudar as 
obras e os objetos de arte que foram selecionados, colecionados, guardados 
e restaurados para serem expostos à visitação. 
Existem vários tipos de museus. Há os que contam a história, mostrando o 
passado, fatos e objetos de nossos ancestrais; alguns registram as espécies 
da fauna e flora de uma região, outros ainda apresentam mapas. Há, 
portanto, uma variedade de museus que você poderá conhecer. 
Os museus são importantes para manter viva a memória e a cultura de um 
povo. 

 

Os termos em negrito são destacados e definidos em faixas brancas, fora do 

texto. Na parte superior está ARTE: “Meios empregados pelo ser humano de maneira 

a aplicar seu esforço criativo e produzir obras que tenham expressão artística”. Esta 

definição é encontrada no Dicionário de Termos Artísticos, de Luiz Fernando 

Marcondes. 

HISTÓRIA: “Conjunto de conhecimentos adquiridos por meio da tradição e 

dos documentos relativos ao passado e à evolução da humanidade”. Definição 

encontrada no Dicionário Aurélio. 

FAUNA: “Conjunto dos animais próprios de uma região ou de um período 

geológico”. Este termo também foi definido a partir do Dicionário Aurélio bem como 

FLORA: “Conjunto de espécies vegetais”.  

No canto inferior esquerdo, aparece a numeração da página (2) sobre a 

imagem da perna em verde, fazendo um grande contraste com a sua cor 

complementar vermelho, que preenche todo o fundo. Já a caixa de texto central 

apresenta-se na cor laranja, análoga ao vermelho, o que torna mais confortável a 

visualização. Os termos destacados do texto aparecem escritos em preto sobre faixas 

brancas. 

É preciso fazer uma ressalva em relação à definição de arte, pois entende-se 

que existem várias definições mais ricas e didáticas, já que este é o propósito da 

cartilha, apresentadas por estetas, historiadores, enfim, pessoas muito mais próximas 

do mundo da arte. Luigi Pareyson é um bom exemplo, neste sentido. 
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Figura 55: Página 2 

Fonte: PARANÁ, 2012 
 

Página 3 

Apresenta uma atividade de ligar a imagem ao tipo de museu correspondente: 

“Leve as peças ao museu certo”. À esquerda da página, há uma coluna de numerais 

(1, 2, 3, 4) e ao lado deles, respectivamente, a imagem de dois fósseis, uma pintura 

abstrata, o retrato de D. Pedro I e um suposto cartaz. À direita, as letras A, B, C e D e 

caixas com os seguintes textos: “Museu de Arte Contemporânea, Museu do Cartaz, 

Museu de História Natural e Museu Histórico”. 

A proposta está vinculada ao que foi apresentado na página anterior, 

entretanto, é necessário fazer algumas observações. Desde a primeira página, está 

sendo comentado a respeito de Museu de Arte, agora aparece a denominação Museu 

de Arte Contemporânea. Algo parecido ocorre em relação a Museu do Cartaz e Museu 

de História Natural. Em nenhum momento, fez-se menção a estes termos, mas a 

atividade a ser realizada supõe tais conhecimentos. Imagina-se que estudantes 

maiores consigam inferir as respostas, mas as crianças menores certamente terão 

dificuldades para realizá-la. 

Outras dificuldades percebidas se referem à identificação de D. Pedro I; 

talvez, por eliminação, se conclua que esta imagem está relacionada ao Museu 

Histórico, mas que conhecimentos terão sido elaborados com esta atividade? O 

mesmo pode ser afirmado em relação ao cartaz e à pintura contemporânea. 

Neste caso, seria fundamental que, ainda no museu, os mediadores da visita 

desenvolvessem tais conteúdos, ou que se buscasse junto à escola uma parceria para 

que o material fosse explorado em sala de aula, que fosse realizado um trabalho de 

observação cuidadosa de cada uma das imagens, ampliando, de fato, o repertório dos 

estudantes para que eles pudessem concluir com base em conhecimentos a resposta 

da atividade. 
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Figura 56: Página 3 
Fonte: PARANÁ, 2012 

 

Página 4 

A página cujo fundo é na cor laranja, o que deixa mais evidente as texturas, 

lembrando uma pintura, traz na metade superior direita a imagem de obras de arte 

expostas, presas a uma estrutura de metal quadriculada. À esquerda desta, com a 

metade das dimensões, um quadro em vermelho com o seguinte texto: “O Museu de 

Arte Contemporânea do Paraná (MAC/PR) realiza exposições com pinturas, 

esculturas, gravuras, desenhos, instalações, videoarte, videoinstalação, objetos de 

arte, fotografias entre outros. Essas exposições podem ser permanentes, temporárias, 

itinerantes ou de acervo”. 

Usando a mesma estratégia da página 2, o termo negritado é destacado 

abaixo, onde é conceituado: “ACERVO: Coleção de obras de um museu”. O texto está 

escrito com letras pretas e faixas brancas. 

A definição é bastante restrita, uma vez que desconsidera outras 

possibilidades, como o bibliográfico, por exemplo. Mesmo se tratando do material 

didático de um museu, precisaria ter ao menos uma nota explicando que este termo 

não se restringe apenas à coleção de obras de uma instituição museal, sob risco de 

levar uma informação incompleta aos estudantes. 

No rodapé da página, em uma caixa de texto vermelha, observa-se a seguinte 

questão: “E você, tem alguma coleção? De que objetos ela é feita? Resposta: _____ 

“. 
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Figura 57: Página 4 
Fonte: PARANÁ, 2012 

 

Página 5 

Na parte superior, em letras grandes, vem o texto: “DESENHE AQUI SUA 

COLEÇÃO”. Abaixo, em letras bem menores, outro texto: “Caso você não tenha 

nenhuma, invente!” E um espaço em branco, de 18 cmx7 cm, para o desenho. 

Novamente, percebe-se aqui a necessidade de orientação para a realização 

desta atividade, pois é um pouco estranha a proposta “se você não tem, invente!”. 

Parece que a ênfase é que os estudantes que visitam o museu compreendam o que 

é uma coleção e que os museus trabalham com coleções. Desta forma, entende-se 

muito necessário um diálogo sobre o assunto, sobre as diferentes possibilidades de 

coleções, quais objetos gostariam de colecionar e o porquê.  

Como as coleções podem ser armazenadas? Onde eles imaginam que ficam 

as obras do acervo quando não estão expostas? Se o museu não tem tempo, espaço 

e mesmo pessoal para fazer tal trabalho, talvez fosse o caso de orientar os 

professores para que o façam na escola.  Teme-se que os visitantes recebam a 

cartilha, levem para casa e façam as atividades sem aproveitar todo o potencial que 

ela apresenta. 

Neste sentido, defende-se mais uma vez a parceria entre escola e museu. A 

visita precisa ser preparada na escola e já no momento do agendamento o museu 

poderia solicitar uma conversa com os professores envolvidos, entregar-lhes o 

material, orientá-los sobre as questões mais específicas, tendo em vista que não são 

todas as escolas que contam com professores formados na área, embora isso seja 

mais comum fora da capital – mas ainda tem o caso da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental I, cuja disciplina de Artes acaba sendo ministrada pelo professor 

regente, normalmente egresso de Cursos de Pedagogia. 
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Além disso, como é um material que de tempos em tempos é reimpresso e 

atualizado, conforme informação da entrevistada professora Lúcia Venturin de Matos, 

os professores poderiam contribuir no sentido de tornar o material ainda mais claro e 

produtivo. 

Em relação ao acervo do museu, entende-se ser fundamental informar às 

crianças como as obras ficam acomodadas, por que é necessário mantê-las sob 

determinadas condições de temperatura e iluminação. Deste modo, possivelmente 

compreendam que se trata de um material frágil e que é por isso que não devem ser 

tocadas; além disso, trata-se de objetos únicos, uma vez danificados gravemente não 

haverá como repô-los. Imagina-se que, assim, o estudante terá mais chances de 

compreender o que é um museu, o seu funcionamento, a sua importância. Os 

conceitos são importantes, mas se não forem desenvolvidos em situações que façam 

sentido, rapidamente podem ser esquecidos. 

Voltando à página 5 (Figura 52), há mais um texto: “Você sabia que pode fazer 

este desenho igualzinho, várias vezes, como se fosse um carimbo, utilizando uma 

técnica chamada gravura? (veja o passo a passo no final da cartilha)”. 

Abaixo, conforme realizado anteriormente, e dentro de uma caixa de texto 

laranja, a palavra GRAVURA é definida: “Técnica que permite reproduzir um desenho 

sobre papel em diversas cópias iguais. Antigamente, a gravura era utilizada para 

divulgar imagens, pois na época ainda não existia fotografia. Somente em meados do 

século XV a gravura foi utilizada como arte, isto ocorreu quando artistas aliaram a 

qualidade técnica à qualidade artística em suas obras”. 

No canto inferior esquerdo, encontra-se uma gravura “sem título” de Marcelo 

Grassmann. O texto traz informações importantes sobre a gravura e complementa 

com um belo trabalho do artista brasileiro. Acredita-se que seria importante mencionar 

os vários tipos de gravura que existem, além de comentar sobre os artistas gravadores 

que fazem parte do acervo do MAC.  

Pensando em um trabalho ainda maior, o museu poderia reproduzir, em 

pranchas tamanho A3, as gravuras de seu acervo (ou parte delas, alguns exemplares 

de cada uma das técnicas) e doar ou emprestar à escola visitante, para que monte 

uma exposição naquele espaço com estes trabalhos após a visita. Mais interessante 

ainda seria poder intercalar trabalhos realizados pelos estudantes com as 

reproduções dos artistas. Desta forma, a visita seria prolongada, estaria viva na vida 

dos estudantes por muito mais tempo.  
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Ao montar a exposição na escola, discussões importantes sobre curadoria e 

adequação do espaço poderiam ser realizadas. Outro aspecto a se considerar seria a 

realização de um projeto de mediação para a mostra, feito pelos estudantes 

envolvidos junto ao restante da comunidade escolar.  Entende-se que propostas como 

estas aproximariam mais o museu das escolas, dos professores e dos estudantes, e 

poderiam contribuir mais significativamente para que estes desejassem se envolver 

mais com arte e visitassem outras vezes um museu. 

 

 

Figura 58: Página 5 
Fonte: PARANÁ, 2012 

 

Página 6 

Tem exatamente a mesma estrutura da primeira página. No centro, a imagem 

de uma criança, agora um menino, cuja montagem deverá provocar estranhamento 

no leitor, pois rompe com a representação clássica, trazendo um pé no lugar do braço, 

patas de animais no lugar da mão, enfim, parece remeter a ideia da arte 

contemporânea. Em torno desta figura, vem a pergunta: “VOCÊ SABE O QUE É ARTE 

CONTEMPORÂNEA?”. E mais externamente oito obras de arte: Diade, de Letícia 

Marquez; Ñanduti, de Lívio Abramo, e outras seis, todas “sem título”, de autoria de 

Maria Cheung, Luiz Henrique Schwanke, Anna Mariah Comodos, Mônica Barth, Alfi 

Vivern e Raul Cruz. 

As imagens desta página apresentam boa resolução, o que facilita muito a 

visualização e trazem um apanhado interessante de obras, tanto em relação à 

qualidade dos artistas contemporâneos representados como na diversidade de 

técnicas: pinturas, escultura, objeto, gravura. 
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Figura 59: Página 6 
Fonte: PARANÁ, 2012 

 
Página 7 

Na parte superior, em uma caixa de texto vermelha, consta o seguinte texto: 

“ARTE CONTEMPORÂNEA: Movimento de vanguarda surgido após a Pop Art, em 

constante renovação”. 

Desta caixa, surgem outras duas, uma mais à esquerda, em cor laranja, com o 

seguinte texto: “Arte Contemporânea utiliza diferentes tipos de materiais, desde a tela 

para a pintura, material para escultura, obras feitas com sucatas, papéis reciclados, 

jornais, revistas, tecidos, materiais da natureza, até o corpo humano e as coisas mais 

diversificadas que você possa imaginar!” E à direita, em cor vermelha: “POP ART: Surge 

no início dos anos 1960 e utiliza objetos de consumo da sociedade industrial”. Embora 

se reconheça que este material não comporte textos extensos que expliquem 

detalhadamente cada conceito apresentado, é necessário pontuar que as definições 

escolhidas não ajudam a compreender nem Arte Contemporânea nem Pop Art. 

 

 

Figura 60: Página 7 
Fonte: PARANÁ, 2012 
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Página 8 

Na parte superior, consta o texto: “Na obra abaixo do artista Edson 

Evangelista deixamos um espaço vazio. Escolha o quadro que se encaixa nesse 

espaço e complete a imagem”. As palavras obra e artista estão em destaque, a 

primeira sobre uma caixa de texto vermelha e a segunda, laranja. O nome do artista 

também está em negrito. O fundo desta página é de cor branca. A imagem da obra 

ocupa toda a parte central da página e, abaixo dela, três quadrados com a indicação 

de recorte para preencher o espaço em branco da obra.  

A obra é muito bonita e interessante, mas não consta nenhuma informação 

sobre ela e nem sobre o artista. A atividade acaba tendo mais características de treino 

de discriminação visual do que uma prática artística. Neste caso, entende-se que a 

obra de arte foi usada não para trabalhar arte, embora seja fundamental que um 

apreciador de artes visuais seja um bom observador, mas para outra atividade que 

poderia ser realizada a partir de qualquer outra imagem. Quando se fala de educação/ 

formação artística, é fundamental além da observação formal da obra, relacioná-la aos 

aspectos da cultura, da história, da biografia do artista, que são relações que 

facultarão a compreensão do objeto arte e do que o faz ser diferente de outros objetos. 

Entende-se que esta proposta de atividade deveria ser uma das partes de um 

projeto mais amplo, dialogado, que envolvesse reflexão, discussão sobre 

possibilidades de leitura e de atualização da obra, caso contrário, limita-se à execução 

de uma atividade motora. Mais uma vez, ressalta-se a necessidade de o museu 

trabalhar em conjunto com a escola, para que o material didático seja explorado pelo 

professor e, assim, possa, de fato, contribuir com o objetivo do museu de educar as 

pessoas e aproximá-las da instituição. 

 

 

Figura 61: Página 8 
Fonte: PARANÁ, 2012 



188 
 

Página 9 

A página, com fundo laranja, traz uma mescla de textos e imagens, dispostos 

de forma a dar movimento à leitura. Na parte superior, à esquerda, a frase título: 

“VOCÊ SABIA QUE”; abaixo e centralizada, outra caixa de texto: “Algumas obras de 

arte contemporânea podem e devem ser tocadas, explorando os sentidos (visão, tato, 

olfato, paladar e audição) para que você também faça parte dela? Essas obras são 

chamadas de interativas”. À direita, a imagem da obra “Lanterna”, de Eliane Prolik, 

ilustrando o que foi explicado. 

A nova linha de informações inicia com a obra “Caminhantes”, de Antonio 

Dias, à esquerda e alinhada à parte inferior da imagem, uma caixa branca de texto: 

“Já outras obras são diferentes e, se tocadas, podem ser danificadas, destruindo 

assim o acervo do museu”. Abaixo e centralizada em relação a esta, a imagem 

“Tempos Modernos” de Letícia Marquez, reforça o tipo de obras que não devem ser 

tocadas. 

O quarto inferior da página é marcado por uma caixa vermelha de texto, sobre 

a qual aparece a imagem de um grupo de crianças interagindo com a imagem de uma 

“mulher” adulta, que está à direita, com os pés sobre uma caixa branca de texto, 

sugerindo a relação entre as crianças que visitam o museu e uma monitora, conforme 

os escritos: Na primeira caixa: “Sempre que vier ao museu pergunte ao monitor quais 

obras podem ou não ser tocadas!” Na segunda: “MONITOR É a pessoa que faz a 

intermediação entre as obras e os visitantes. Ele explica sobre as obras e a vida dos 

artistas”.  

Interessante e necessária a explicação sobre possibilidade de interagir com 

algumas obras de arte. Em muitas das idas a museus antes e durante o processo de 

escrita desta tese, não foram poucas as vezes em que se observou turmas de crianças 

e adolescentes sendo orientadas pelas professoras a colocar as “mãos para trás” 

mesmo no caso de mostras de trabalhos que permitiam o toque. É preciso também 

que os curadores e/ou responsáveis pela montagem das exposições deixem clara 

esta informação para o público para que os objetivos do artista sejam respeitados. 

A explicação sobre as obras que não podem ser tocadas é insuficiente. Afinal, 

por que um simples toque pode danificar uma obra? As pessoas não entendem, é 

preciso dialogar, argumentar com elas. A mesma observação se faz à explicação do 

termo monitor, abordado de forma reducionista: “Ele explica sobre as obras e a vida 
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dos artistas”. É só isso que ele faz? É assim que o museu entende o trabalho do 

monitor? 

 

 

Figura 62: Página 9 
Fonte: PARANÁ, 2012 

 

Página 10 

Sobre o fundo branco, uma caixa de texto vermelha, na parte superior 

esquerda, anuncia o Jogo dos sete erros.  

Abaixo, o texto: “A Várzea”, do artista Attila Wenserski, é uma obra que não 

pode ser tocada. Identifique as diferenças entre as duas imagens. 

Abaixo, a imagem reproduzida com as medidas de 7cmx8,5cm é duplicada 

para que a atividade possa ser realizada. 

O mesmo que foi comentado a respeito da página 8 (Figura 55) deve ser 

considerado aqui. 

 

 

Figura 63: Página 10 
Fonte: PARANÁ, 2012 
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Página 11 

Esta página foi elaborada sobre um fundo texturizado verde e inicia com uma 

caixa de texto vermelha justificada à esquerda, na qual se lê: “Obra figurativa”. Abaixo, 

alinhada a esta e escrito em preto sobre caixa branca, a explicação: 

 

Algumas obras de arte podem ser reconhecidas porque têm uma ou várias 
figuras ou porque lembram alguma coisa. Elas têm a forma definida de um 
objeto, de uma pessoa, de um bicho ou de uma planta. São chamadas de 
obras figurativas (PARANÁ, 2012). 

 

À direita, a reprodução da obra “A luta dos homens”, de Gilvan Samico, ilustra 

a definição. Abaixo, desta vez justificada à direita e com o mesmo padrão de cores e 

letras, encontram-se o texto “Obra abstrata” 

  

Outras obras não têm nenhuma figura conhecida são pontos, linhas, texturas, 
formas, etc. São obras abstratas. Os trabalhos abstratos são inexplicáveis, e 
é essa a ideia: eles inventam uma linguagem sem precisar utilizar palavras. 
Os artistas que realizam arte abstrata inventam um mundo novo, mostrando 
novas formas de ver (PARANÁ, 2012). 

 

Alinhada à esquerda, a obra abstrata “Deslocamento”, de Abelardo Zaluar, 

exemplifica o texto. 

É importante ressaltar a preocupação demonstrada em todo o material de 

conceituar um termo e ilustrá-lo. Como se trata de palavras que normalmente não 

fazem parte do vocabulário cotidiano dos estudantes, este procedimento facilita 

sobremaneira a compreensão do que está sendo falado. Por outro lado, o material 

apresenta problemas na construção dos conceitos, quer pela falta de clareza do texto, 

como acontece no caso da obra figurativa, quer por equívocos, como em obra 

abstrata.  

“Outras obras não têm nenhuma figura conhecida [...]”, a própria imagem 

usada para exemplificar traz muitos triângulos, figuras muito conhecidas. “Os 

trabalhos abstratos são inexplicáveis, e é essa a ideia: eles inventam uma linguagem 

sem precisar utilizar palavras”. São inexplicáveis? Os figurativos são explicáveis? 

Uma obra de arte precisa ser explicável? Eu não posso explicar um trabalho a partir 

do meu repertório?  

São muitos tensionamentos que certamente trarão dúvidas aos leitores. Em 

relação ao não uso de palavras, isso não se aplica à maior parte da História da Arte? 
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É algo que diz respeito apenas às obras abstratas? A mesma observação precisa ser 

feita em relação à última frase: “Os artistas que realizam arte abstrata inventam um 

mundo novo, mostrando novas formas de ver”. Os artistas estão constantemente 

criando novos mundos e novas formas de ver a partir das novas formas de 

representar. O mundo do Renascimento é absolutamente diferente do Barroco, que é 

diferente do Impressionismo. E o mundo de Ron Mueck? E o mundo de Banksy? 

Imagina-se que seja necessário rever este conceito. 

 

 

Figura 64: Página 11 
Fonte: PARANÁ, 2012 

 

Página 12 

Sobre um fundo vermelho, alinhado à esquerda, e sobre uma caixa de texto 

branca, têm o texto: “RECRIE a sua obra a partir de um pedaço da obra “Brasil” da 

artista Violeta Franco”. 

Abaixo, ocupando dois terços da folha, isto é, 13cm x 18cm, um quadro em 

branco, e à esquerda, um detalhe da obra que deverá ser recriada. 

Trata-se de outra atividade lúdica, que as crianças e adolescentes gostam de 

fazer, mas seria interessante contextualizá-la, trazer informações sobre a artista, sua 

história, seu processo de criação, o período em que a obra foi feita, dentre outras. A 

atividade fica comprometida, porque é só olhar para o lado (página seguinte) e já se 

descobre como é a obra completa. Talvez fosse mais interessante apresentá-la em 

um outro momento, para que os estudantes pudessem comparar o que fizeram com 

o trabalho da Violeta Franco, isto é, comparar a sua poética pessoal com a da autora 

e, depois, com a dos demais colegas, discutir as opções de cada um, certamente o 

processo seria mais rico. 
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Figura 65: Página 12 
Fonte: PARANÁ, 2012 

 

Página 13 

Em um fundo branco, há caixas de texto na cor laranja, centralizadas, assim 

como a imagem completa da obra citada na página anterior que se encontra entre as 

duas partes escritas. 

Textos: Acima da imagem: “Agora observe a obra “Brasil”, de Violeta Franco, 

completa. Nós a mostramos aqui para que você possa observá-la melhor e fazer o 

percurso visual da obra”. 

Abaixo: “Observe atentamente a imagem, olhe-a por algum tempo e responda 

as perguntas abaixo: A imagem tem figuras? Quais são? Possui formas geométricas? 

As linhas do desenho são curvas ou retas? Essas linhas têm ritmo (movimento)? E as 

cores da obra? Quantas cores a artista usou? Quais são elas? “ 

Observe novamente a imagem e leia o título: “O que este título tem a ver com 

a obra? (PARANÁ, 2012). 

A partir das questões apresentadas, o material orienta o estudante a iniciar 

uma leitura formal da obra. Ainda que breve, considera-se muito importante este tipo 

de proposição, já que auxilia a refletir a respeito do que se observa. Ao decupar a 

obra, as pessoas passam a olhar com mais atenção, ler o trabalho com mais 

profundidade, estabelecendo relações, percebendo outros aspectos, e são capazes 

de, por exemplo, responderem à última pergunta apresentada na atividade: “o que o 

título tem a ver com a obra”. 
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Figura 66: Página 13 
Fonte: PARANÁ, 2012 

 

Página 14 

Tem-se aqui mais uma página de definição de termos. Sob um fundo laranja, 

uma caixa de texto vermelho, localizada na parte superior, traz o texto: “AS FORMAS 

DE CRIAÇÃO MAIS IMPORTANTES COM QUE A ARTE CONTEMPORÂNEA TEM 

SE EXPRESSADO SÃO: ”. 

Abaixo, à esquerda, uma coluna de imagens, e ao lado, as respectivas 

explicações. 

Obra: “Fachada”, de Eduardo Coimbra. A técnica, fotografia, é destacada 

utilizando letras maiúsculas pretas sobre uma caixa de texto branca − o mesmo ocorre 

com todas as outras a seguir – e, em seguida, uma breve explicação também em 

letras pretas, mas diretamente sobre o fundo: “primeira manifestação artística que 

surgiu durante a Revolução Industrial. A palavra “fotografia” significa escrever ou 

desenhar com luz e pode ser em preto e branco ou em cores”. 

Obra: “Tao K’un", de Maria Cheung. “INSTALAÇÃO arte feita diretamente no 

espaço do museu, podendo utilizar vários meios, como a fotografia, a escultura, o 

vídeo e o computador. Ela pode propor interação com o espectador por meio dos cinco 

sentidos: visão, olfato, audição, tato e paladar”. 

Obra: “Capelinha II”, de Jefferson César. “OBJETO obra tridimensional que 

não é esculpida ou modelada como a escultura”. 

Obra: “Teatro de botão”, de Hélio Leites. “PERFORMANCE forma de arte em 

que o corpo é o suporte da obra, utilizando várias expressões, como teatro, poesia, 

música, dança e mímica. Por isso deve ser registrada em fotos ou vídeo”. 
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Obra: “Incompossibilidades”, de Marcelo Gobatto. “VIDEOARTE arte em 

vídeo ou computador que representa imagens em movimento por meio da fotografia, 

animação, grafismo, som, texto e objetos interativos”. 

Definição de termos importantes, desta vez feita de forma mais clara, mas que 

ainda assim é necessário pressupor o envolvimento dos professores para que 

aprofundem estes conceitos a partir de atividades práticas e de apreciação para que 

os estudantes se apropriem de fato deles. 

 

 

Figura 67: Página 14 
Fonte: PARANÁ, 2012 

 

Página 15 

Vê-se, em um fundo branco, uma caixa de texto vermelha, justificada à 

esquerda: PINTE OS PONTOS. Ao lado desta, em letras pretas, minúsculas, segue o 

texto: “de marrom, os círculos de preto, os quadrados de verde, os triângulos de 

amarelo e descubra quais os elementos que o artista Antônio Henrique do Amaral 

usou como motivo em sua pintura intitulada “Brasiliana III”. 

Abaixo, aparece o quadro no qual deverá ser realizada a atividade. 

Esta última atividade encerra a cartilha, garantindo o revezamento entre uma 

página com conteúdos teóricos e outra com proposições práticas. O fazer artístico, 

como já mencionado várias vezes ao longo deste trabalho, é fundamental no processo 

de formação em arte, e é necessário fazer a distinção entre este e a realização de 

técnicas, normalmente com materiais pré-pontos, nos quais é necessário apenas 

recortar e colar imagens que todos os estudantes recebem igualmente, ou colorir os 

espaços indicados, enfim, bastando cumprir uma ordem, seguir uma orientação.  
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Não existe espaço para traçar o próprio projeto, desenvolver o próprio 

processo, arriscando, elaborando hipóteses, “errando”, criando algo autoral, 

individual, único, feio ou bonito, mas seu, resultado de experiências vividas e não de 

relatos ouvidos, pensados por outro alguém. Acredita-se que, desta forma, contribui-

se para que as pessoas acreditem que são capazes de fazer seu próprio trabalho, e 

não apenas completar o que já foi iniciado por outrem. Isto é, alguém projetou, a elas 

cabe a execução. Imagina-se que uma educação em arte que contemple o fazer 

artístico terá grande valor na formação de pessoas mais autônomas. 

Isto não quer dizer, entretanto, que o professor – no caso da escola – ou o 

mediador, monitor, educador – no museu, não tenham mais função; ao contrário, o 

trabalho é muito maior, pois em vez de apresentar a mesma imagem para todos 

colorirem, recortarem, colarem, precisarão estar atentos aos desejos e às 

potencialidades de cada um, orientando e mediando individualmente, desafiando-os 

e propiciando momentos nos quais possam “descobrir as possibilidades e limitações 

das linguagens expressivas, de seus diferentes materiais e instrumento” (PILLAR; 

VIEIRA, 1992, p. 17). 

 

 

Figura 68: Página 15 
Fonte: PARANÁ, 2012 

 

Página 16 

Sobre o fundo verde, reaparece a imagem de criança sorrindo e acenando, 

“dando tchau”. Acima desta e sobre a caixa de texto branca, o texto: “OBRIGADO 

POR SUA VISITA”. Abaixo, à esquerda, em letras pretas, sobre uma caixa de texto 

laranja, lê-se: “Volte sempre ao MAC/PR. Nossas exposições estão sempre mudando. 

A cada nova visita você encontrará novidades muito interessantes como a que você 
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viu hoje. Visitar um museu pode trazer novos significados para nossa vida e gerar 

questionamentos e reflexões que nos ajudam a entender o mundo de diferentes 

modos. A sua visita para nós é muito importante! ” 

Abaixo da imagem da criança e alinhada à caixa laranja pela parte inferior, 

outra menor, na cor vermelha, com o texto: “Horário de visitação: Terça a sexta-feira, 

das 10 às 19h. Sábado e domingo, das 10 às 16h”. 

Muito simpática esta despedida, ressaltando a importância que o visitante tem 

para a instituição e relembrando o que o museu pode oferecer a ele. 

 

 

Figura 69: Página 16 
Fonte: PARANÁ, 2012 

 

Contracapa 

Sobre o fundo branco e centralizado na parte superior da página, encontra-se 

o letreiro: “FAÇA VOCÊ MESMO GRAVURAS”. 

Em seguida, o passo a passo ilustrado com o desenho de uma das crianças, 

já utilizado em outro momento no material. São cinco fases: 

1. Faça um desenho com o lápis sobre o papel. 

2. Passe este desenho sobre uma bandeja de isopor com um lápis ou um 

palito (é preciso que tenham ponta). 

3. Com um pincel ou rolinho, passe tinta guache sobre o desenho. 

4. Coloque uma folha em branco sobre a bandeja de isopor. 

5. E está pronta a sua gravura. Perceba que o desenho saiu invertido. É 

assim mesmo, não é legal? 
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No rodapé da página, há uma descrição do que será preciso para fazer a 

gravura: “MATERIAIS: lápis ou palito, tinta guache, pincel ou rolinho, bandeja de 

isopor (daquelas de supermercado mesmo), tesoura sem ponta, papel”. 

 

 

Figura 70: Contracapa 
Fonte: PARANÁ, 2012 

 

Aba da contracapa 

Na parte superior, encontra-se o texto:  

ARTE POSTAL Arte Postal é uma modalidade de arte criada em meados da 

década de 1960 que consiste em realizar arte sobre cartões postais e envelopes. 

Possibilita a troca de mensagens criativas de forma bem livre, utilizando todo o tipo 

de imagens: desenhos, colagens, carimbos, adesivos – todas as composições são 

permitidas. Você também poderá criar sua obra de arte. Utilize o cartão abaixo para 

realiza-la. Após concluir seu trabalho, você poderá enviá-lo pelos Correios ou entregá-

lo pessoalmente, para quem quiser. (PARANÁ, 2012). 

Abaixo, o espaço padrão de cartão postal, 10cm x 15cm, delimitado por 

pontilhados que orientam o recorte, no qual os estudantes deverão criar o seu 

trabalho. No verso desta aba, encontra-se o local para preencher o nome do 

remetente, destinatário, endereço, bem como para colar selos. Além disso, aparece a 

logomarca do museu e o endereço da instituição. 

Nesta mesma aba, na parte de cima, encontram-se as respostas para as 

atividades que foram propostas no livreto. 

Ao observar pela primeira vez esta proposta, parece que ela está um pouco 

deslocada, a cartilha já terminou e ainda há coisas acontecendo. Entretanto, imagina-

se que isto ocorre para se aproveitar o tamanho especial da aba, que coincide com o 
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do cartão postal e, talvez, para evitar que uma folha recortada no meio do material 

causasse a impressão de algo descuidado. Como acima desta há as respostas e a 

explicação do termo, é possível destacar toda a aba sem comprometer a integridade 

do livreto. 

 

 

Figura 71: Aba da Contracapa − Frente 
Fonte: PARANÁ, 2012 

 

Figura 72: Aba da Contracapa − Verso 
Fonte: PARANÁ, 2012 

 

Capa 

Um quadrado laranja, centralizado sobre a capa branca, traz a ficha técnica: 

são 16 cargos, começando pelo governador, passando pelo então (2012) secretário 

da cultura e direção do museu. Ressalte-se que os nomes das integrantes do setor 

educativo, Edilene Luiz Osório e Lúcia Venturin de Matos, aparece em 12o lugar, 

seguidos de segurança e manutenção, presidência da sociedade amigos do museu, 

projeto gráfico e arte final. 

No rodapé da capa, encontram-se as logomarcas da Sociedade Amigos do 

MAC/PR (SAMAC), do Museu de Arte Contemporânea e do governo do Estado do 

Paraná. Centralizadas na parte superior, as “pernas” que “caminharam” por todo o 

livreto são registradas em vermelho. Apesar de algumas páginas trazerem excesso 

de informações visuais, observa-se um grande cuidado em relação à diagramação, 

buscando-se harmonia a partir do equilíbrio da disposição dos elementos, alinhando-

os, justificando-os, o que torna a leitura mais agradável.  

Já que a pesquisa é um dos pontos fortes do MAC/PR, sentiu-se falta de 

alguma menção sobre o assunto para que os estudantes, e também professores, 

soubessem da possibilidade de buscar o museu para a realização de investigações 



199 
 

artísticas. A falta de referência bibliográfica também é algo importante a ser 

ressaltado. 

 

Figura 73: Capa 
Fonte: PARANÁ, 2012 

 

Percebe-se a preocupação do museu em levar ao conhecimento dos 

visitantes as informações que facultem o melhor entendimento de museu, em especial 

do museu de arte contemporânea. Igualmente, há um cuidado em entregar aos 

estudantes um material lúdico, que lhes agrade e divirta e neste sentido, cumpre bem 

a sua missão.  

As observações feitas aqui referem-se a um dos objetivos dos museus 

expostos já na Declaração da Mesa Redonda de Santiago, em 1972, que é aproximar 

o público do museu de forma mais perene, e não apenas uma visita pontual, muito 

agradável, mas que termina ali. Tendo em vista o exposto nos Capítulos 3 e 4 desta 

investigação, o afastamento das pessoas em relação às instituições museais ocorrem 

por questões muito mais importantes do que simplesmente não gostar de arte.  

A partir de uma visita e do contato com um material agradável, o estudante 

pode considerar voltar ao museu. Ao conhecer mais e se envolver com a arte, 

entender a linguagem daquele local e a sua importância, é possível que sinta que 

aquele ambiente também lhe pertence, que ele tem o direito de acessar aquelas obras 

que refletem a humanidade da qual ele faz parte. Isso pode, de alguma forma, 

subverter a lógica de exclusão a que está submetido. Neste sentido, a parceria entre 

museu e escola é imprescindível, pois não se trata apenas de ensinar arte, mas de 

formar pessoas que construam sua cidadania. 
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4.7 MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO (MAM/SP)  

 

 

Figura 74: Vista noturna do Museu de Arte Moderna de São Paulo 
Fonte: Disponível em: http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303631-d317812-Reviews-

Modern_Art_Museum_of_Sao_Paulo-Sao_Paulo_State_of_Sao_Paulo.html  

 

O Museu de Arte Moderna de São Paulo foi aberto efetivamente em 1948. 

Entretanto, o sonho e a necessidade de um espaço que recebesse e legitimasse a 

arte moderna teve início antes disso, já na década de 1910, quando Lasar Segall, em 

1913, e Anita Malfatti, em 1917, realizaram suas exposições em São Paulo.  

Cinco anos mais tarde, foi realizada a Semana de Arte Moderna de 1922, e 

depois grupos de intelectuais e artistas continuaram se reunindo com o objetivo de 

ampliar os espaços para a arte moderna, pois à época, a referência em arte na cidade 

era a Pinacoteca, considerada naquele momento como um espaço que, além de 

academicista, era resistente a outros movimentos artísticos. 

Destas reuniões, surgiram o Clube dos Artistas Modernos (CAM) e a 

Sociedade Pró-Arte Moderna (SpAM), que, de acordo com D’Orta (1995, p.16), seriam 

as precursoras do MAM: “O CAM e a SpAM estão na origem desse movimento de 

abertura da arte moderna para o grande público, que resulta na fundação do MAM de 

São Paulo e na do MAM do Rio de Janeiro”. 
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A pressão feita por estes grupos resultou também na criação da divisão 

moderna do Salão Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, no início da década de 

1940. Mais que um espaço dentro do salão, este fato representa o reconhecimento da 

produção dos artistas modernos como arte, ou Belas Artes. 

Mas a criação de um museu para tal produção ainda demandaria muitos 

esforços: Sérgio Millet, então diretor da Biblioteca Municipal de São Paulo, organizou 

uma reunião com os interessados em criar um museu para a arte moderna na cidade. 

Além disso, estabeleceu contato com Nelson Rockefeller, administrador e presidente 

do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), e com Carleton S. Smith, 

conselheiro deste mesmo museu. Estes apoiaram, através do envio de algumas obras 

produzidas nos Estados Unidos para o Brasil, com o intuito de contribuir para a criação 

do museu brasileiro, conforme é possível observar em um trecho da carta enviada por 

Rockefeller a Millet e reproduzido por D’Orta (1995, p. 16): “Minha intenção, dando 

alguns objetos de arte ao Brasil, não é fundar uma coleção nem aumentar uma 

coleção já existente, mas acelerar um momentum latente...”.  

Eles também contribuíram em relação aos aspectos legais e burocráticos 

necessários para que a instituição se estabelecesse e fosse respeitada 

internacionalmente, o que facilitou muito a realização de grandes exposições no 

museu brasileiro. O MoMA acabou sendo a grande inspiração do Museu de Arte 

Moderna de São Paulo. 

Apesar de todos os esforços, a fundação da nova instituição só ocorreu 

efetivamente com o aporte financeiro trazido pelo empresário ítalo-brasileiro Francisco 

Matarazzo Sobrinho, conhecido como Cicillo, que patrocinou a reforma/adaptação do 

3o andar do prédio dos Diários Associados, realizada pelo arquiteto Villanova Artigas, 

além de comprar várias obras na Europa para compor o acervo da instituição. Este, 

entretanto, desejava uma organização “familiar”. Somente após a grande pressão 

exercida pelo MoMA, que insistia na presença de especialistas para assumir a direção 

artística do museu, é que Cicillo aceita outro modelo de organização. (D´ORTA, 1995) 

Para assumir a direção da instituição, o empresário convidou o crítico de arte 

belga Léon Degand, que permaneceu no cargo até 1950. Apesar do curto período em 

que esteve à frente do MAM, Degand organizou muitas conferências, publicou artigos 

e entrevistas nos quais enfatizava a necessidade do museu promover a educação 

artística das pessoas para que elas pudessem vir a ser público dos museus: “Essas 



202 
 

ideias sobre o ensino da arte e sua relação com o público seriam postas em prática 

durante a sua atuação 1ª frente do MAM [...]” (D´ORTA, 1995, p. 22). 

A função educativa do museu, já sugerida pelos dirigentes do MoMA, foi 

assumida fortemente pela MAM, que programou cursos, palestras, conferências, 

exibição de filmes e montou exposições que se propunham didáticas, na medida que 

traziam placas que informavam o público sobre os recursos utilizados pelos museus 

para montar as exposições, como por exemplo, a disposição da iluminação. 

Considerando este propósito educativo, o MAM realizou exposições do seu acervo em 

outras cidades do estado. 

O crítico também organizou a exposição “Do figurativismo ao abstracionismo”, 

que inaugurou oficialmente o museu em 8 de março de 1949. Ressalte-se que a 

mostra teve 95 obras, de artistas como Alexander Calder, Waldemar Cordeiro, 

Kandinski, Léger, Miró, dentre outros, e contava com um catálogo “com edição 

cuidada, ilustrada em trilíngue (português, francês e inglês), o que representou um 

novo padrão para a época [...]” (D´ORTA, 1995, p.22). 

Outras exposições de alto nível foram realizadas, sempre divulgadas, assim 

como o restante da programação, através de boletins periodicamente publicados. De 

acordo com D ‘Orta (1995, p. 25), a saída de Degand do museu em meados de 1950 

levou o MAM a enfrentar a sua primeira crise. 

Em função do grande sucesso que era o MAM, o pintor italiano e amigo de 

Cicillo o encorajou a realizar uma exposição nos moldes da Bienal de Veneza. Lourival 

Gomes Machado, substituto de Degand, viu com descrédito a ideia. Mesmo assim, o 

MAM realizou, em 1951, a primeira Bienal Internacional de Artes do país, que contou 

com a participação de 21 países. 

No ano seguinte, 1952, a instituição promoveu uma intensa programação para 

comemorar os 30 anos da Semana de Arte Moderna de 1922 e, em 1953, além de 

lançar a “Coleção Artistas Brasileiros Contemporâneos”, publicação de livros dirigida 

por Sérgio Milliet, inaugurou a segunda Bienal durante as comemorações pelos 400 

anos de São Paulo. Nesta, a participação de países estrangeiros foi ainda maior, 

somando 33. A montagem, também feita por Milliet, trouxe inovações como a criação 

de salas especiais, o que acabou sendo copiado inclusive pela Bienal de Veneza. 

Havia a exposição de um painel didático, explicando a origem e a evolução da arte 

moderna, para que o público compreendesse que “essas coisas não vieram de uma 

loucura qualquer, que tinham suas raízes”(D´ORTA, 1995, p.28). 
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As próximas bienais só confirmaram o sucesso da mostra, tanto em número 

quanto no reconhecimento do evento por parte da comunidade especializada, que 

incluiu o Brasil no calendário das grandes mostras internacionais.  

Além destas, o MAM continuava organizando grandes e importantes 

exposições ao longo do ano. Entretanto, em 1958, o museu foi transferido para o 

Parque do Ibirapuera. A antiga sede era de fácil acesso, já esta só conseguia atrair 

público em grandes eventos, como era o caso das bienais. Com a mudança, de acordo 

com D´Orta (1995, p.31), ficaram evidentes as outras dificuldades já existentes: “Às 

constantes dificuldades financeiras, somava-se o crescente desinteresse de Cicillo”. 

Outra questão importante a ser ressaltada era a dificuldade que os profissionais do 

MAM tinham para desenvolver o trabalho de acordo com os preceitos da museologia, 

tendo em vista a “ação autoritária e personalista de Cicillo” (D´ORTA, 1995, p.31). 

A instituição dependia totalmente de Francisco Matarazzo e as suas 

alterações de ânimo desencadeavam em atitudes desastrosas, como a separação 

entre Bienal e museu, atitude tomada por Cicillo e um grupo de conselheiros, seus 

seguidores, após reforma do estatuto do MAM que passa a permitir grandes 

mudanças na instituição com um número reduzido de votos. Tal fato enfraqueceu de 

vez o museu e, em assembleia realizada em janeiro de 1963, Cicillo Matarazzo doou 

todo o acervo do MAM para a Universidade de São Paulo (USP) e extinguiu o Museu 

de Arte Moderna de São Paulo. Com este episódio, teve fim o que o Tadeu Chiarelli 

(1998, p. 7) define como a primeira fase da história do MAM.  

Ainda no ano de 1963, um grupo de pessoas ligadas ao museu, como ex-

diretores e artistas iniciam uma batalha para reaver as obras doadas e para preservar 

o nome (a marca) Museu de Arte Moderna de São Paulo. Esta reunião de pessoas se 

constituiu em uma comissão de reestruturação do museu, tendo como presidente o 

jurista Oscar Pedroso Horta. Após algumas reuniões, Tarsila do Amaral foi aclamada 

presidente de honra do MAM, que continuou a existir em função do trabalho destas 

pessoas. Neste período, o museu mudou algumas vezes de endereço, mas 

permaneceu organizando mostras e eventos para a arrecadação de fundos. 

Em 1967, o museu recebe a doação da expressiva coleção de Carlo 

Tamagni59, e esta dará origem ao novo MAM, esta segunda fase, de acordo com 

                                                           
59  Empresário e colecionador italiano, que vem para o Brasil e cria, em São Paulo, uma indústria 

gráfica para a publicação de autores clássicos, o que lhe garante prosperidade financeira e a 
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Chiarelli (1998, p. 7): “ poderia ser entendida como um período intermediário entre o 

“antigo” e o “novo” Museu de arte Moderna de São Paulo”. 

Entre os anos de 1968 e 1982, ocorre a terceira fase, marcada pela criação e 

consolidação de sua política artístico-cultural. O museu foi instalado em uma estrutura 

construída na marquise do Ibirapuera, que foi reformada em 1968 para atender “as 

normas museográficas mais recentes na época”(Chiarelli,1998, p. 9). A partir delas, o 

MAM novamente consegue se inserir no cenário cultural de São Paulo.  

Em 1982, o museu passa por nova reforma, mas esta não atende às 

necessidades de uma instituição museal, como a remodelação da reserva técnica, por 

exemplo, o que só seria corrigido mais tarde:  

 
O projeto de reforma da antiga Reserva Técnica, aprovado e financiado pela 
Fundação Vitae, permitiu que o Museu de Arte Moderna de São Paulo desse 
as bases técnicas e científicas aos procedimentos de armazenagem e 
preservação de sua Coleção [...] (CHIARELLI, 1998, p. 10). 

 
Outra conquista importante neste período foi a inauguração do Jardim das 

Esculturas, em 1993. Ambos os feitos foram realizados na gestão de Maria Alice 

Milliet, na Diretoria Técnica, e de Eduardo A. Levy Jr., na presidência do MAM. Em 

1995, Milú Vilela assumiu a presidência do museu, promovendo intensas e profundas 

modificações, com o objetivo de que  

 

[...] o MAM se tornasse um museu vivo, que promovesse uma profunda 
integração entre a arte e o público, demonstrando sua constante preocupação 
com a orientação e educação artística de seus frequentadores, construindo 
um importante diferencial na cena cultural de São Paulo (CHIARELLI, 1998, 
p. 10). 

 

Para que isto se efetivasse, seria necessária mais uma reforma. Para tanto, 

foi realizada uma grande campanha publicitária, que em poucos meses conseguiu o 

montante de 4 milhões de dólares. Foi possível assegurar a instalação de todos os 

dispositivos necessários para que o MAM atendesse às regras museológicas e 

museográficas internacionais. Além disso, o museu ganhou auditório, restaurante, loja 

e a expansão da biblioteca,  

                                                           
aproximação com o meio intelectual da cidade. Tamagni se envolveu com a criação do MAM na 
década de 1940 e participou como tesoureiro da comissão de reestruturação do museu. Ao falecer, 
sua família tende a seu desejo, expresso várias vezes, de doar ao Museu de Arte Moderna de São 
Paulo sua coleção de 81 obras de arte, composta por artistas da cena paulistana da época, como 
Tarsila do Amaral, Lívio Abramo, Mário Zanini dentre outros. (Disponível em: 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa363331/carlo-tamagni. Acesso em: 23 set. 2015). 
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[...] considerada por muitos uma das principais bibliotecas em seu gênero no 
país, além de servir de apoio às atividades da Curadoria e do corpo geral de 
técnicos do Museu, vem proporcionando um salutar serviço junto a 
pesquisadores e estudantes de São Paulo e do Brasil, interessados em 
aprofundar suas pesquisas no campo da arte do século (CHIARELLI, 1998, 
p. 11). 

 

Em relação ao acervo, para driblar as dificuldades financeiras que 

impossibilitavam a concepção de uma política de aquisição, foi instituído, em 1969, 

durante a gestão do advogado Joaquim Bento Alves de Lima Neto, o “Panoramas do 

MAM”, projeto criado por Diná Lopes Coelho, que já havia sido secretária da Bienal e, 

neste momento, atuava no museu onde mais tarde seria diretora. A proposta era a 

realização anual de uma exposição panorâmica da arte brasileira, capaz de mapear a 

produção contemporânea por todo o país e conseguir “através de premiações 

financiadas sempre por terceiros, e doações realizadas por artistas, ampliar seu 

patrimônio com obras atuais” (CHIARELLI,1998, p. 12). 

De 1970 a 1981, cada edição se dedicava a uma linguagem artística 

específica, como desenho, pintura, gravura e formas tridimensionais. Após este 

período e mais em consonância com as características da contemporaneidade, esta 

segmentação foi superada e a mostra realizada ainda hoje é reconhecida como 

relevante internacionalmente. 

O projeto “Panoramas da Arte Brasileira” contribuiu para a ampliação 

considerável do acervo do museu, entretanto, em alguns casos, os artistas premiados 

não tiveram uma produção sólida e acabaram desaparecendo da cena artística, mas 

suas obras compõem a coleção do museu. 

A instituição também investiu em mostras retrospectivas de artistas 

brasileiros, como a de Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Portinari, dentre outros. 

Após 1996, a presidência do MAM conseguiu estabelecer parcerias com 

importantes instituições artísticas cariocas, o que possibilitou levar para São Paulo 

mostras retrospectivas de artistas brasileiros realizadas no Rio de Janeiro. 

Apesar da carência financeira, o museu ainda realizou destacadas exposições 

internacionais, como a do pintor colombiano Omar Rayo, em 1973, Salvador Dalí, em 

1986, e Cindy Sherman, no ano de 1995. 

Em 1996, o cargo de diretor técnico foi substituído pelo de curador-chefe, e 

com ele ocorre a instituição do departamento de curadoria, o que viabilizou uma 

atenção maior ao acervo do MAM, tanto no sentido de estudá-lo e conservá-lo como 
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no de buscar alternativas para ampliá-lo e valorizá-lo. Em 1997, foi criado o grupo de 

estudos em curadoria, formado por profissionais do museu e também por jovens 

curadores de São Paulo, o que, além de reflexões sobre a curadoria, possibilitou a 

realização de importantes mostras apenas com obras da coleção da instituição. 

Atualmente, o acervo da instituição conta com aproximadamente 5 mil obras, 

sendo que a grande maioria foi obtida a partir de doações. 

 

4.7.1 Educativo  

 

Uma das principais preocupações desde a criação do museu, em 1948, era a 

de educar para a arte moderna as pessoas acostumadas com a arte tradicional, 

trazendo-as ao museu. Isto é potencializado a partir de 1969, quando a instituição 

passa a realizar diversas ações para atingir o público em geral, já que o especializado 

já a frequentava e é criado um setor educativo. 

Para alcançar este objetivo, no final de 1997, houve uma grande reformulação 

no setor educativo, dividindo-o em três áreas: Serviço de monitoria, voltado a atender 

instituições de ensino; Cursos de História da Arte, para o adolescentes e adultos, 

especialmente professores, buscando estabelecer relações entre os conteúdos e as 

mostras; e o Atelier de Arte, que, apesar de aberto a todos os públicos, era mais 

frequentado pelos jovens artistas que frequentavam o museu. Consistia em encontros 

com artistas brasileiros contemporâneos que, além de exporem questões acerca de 

sua poética pessoal, também orientavam a produção artística dos participantes. 

Atualmente, percebe-se que o setor educativo do MAM, conhecido apenas por 

Educativo, continua firme com o propósito de oferecer alternativas para que as 

pessoas se aproximem da instituição. 

 

Profissionais 

A equipe é composta por uma coordenadora, duas educadoras-formadoras, 

seis educadores, sendo um deles surdo, que atende principalmente o público portador 

desta deficiência, uma assistente da parte de acessibilidade e quatro estagiários.  

Educadoras-formadoras são as profissionais responsáveis pela formação 

tanto dos educadores quanto dos estagiários. Os educadores já são formados e são 
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contratados pelo regime CLT, já os estagiários são estudantes. Neste museu não se 

adota mais o termo monitor.  

A entrevistada Mirela Esteles60, educadora-formadora, explica que o museu, 

além da exposição permanente de esculturas, organiza três exposições temporárias 

por ano. Durante o período de montagem destas, uma semana, o museu fica fechado 

para o público. Nestes períodos acontecem as semanas de formação, cuja 

responsabilidade fica a cargo das educadoras-formadoras, que definem o que deve 

ser feito e quem serão os convidados que contribuirão para a formação dos 

educadores do museu. É um momento de preparação para todo o período: estuda-se 

a melhor forma de se comunicar com as diversas faixas etárias, como articular a parte 

teórica à parte prática da visita, qual a melhor metodologia e mesmo o planejamento 

dos materiais e recursos necessários para a execução do trabalho. 

 

Programas  

De acordo com a entrevistada, o MAM atende o público que vai desde 

crianças bem pequenas, de 3 e 4 anos, até a terceira idade, tratando de forma especial 

a inclusão de pessoas deficientes. Segundo Esteles, há algum tempo, o museu era 

dividido em duas áreas, a do educativo e a da acessibilidade. Atualmente, existe uma 

mesma coordenação para as duas áreas e “a acessibilidade perpassa todas as ações 

programadas” (ESTELES, M. Entrevista concedida a Joelma Z. Estevam em 

15/01/2013) 

 

Visitas Educativas 

O museu tem como foco principal a visitação de estudantes. Para tanto, 

estabeleceu parcerias com as Secretarias Municipal e Estadual de Educação, mas 

também recebe estudantes de escolas particulares, de universidades que procuram a 

instituição para visitas mediadas. Diariamente, são atendidos entre 6 e 12 grupos de 

estudantes, cada um com 20 ou 25 pessoas. 

O trabalho realizado junto aos estudantes é dividido em duas partes: a 

primeira, com duração de uma hora, consiste na observação, discussão e reflexão 

acerca das obras expostas; na segunda, é realizado o que denominam de experiência 

                                                           
60  Formada em Comunicação das Artes do Corpo, pela PUC São Paulo, atua há cinco anos no MAM 

e há nove anos com mediação em instituições culturais.  
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poética, que pode ser uma oficina artística, narração de história que perpasse pelos 

assuntos abordados na exposição ou uma dinâmica no próprio espaço expositivo, no 

atelier ou ao ar livre. Esta parte prática é realizada em 30 minutos. 

Além dos escolares, o museu oferece agendamento para qualquer outro 

grupo de interessados, com no máximo 25 pessoas, e as visitas podem ser realizadas 

em português, libras, inglês, francês e espanhol. 

 
Contato com a arte 

Além dos estudantes, o Educativo do MAM desenvolve um trabalho 

sistemático com professores a partir de um programa denominado “Contatos com a 

arte”. Sempre que abre uma exposição, na primeira semana, é fechado um horário 

para uma visita mediada exclusiva aos professores, pois acredita-se que, desta forma, 

eles poderão se planejar melhor para trazer os estudantes. Semestralmente, os 

docentes recebem a grade com toda a programação do museu – encontros temáticos, 

com outros educadores, teóricos, especialistas, artistas, para que possam se 

organizar previamente e efetivamente participarem destes encontros que ocorrem 

geralmente aos sábados, das 14 às 18 horas, e cujo foco é a formação continuada do 

professor. 

 
Escolas parceiras 

Nesta mesma linha, existe o programa “Escolas Parceiras”, que hoje conta 

com a parceria de 42 instituições e constitui-se em um acordo de cooperação que dá 

aos professores os mesmos benefícios do “Contatos com a Arte” e, ainda, prevê 

entrada gratuita para professores, alunos, pais de alunos e funcionários da instituição, 

disponibilização de vídeos e materiais publicados para a biblioteca das escolas. Com 

isso, o museu garante a proximidade do professor, que volta sempre, que prepara 

melhor os estudantes e ainda auxilia o museu na formação de público. 

 
Igual e diferente 

O MAM, como já mencionado, tem uma grande preocupação com o processo 

de inclusão e vem desenvolvendo ações e/ou programas para diferentes públicos, 

neste caso, são oferecidos cursos artísticos diversos que “convidam o público a fazer 

e pensar a arte em um ambiente criativo e acessível a todos”61. 

                                                           
61 Disponível em: http://mam.org.br/aprenda/igual-diferente/. Acesso em: 01 out. 2015. 
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Surdos: Além do educador específico, o museu oferece o vídeo-guia, que é 

um material elaborado para cada uma das exposições temporárias, a partir do qual se 

pode ter acesso às informações sobre o museu, a exposição, o artista ou mesmo 

sobre obras específicas. 

Cegos e portadores de algum tipo de deficiência mental: professores cegos 

dão aula de escultura e xilogravura para o público que não enxerga e, ainda, são 

oferecidas aulas de performance para autistas e/ou outras deficiências. Existe 

também o Jardim das esculturas, que é todo voltado para a percepção tátil e o áudio-

guia, e funciona da mesma forma do vídeo-guia. 

Cabe ressaltar que o trabalho de inclusão, de acordo com a entrevistada, teve 

início há muito tempo, quando o hospital Juqueri trazia regularmente seus pacientes 

para visitas ao museu. Atualmente, não tem mais o ônibus para trazer todos juntos, 

mas algumas daquelas pessoas ainda vêm ao museu, “mais autônomos, cada um por 

si só” (ESTELES, M. Entrevista concedida a Joelma Z. Estevam, em 15/01/2013). 

 

Domingo MAM 

Tem como público-alvo os frequentadores do parque do Ibirapuera. Segundo 

Mirela, são realizadas atividades todos os domingos, pela manhã e à tarde − oficinas, 

apresentações, musicais e de dança, atividades de cultura popular, como capoeira – 

muitas na área externa do museu para atrair especialmente adolescentes e jovens, 

que, geralmente, sequer sabem o que é aquele espaço. De acordo com ela, eles 

passam o dia no parque bebendo, e isso, embora não tenha nenhuma relação com o 

MAM, os preocupa.  

Então, surgiu a ideia buscar alternativas para mostrar-lhes que naquele local 

tem também um museu, aproximando-os. Uma delas é convidar ONG’s que 

desenvolvem trabalhos também com adolescentes, especialmente com música, para 

virem se apresentar na frente do museu. A música os atrai e muitos se interessam em 

entrar e conhecer mais sobre o museu.  

 
Família MAM 

De acordo com Mirella Esteles, este programa, que já existe há mais de 10 

anos, é voltado especificamente para as crianças. Ocorre  todos os finais de semana, 

busca a interação entre pais, filhos e amigos e consiste na realização de brincadeiras, 
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atividades artísticas, contação de histórias e visitas guiadas, neste caso, sem prévio 

agendamento. 

 

Férias MAM 

Pensando no público em geral, são colocados cartazes ao lado das obras com 

informações consideradas relevantes, além da confecção de catálogos. 

 

4.7.2 Materiais 

 
Catálogo: O ateliê de Oswaldo Goeldi: Trata-se de um material com cento e 

oito páginas, ricamente ilustrado, não somente em quantidade, mas também pela 

qualidade das imagens, que trazem contraste e a incidência de luz dramática, em uma 

possível referência aos efeitos visuais da técnica da gravura. 

 

 

Figura 75: Capa 
Fonte: MAM, 2012 

 

Figura 76: Aba da Capa 
Fonte: MAM, 2012 

 

 

Figura 77: Aba da Contracapa 
Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 78: Contracapa 
Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 79: Página Um 
Fonte: MAN, 2012 
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A composição traz três imagens ligadas por um fundo escuro; na primeira, a 

lateral de um cavalete corta diagonalmente a página. Uma luz suave evidencia a 

matéria madeira, da qual é feito o objeto, e a sombra integra parte dele ao fundo negro, 

que intenso e amplo, sugere um grande silêncio, só interrompido pelo quadro claro, 

logo acima, que traz, de forma pouco nítida, uma série de retratos antigos, 

possivelmente de pessoas que já não vivem mais. 

Na segunda, mais uma vez uma luz fraca, apenas para evidenciar parte dos 

instrumentos de trabalho; supõe-se serem do gravador, acima de uma mesa. Ainda 

que sutil, ao observar com mais atenção os detalhes, sobre uma pequena tábua, que 

certamente virá a ser a matriz de uma gravura, um lápis vermelho. Conforme 

afirmação de Goeldi, mais à frente, neste material: “A base principal da gravura deve 

ser o desenho. Seria bom que os gravadores desenhassem mais”. (GOELDI, O. 

Entrevista concedida a Ferreira Gullar, Rio de Janeiro, 1957). 

A terceira imagem, de fato a primeira do catálogo, tem uma área iluminada 

bem maior trazendo várias informações visuais. Também sobre um fundo escuro, 

encontra-se uma estante vermelha. Sobre ela, há uma prensa de xilogravura; à direita 

desta, um porta-retratos com uma fotografia de Goeldi; e, à esquerda, uma pequena 

escultura. Sobre as prateleiras, observam-se papéis, latas de tinta, madeiras e outros 

materiais usados na confecção de gravuras. À frente, além de duas tesouras, várias 

possíveis provas de gravuras estão presas com tachinhas na madeira da estante. 

Centralizado e justificado à direita, o texto:  

 

O ATELIÊ DE OSWALDO GOELDI 

EXPERIÊNCIAS GRAVADAS 

14 de junho a 19 de agosto 

CURADORIA DE LANI GOELDI 

 O conjunto das três imagens sugere três momentos da criação: O silêncio e a 

solidão da criação, da execução, e, por fim, a obra pronta e exposta. 

 

Página 2 

Inteiramente em preto, sem nenhuma inscrição ou imagem. 
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Página 3 

Apresentação: O texto foi escrito pela presidente do MAM, Milú Vilela e inicia 

explicitando a missão do museu: “divulgar a obra de artistas representativos, 

tornando-a acessível a todos os públicos”. 

No primeiro parágrafo, já é possível identificar uma das grandes 

preocupações da instituição desde a sua criação: que a arte seja acessível a todos os 

públicos. O discurso está coerente com as inúmeras propostas de atividades, 

programas, alternativas para que o maior número de pessoas possa ser acolhido pelo 

museu. Ressalte-se o empenho do MAM, especialmente no atendimento de surdos, 

cegos e de pacientes psiquiátricos. 

Em seguida, menciona grandes nomes da arte mundial que já expuseram no 

museu: Duchamp, Warhol, Volpi, Burle Max, Portinari, dentre outros. Desta forma, 

posiciona o MAM, especialmente para os leitores sem esta informação, como uma 

importante instituição no cenário artístico. 

Por fim, esclarece que o gravador de renome internacional foi projetado pelo 

próprio museu, que realizou a retrospectiva de sua obra no ano de 1956, 

demonstrando que a instituição reconhece e valoriza os bons talentos. 

 

 
Figura 80: Página 3 
Fonte: MAN, 2012 

 

Página 4 

Fotografia de Oswaldo Goeldi no mercado de peixes do Rio de Janeiro, 1955. 

Fotógrafo desconhecido. Coleção Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi. 
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Figura 81: Página 4 
Fonte: MAN, 2012 

 

Página 5 

Traz o sumário em português e em inglês. 

 

 

Figura 82: Página 5 
Fonte: MAN, 2012 

 

Página 6 e 7 

Oswaldo Goeldi: Apesar de breve, a biografia do artista escrita pela curadora 

da mostra Lani Goeldi traz informações relevantes para a compreensão da vida e dos 

rumos da carreira do artista. Como todos os outros textos do material, consta a versão 

em português e em inglês. 
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Figura 83: Página 6 
Fonte: MAN, 2012 

 

 

Figura 84: Página 7 
Fonte: MAN, 2012 

 

Páginas 8, 9, 10 e 11 

A página da esquerda traz a fotografia do artista em seu atelier no Rio de 

Janeiro, em 1940, feita por Carlos Moskovics, do acervo: Instituto Moreira Salles, 

anunciando a cronologia que será apresentada nas três seguintes. 

Cronologia: Apresenta 19 principais acontecimentos da vida profissional de 

Goeldi, desde o nascimento, em 1895, passando pela realização de exposições 

individuais e coletivas, ilustração de livros e jornais, participações e premiação em 

Bienais, até seu falecimento, em 1961. As três páginas que trazem esta “linha do 

tempo” estão ilustradas com fotografias do artista e imagens de seus trabalhos, bem 

como de cartazes dos eventos nos quais participou, como a reprodução do cartaz da 

primeira Bienal de São Paulo. 

 

 

Figura 85: Página 8 
Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 86: Página 9 
Fonte: MAN, 2012 

 



215 
 

 

Figura 87: Página 10 
Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 88: Página 11 
Fonte: MAN, 2012 

 

Páginas 12 e 13 

Experiências gravadas: O texto, escrito por Daina Leyton, coordenadora do 

Educativo e Acessibilidade, traz uma série de elementos interessantes acerca dos 

propósitos educativos do museu. Na primeira frase, afirma que a exposição Ateliê de 

Oswaldo Goeldi propõe a “integração entre a fruição e a prática artística num ambiente 

dinâmico e vivo” e prossegue: “Essa configuração vai ao encontro do que o Educativo 

MAM considera essencial na relação com seu público: a construção de sentido 

pautada no olhar e no fazer”. 

Apreciação/fruição/leitura da imagem; prática artística/produção artística/fazer 

artístico, são dois dos vértices da Proposta Triangular que estão em consonância com 

as tendências mais atuais do ensino da arte voltadas ao Sociointeracionismo62. 

A segunda parte do texto, entretanto, traz um discurso que se aproxima muito 

mais das ideias da Escola Nova: “O Educativo MAM trabalha constantemente com 

experimentação e criação, pois essas são maneiras potentes de sensibilizar o olhar 

para o cotidiano e a realidade”. 

Faz-se necessário recordar que a concepção estética predominante da 

Pedagogia Nova, de acordo com Fusari e Ferraz (1993, p. 28) “é proveniente de: a) 

estruturação de experiências individuais de percepção, de integração, de um 

entendimento sensível do meio ambiente [...]; b) expressão, revelação de emoções, 

de insights, de desejos, de motivações experimentadas interiormente pelos 

indivíduos...” 

                                                           
62  Teoria pedagógica fundamentada nos escritos de Vygotsky, que vincula o desenvolvimento 

humano ao contexto cultural e tem na mediação um de seus principais conceitos. 
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Arte é entendida como sinônimo de expressão63 e a criação depende de 

liberdade, portanto, não é aceitável, por exemplo, a intervenção de adultos 

(professores) no trabalho desenvolvido pelas crianças e adolescentes. 

Desde o início dos anos 1990, é possível observar uma grande adesão às 

ideias da Proposta Triangular entre os arte-educadores, especialmente no sentido de 

trazer conteúdos para as aulas de artes, principal crítica feita à concepção anterior, 

que: “Depois dos anos 60 (1960), o pouco cuidado em avaliar-se os fundamentos do 

método da livre expressão levou inúmeros professores a extremos, onde tudo era 

permitido” (FUSARI; FERRAZ, 1993, p.35). Em muitos casos, as aulas de artes se 

tornavam espaços para a prática de experimentos psicológicos. 

Há, entretanto, na atualidade, um grupo representativo de arte educadores 

que critica o ensino das artes atualmente em função da ênfase dada à cognição 

secundarizando a expressão e a sensibilidade. Sobre isso João Francisco Duarte 

Júnior64 afirma: “Contudo, não nesse sentido um tanto desvirtuado que a expressão 

parece ter tomado no âmbito escolar, onde vem se resumindo ao repasse de 

informações teóricas acerca da arte, de artistas consagrados e de objetivos estéticos” 

(2001, p. 13). 

Trata-se de uma tentativa de resgatar o conhecimento intuitivo, sensorial e a 

expressão, muitas vezes, negligenciada em aulas que desconsideram a 

especificidade da arte privilegiando o conhecimento lógico e racional, assim como 

ocorre, por exemplo, em matemática. 

 O Texto de Dayna Leyton é concluído da seguinte forma: “Importa estar 

atento aos processos de descoberta, ao que nos “toma de assalto”, nos atravessa e, 

conosco, faz (constrói) sentido. 

 

                                                           
63  De acordo com o esteta italiano Luigi Pareyson, existem três definições de arte: arte como fazer, 

como conhecer e como exprimir (1997, p. 21). Com o romantismo, prevaleceu o conceito de arte 
como expressão, “que faz com que a beleza da arte consista não na adequação a um modelo ou 
a um cânone de beleza, mas na beleza da expressão, isto é, na íntima coerência das figuras 
artísticas com o sentimento que as anima e suscita” (PAREYSON, 1997, p.21). 

64  Professor doutor do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, de onde se 
aposentou em 2013. Possui tese de livre-docência em Fundamentos Teóricos das Artes, também 
pela UNICAMP. É autor de várias publicações, dentre elas Fundamentos Estéticos da Educação, 
O que é beleza, Itinerário de uma Crise: A Modernidade e O sentido dos sentidos. 
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Figura 89: Página 12 
Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 90: Página13 
Fonte: MAN, 2012 

 

Páginas 14 e 15 

À esquerda, observa-se a fotografia de um homem aparentemente 

observando algo que irá desenhar. A página da direita traz o restante da imagem, 

centralizado e em letras muito grandes a palavra Olhar e o texto: “O que está a sua 

volta? Quando você observa uma paisagem ou um objeto, o que mais chama a sua 

atenção?”. Ao lado direito da fotografia, na parte inferior da página e em letras bem 

pequenas, a recomendação: “Todas as atividades devem ser realizadas na presença 

de um adulto”. No canto inferior direito a autoria dos textos que virão a seguir: Dayna 

Leyton e Diana Tubenchlak. 

A fotografia traz uma imagem cotidiana, uma pessoa comum em um espaço 

igualmente comum, sugerindo que a arte pode ser feita por todos e em qualquer lugar. 

A partir deste “capítulo”, todos os outros terão uma programação visual com 

uma estrutura que se repete: A página da esquerda será preenchida por uma imagem 

colorida que extrapolará para a da direita, normalmente ocupando um terço desta, o 

restante será em branco e trará as informações em preto, com o título em letras 

grandes. Quando este é maior do que o espaço de dois terços desta folha, avançará 

sobre a imagem, mas definindo um contraste: Sobre a imagem em cores letras 

brancas, na parte branca, letras pretas, como ocorre em grande parte das técnicas de 

gravura. 

Na sequência do material encontram-se três textos: “Pesquise o mundo”, 

“desenhe mais” e “desenho no vazio”. 
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Figura 91: Página14 
Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 92: Página15 
Fonte: MAN, 2012 

 

Páginas 16 e 17 

As páginas são divididas em duas colunas, na 16, à esquerda, os textos:  

Pesquise o mundo: “Ao fazer um passeio em um parque, no centro da cidade 

ou em um museu, leve um banquinho; uma prancheta; papel e material para desenhar 

de sua preferência (lápis, nanquim, aquarela, etc.). Sente-se, respire, sinta a 

temperatura e ouça os sons do ambiente. Escolha uma cena, observe e desenhe. 

Leve o tempo que considerar necessário. Construa um novo tempo. Repare no que 

você sente, perceba se algo muda em sua relação com esse espaço”. 

Desenhe mais: “Escolha um objeto ou uma paisagem. Faça um desenho de 

observação desse tema eleito em dois minutos. Desenhe novamente esse mesmo 

tema, desta vez em um minuto. E assim por diante: 30 segundos e quinze segundos. 

Observe e compare os resultados, com atenção às variações dos traços das 

diferentes produções. O que você percebe? Esses registros podem também servir 

como referências para as suas gravuras”. 

Após estes, uma frase de Goeldi: “A base principal da gravura deve ser o 

desenho. Seria bom que os gravadores desenhassem mais”. (GOELDI, O. Entrevista 

concedida a Ferreira Gullar, Rio de Janeiro, 1957). 

A outra metade da imagem é composta por três fotografias. Na primeira, uma 

moça sentada em um banquinho, em um espaço público desenhando. Na segunda, a 

ampliação do desenho que ela faz e, por fim, um detalhe de um desenho já sendo 

concluído. 

Percebe-se uma visão mais romântica da arte, a ênfase na expressão, na 

experimentação, no ensaio e erro. Em nenhum momento há explicações a respeito de 
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técnicas de desenho ou ao menos de noções básicas, alguma dica, enfim. É 

interessante observar que ao contrário disso, as imagens que ilustram essas páginas 

trazem desenhos bem resolvidos tecnicamente. Seria possível chegar neste nível sem 

qualquer orientação (ainda que haja a recomendação de que todas as atividades 

devem ser realizadas na presença de adultos. Questiona-se: Quem seriam estes 

adultos? As pessoas que auxiliariam com seus conhecimentos na realização do 

trabalho, ou alguém que prezasse pela segurança, especialmente das crianças, tendo 

em vista que a proposta é desenvolvê-las em espaços público? 

Uma das queixas importantes em relação a esta metodologia é que os 

estudantes evoluíam até uma determinada fase e depois ficavam estagnados, muitas 

vezes se desmotivavam e abandonavam a prática artística. É importante destacar que 

não se defende aqui a repetição exaustiva de exercícios até que se alcance o 

“desenho perfeito”. Antes disso, a ideia é a de que o estudante seja orientado para 

que “encontre” a sua poética pessoal e, a partir daí, busque conhecimentos técnicos 

que lhe faculte materializar suas ideias, caso a opção não seja somente conceitual. 

A sugestão de levar material para desenho de sua preferência nos permite 

concluir que esta proposta está direcionada a pessoas já iniciadas em arte, 

conhecedoras e apreciadoras de algumas técnicas. O encaminhamento metodológico 

evidencia a preocupação em relação à sensibilização, à criação de um ambiente 

agradável e “propício” para desenvolver a experiência artística. 

A página 17 traz uma única imagem, de tamanho equivalente às três juntas 

da página anterior e a versão em inglês do texto. 

 

 

         Figura 93: Página16 
          Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 94: Página17 
 Fonte: MAN, 2012 
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Páginas 18 e 19 

Texto:  

Desenho do vazio: Olhe a paisagem. Escolha um local onde você possa ver 
o céu. Procure não registrar as formas dos objetos, edifícios e árvores. Faça 
o contrário: registre a forma do céu. Observe o contraste entre os espaços 
cheios e os vazios, as figuras e os fundos. Se quiser, preencha com uma cor 
escura a forma do céu e veja o que esse preenchimento causa em seu 
desenho (MAM, 2012). 

 

O texto revela a preocupação em não ser diretivo, em mostrar ao leitor que 

ele tem liberdade para seguir ou não as ideias sugeridas e que isto vai depender do 

que ele sentir ser melhor para a sua forma de desenvolver seu trabalho artístico.  

 

Figura 95: Página18 
 Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 96: Página19 
 Fonte: MAN, 2012 

 

Páginas 20 e 21 

A imagem que ultrapassa a página da esquerda invadindo um terço da direita 

traz o contorno de uma mão, talvez uma menção às pinturas rupestres, primeiros 

registros gráficos dos seres humanos.  

No centro, em letras grandes e contrastando com o fundo, o texto “gravar e 

imprimir”, e acima mais uma frase de Goeldi: “A realidade é muito aparência, e a força 

do artista está em captá-la” (GOELDI, 1960). 

Esta nova etapa do material apresenta sete técnicas para realizar gravuras: 

monotipia, monotipia com guache, monotipia gigante, xilogravura, isogravura, gravura 

em linóleo e serigrafia, sempre seguindo a seguinte estrutura: breve comentário a 

respeito de cada uma e, em seguida, a forma de realizá-la. O passo a passo é 

exemplificado com imagens bastante ilustrativas, facilitando a compreensão, ainda 

que o texto já seja suficientemente claro.  
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Todas as possibilidades apresentadas são de fácil execução e, na maior parte 

dos casos, utilizando materiais bastante acessíveis, podendo ser realizadas por 

quaisquer pessoas que receberem este material e sentirem vontade de se fazer uma 

gravura. Como a estrutura se repete, serão mostrados aqui apenas quatro dos sete 

exemplos apresentados no material. 

 

 

             Figura 97: Página 20 
            Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 98: Página 21 
   Fonte: MAN, 2012 

 
Monotipia 

A página traz o texto: “A monotipia é uma técnica simples, com efeitos que 

podem surpreender. Ela permite uma única impressão em superfície lisa e pode ser 

feita em diferentes materiais e formatos. Passe uma fina camada de tinta de gravura 

com um rolo de borracha em uma superfície de vidro, azulejo ou fórmica, coloque uma 

folha de papel sobre a tinta e em seu verso crie um desenho, usando um objeto 

pontiagudo. Quando retirar a folha, você perceberá que o desenho feito atrás do papel 

estará impresso nele! Coloque para secar”. Alerta também para que o processo seja 

feito de forma rápida, para a tinta não secar, o que inviabiliza a transferência da imagem. 

 

 

               Figura 99: Página 22 
              Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 100: Página 23 
    Fonte: MAN, 2012 
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Monotipia com guache 

Explica que esta técnica permite experimentar a monotipia, mas não é 

necessário utilizar a tinta especial para gravura. 

 

 

Figura 101: Página 24 
Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 102: Página 25 
Fonte: MAN, 2012 

 

Monotipia gigante 

Informa que a técnica pode ser feita em grupos e permite explorar gestos e 

cores. 

 

Figura 103: Página 26 
Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 104: Página 27 
Fonte: MAN, 2012 

 

Xilogravura 

Informa que a esta é a técnica mais usada por Goeldi e explica como realizá-

la. Para fazer a matriz, use um pedaço de compensado ou madeira e com ferramentas 

de cortes, como a goiva, grave nele um desenho. Depois de pronta a imagem, passe 

uma camada de tinta com um rolinho sobre toda a superfície da madeira. A tinta mais 
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indicada é a profissional para xilogravura, à base de água. Coloque uma folha de papel 

sobre o desenho e passe suavemente as costas de uma colher de pau em seu verso 

para que a imagem seja transferida. Coloque a impressão para secar num varal. 

 

 

Figura 105: Página 28 
Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 106: Página 29 
Fonte: MAN, 2012 

 

 

Figura 107: Página 30 
Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 108: Página 31 
Fonte: MAN, 2012 

 

Páginas 38 e 39 

Experimentar a cor: repete a estrutura da sequência “gravar e imprimir”, mas 

desta vez acrescentando cores. A imagem, que ocupa três quartos das duas páginas, 

traz uma matriz de xilogravura sendo colorida de vermelho com um pincel. 

Na metade mais à direita, observa-se um comentário de Goeldi sobre a cor: 

“Estava saturado do preto-e-branco e procurei a cor. Inicialmente fiz aquarelas e 

depois tentei passar para a gravura”. (GOELDI, O. Entrevista concedida a Ferreira 

Gullar, Rio de Janeiro, 1957). 
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Figura 109: Página 38 
Fonte: MAN, 2012 

 

 

Figura 110: Página 39 
    Fonte: MAN, 2012 

 

 

Páginas 40 a 43 

O texto informa que é possível imprimir com várias cores na mesma matriz, 

contudo, as cores podem se misturar, o que compromete o controle dos detalhes e 

contornos. Caso estes sejam detalhes importantes para o trabalho, é necessário 

proceder várias impressões, de modo sobreposto, uma cor sobre a outra. 

 

 

Figura 111: Página 40 
Fonte: MAN, 2012 

 

 

Figura 112: Página 41 
Fonte: MAN, 2012 
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Figura 113: Página 42 
Fonte: MAN, 2012 

 

 

Figura 114: Página 43 
Fonte: MAN, 2012 

 

 

Páginas 44 e 45 

Apresenta a possibilidade de colorir gravuras a partir da técnica da aquarela: 

após imprimir a sua xilogravura ou isogravura, observe as relações entre luz e sombra, 

branco e preto; escolha os espaços vazios que deseja preencher com cores e pinte 

com aquarela. O lápis de cor aquarelável também é uma boa opção. Pinte os espaços 

que desejar com lápis de cor e passe pincel com água sobre o colorido. 

 

 

Figura 115: Página 44 
Fonte: MAN, 2012 

 

 

Figura 116: Página 45 
Fonte: MAN, 2012 
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Figura 117: Página 46 
Fonte: MAN, 2012 

 

 

Figura 118: Página 47 
Fonte: MAN, 2012 

 

 

Páginas 48 e 49 

Apresenta técnicas de impressão usando materiais diversos, inclusive o 

corpo, novamente enfatizando a experimentação, a possibilidade de desenvolver 

trabalhos artísticos sem a necessidade de adquirir materiais caros, o que torna a arte 

muito mais democrática. 

Todas as técnicas apresentadas seguem o mesmo padrão: um breve texto 

informando sobre elas, a explicação de como realizá-las e sugestões de como realizar 

outras obras a partir delas. 

 

Figura 119: Página 48 
Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 120: Página 49 
Fonte: MAN, 2012 
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 Páginas 50 e 51  

Frotagem: ode se apresentar como uma ampla pesquisa de texturas e formas 

que existem ao nosso redor. A ideia é capturar as superfícies de objetos, paredes, 

chão, etc., com giz de cera sobre papel (MAM, 2012). 

 

 
Figura 121: Página 50 

Fonte: MAN, 2012 

 
Figura 122: Página 51 

Fonte: MAN, 2012 

 
 

Páginas 52 e 53 

Impressão de elementos da natureza: convida o leitor a coletar folhas de 

árvores, galhos, frutas e verduras. Depois, explica que, para imprimir as folhas secas, 

basta pintá-las com tinta e depois colocar sobre elas um papel no qual será gravada 

a sua imagem. No caso das frutas e verduras, é necessário cortá-las ao meio e utilizá-

las como carimbos. 

 
Figura 123: Página 52 

Fonte: MAN, 2012 

 
 

 
Figura 124: Página 53 

Fonte: MAN, 2012 
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Páginas 54 e 55 

Gravura Corporal 

Esta atividade consiste em pintar partes do corpo e carimbá-las num papel. 

Pode ser restrita às mãos e aos dedos, porém, outras partes do corpo também podem 

ser empregadas sobre grandes suportes (MAM, 2012). 

 

 
Figura 125: Página 54 

Fonte: MAN, 2012 

 

 
Figura 126: Página 55 

Fonte: MAN, 2012 

 

 

Páginas 58 e 59 
Outras Formas de Gravar 

Sobre um fundo suave, observa-se uma composição com alguns instrumentos 

utilizados na gravura em metal: placa de cobre com uma imagem gravada (matriz), 

buris e rolo para entintar. Neste capítulo, é abordada a gravura em metal e a litografia 

e, além das imagens ilustrando o processo de confecção das gravuras, observam-se 

trabalhos das artistas Leya Mira Brander (metal) e Renina Katz (litografia). 

 

 
Figura 127: Página 58 

Fonte: MAN, 2012 

 
Figura 128: Página 59 

Fonte: MAN, 2012 

 



229 
 

Páginas 60 e 61 

Explica os procedimentos e materiais para a realização da gravura em metal. 

Ao final da segunda página, traz uma obra de Leya Mira Brander, sem título, feita em 

2001, a partir da técnica de água forte, água tinta e ponta seca. 

 

 

Figura 129: Página 60 
Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 130: Página 61 
Fonte: MAN, 2012 

 

Páginas 62 e 63 

Litografia: explica os modos de realizá-la e ilustra o texto com trabalhos de 

Renina Katz. Na página da esquerda, a obra Cosmologia III, de 1974; e na seguinte 

Ressonância, do mesmo ano. 

 

 

Figura 131: Página 62 
Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 132: Página 63 
Fonte: MAN, 2012 
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Páginas 64 e 65 

Lista de Obras 

Traz a reprodução de parte de um ambiente que, além de espaço expositivo, 

é utilizado para a realização de atividades práticas. Chama a atenção, na metade 

superior direita, uma placa de rua na qual está escrito: “Alameda Oswaldo Goeldi”. 

Nesta última parte do catálogo encontram-se 29 reproduções de gravuras de 

Goeldi, sendo 20 em tamanhos maiores, com mediadas em torno de 15cm x 10 cm, e 

nove com 4cm x 4cm. É possível ter um bom panorama da obra do artista, na medida 

em que apresenta trabalhos elaborados no período compreendido entre os anos 1935 

e 1960 e realizados em diferentes técnicas, como xilogravura, nanquim sobre papel e 

xilogravura em cores. 

 

 

Figura 133: Página 64 
Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 134: Página 65 
Fonte: MAN, 2012 

  

 

Figura 135: Página 66 
Obra: Gatos, 1944 (Xilogravura) 

Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 136: Página 67 
Obra: S/ Título, 1950 (Xilogravura) 

Fonte: MAN, 2012 
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Figura 137: Página 88 
Obra: Tarde, 1954 (Xilogravura) 

Fonte: MAN, 2012 
 

 

Figura 138: Página 89 
Obra: Margaridas, 1945 (Xilogravura) 

Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 139: Página 92 
Obra: Paisagem Urbana, s.d. 

(Nanquim sobre papel) 
Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 140: Página 93 
Obra: Bêbado, s.d. 

(Nanquim sobre papel) 
Fonte: MAN, 2012 

 

 

Figura 141: Página 94 
Obra: Lata D’Água, s.d. 

(Xilogravura) 
Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 142: Página 95 
Obra: Mesa, s.d. (Xilogravura) 

Fonte: MAN, 2012 
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Páginas 98 e 99 

Traz livros e jornais ilustrados pelo artista. 

 

 

Figura 143: Página 98 
Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 144: Página 99 
Fonte: MAN, 2012 

 

Páginas 100 a 105 

Traz toda a equipe do Museu de Arte Moderna de São Paulo, desde a diretora 

presidente, conselhos, patronos, setores e também as empresas parceiras neste 

projeto. 
 

 

Figura 145: Página 100 
Fonte: MAN, 2012 

 

Figura 146: Página 101 
Fonte: MAN, 2012 

 

Páginas 106 a 107 

Ficha técnica da montagem da exposição e do catálogo. 
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Figura 147: Página 106 
Fonte: MAN, 2012 

 

 

Figura 148: Página 107 
Fonte: MAN, 2012 

 

Página 108 

Assim como no início do catálogo, a última página, em conjunto com a 

contracapa e a aba da contracapa constituem uma composição. Neste caso, percebe-

se todo o ambiente já mencionado na página 64, mas desta vez ele aparece completo, 

trazendo, em primeiro plano, a mesa com os materiais que serão utilizados na 

realização das propostas poéticas idealizadas pelo Educativo. 

 

   

Figura 149: Página 108 
Fonte: MAN, 2012 

Figura 150: Página 109 
Fonte: MAN, 2012 

Figura 151: Página 110 
Fonte: MAN, 2012 

 

Capa 

Na cor amarela, traz apenas o código de barras com o ISBN do material. 
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Figura 152: Aba da Contracapa 
Fonte: MAN, 2012 

 

 

Figura 153: Capa 
Fonte: MAN, 2012 

 

QUADRO RESUMO 
 

A análise dos materiais didáticos elaborados pelos setores educativos dos 

museus estudados revelou a necessidade de alguns ajustes, para que possam, 

efetivamente, contribuir para a superação das construções que, historicamente, vem 

afastando o público da arte: 

 

      Proposta 
               Pedagógica 
 
Critérios 

Instituição 1 Instituição 2 Instituição 3 Instituição 4 

Linguagem utilizada Adequada Não adequada. Adequada Adequada. 

Proposta pedagógica 
reflexiva 

Adequada Não adequada. Não adequada. Não adequada. 

Proposta pedagógica 
apresenta conteúdos 
sobre a linguagem 
museográfica 

Não adequada Adequada. Adequada. Não adequada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A preocupação que levou a esta investigação foi refletir sobre o 

distanciamento entre o público e a arte, o que repercute nos números restritos de 

visitantes em grande parte dos museus. 

O MON, que atrai o maior número de frequentadores dentre as instituições da 

cidade, recebeu um público de 310.00065 pessoas no ano de 2014. 

Considerando que a população da capital e região metropolitana é de 

3.168.98066 habitantes, depreende-se que menos de 10% dos moradores visitaram o 

museu neste ano. O resultado fica ainda pior ao se ponderar que a instituição é 

bastante procurada por turistas de todo o país e também do exterior; que as pessoas 

que realmente se interessam por arte podem ter ido mais de uma vez ao MON durante 

o ano e que há um número expressivo de escolas visitantes, ou seja, muitos dos que 

foram ao museu não o fizeram espontaneamente. 

A princípio, buscou-se entender melhor por que isso acontece. No segundo 

capítulo, realizou-se uma discussão com o suporte teórico da Sociologia e da Filosofia, 

que evidenciou a existência de construções ideológicas hegemônicas presentes nos 

diversos segmentos da sociedade, inclusive na relação entre arte e tecnologia, com o 

objetivo de manter o domínio dos que possuem o poder econômico – países, classes 

sociais – sobre os demais. 

Este estudo permitiu compreender que o hiato entre público e arte, neste caso 

específico Artes Visuais, vem sendo construído historicamente; o problema é extra-

artístico, portanto, para superá-lo, é preciso trabalhar além da arte. 

Apesar da gravidade dos achados teóricos do segundo capítulo, o terceiro 

trouxe um alento: as imposições não são absolutas, o fato de o ser humano ser 

interpretativo e criativo lhe permite subverter, de alguma maneira, o poder que lhe é 

imposto. Isto, entretanto, pode ser potencializado a partir da construção do 

conhecimento coletivo e de uma educação libertadora. 

No caso das Artes Visuais, o conhecimento acerca da imagem pode promover 

maior compreensão e, quiçá, o encantamento pelo objeto artístico. Já um ensino da 

arte que propicie a reflexão contribuirá para que o estudante seja capaz de desvelar 

                                                           
65  Disponível em: www.mon.org.br. Acesso em: 28 ago. 2015. 
66  Disponível em: http://www.agencia.curitiba.pr.gov.br/publico/conteudo.aspx?codigo=42.  Acesso 

em: 10 dez. 2015. 
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as estruturas que interferem em suas escolhas e também para compreender que os 

museus são instituições que podem contribuir “para o desenvolvimento da 

comunidade, enriquecendo a qualidade de vida individual e coletiva” (ICOM, 1999, 

p.252), e que isso é direito seu.  

Este trabalho educativo deverá ser compartilhado com o museu, que a partir 

de um pensamento contemporâneo de museologia, vai concebê-lo como Integral, isto 

é, que leva em conta a totalidade dos problemas da sociedade, “de modo a melhor 

atender às necessidades das pessoas e promover uma vitalidade cultural das 

sociedades [...]” (TRAMPE, 2012, p. 103). 

O quarto capítulo apresenta, então, o museu com uma função muito mais 

ampla do que salvaguardar obras de arte, muito mais integrado à comunidade, 

assumindo um papel importante na construção da cidadania contemporânea e 

reconhecendo a democracia como um valor fundamental no desenvolvimento social, 

econômico e cultural, assim como para a liberdade de expressão e criação. 

Dentro desta concepção, a educação, dentro dos museus, assume um papel 

fundamental e deve acontecer de forma articulada com o sistema educacional. Para 

tanto, a instituição museal precisa estar presente também fora dos grandes centros 

urbanos, acolher a todos os públicos a partir de estratégias de mediação, do uso de 

uma linguagem acessível, estabelecer programas de formação de professores e 

primar pela interação equitativa das mais diversas culturas. 

Neste contexto, outro conceito fundamental tratado neste capítulo é o de 

mediação, que vai conceber o leitor como um produtor de sentidos, que reage de 

forma ativa ao que lhe é proposto e que busca o que lhe faça sentido. Se o museu 

pretende, de fato, romper com a ideia de instituição elitizada e se aproximar dos 

públicos que estão afastados, precisa se comprometer com uma mediação que 

ultrapasse o mero repasse de informações. 

Esta mudança na forma de pensar o museu requer também dar uma atenção 

especial aos profissionais que estabelecem o contato direto com o público. Entende-

se que é fundamental pensar a profissionalização destas pessoas, sob pena de se 

perder todo um trabalho construído a cada término de contrato de estagiários. 

Observar o trabalho realizado pelos setores educativos dos museus 

evidenciou o compromisso e o desejo de estabelecer um diálogo com o público. As 

instituições pesquisadas vêm desenvolvendo diferentes estratégias, a fim de que, 
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cada vez mais, pessoas possam se sentir incluídas e usufruam do acervo artístico-

cultural das instituições.   

Esta preocupação se reflete inclusive nos materiais didáticos elaborados 

pelos setores educativos, nos quais é possível perceber que os museus estão 

buscando suporte em teorias educacionais, como a Histórico-cultural67, que, entre 

outros, entende a educação como mediação. 

Considerando o exarado pelas cartas patrimoniais, percebe-se que as 

propostas pedagógicas analisadas nesta investigação precisam de alguns ajustes 

para contribuir de forma mais efetiva na superação dos desafios impostos por anos, 

de uma mentalidade de dominação que estabelece o que cada cidadão, cada classe 

social e até mesmo cada país tem direito, ou seja, das tecnologias de controle social 

A pesquisa propiciou a confirmação das hipóteses levantadas, de fato, o 

afastamento entre público e arte refletem questões extra artísticas. Entretanto, não se 

imaginava de que maneira isto vem sendo construindo e reafirmando o poder de quem 

detém o domínio econômico sobre os demais. Neste sentido, o estudo sobre a 

tecnologia trouxe subsídios para compreender como estas construções se 

estabelecem nos mais diversos setores das sociedades. 

Em relação à segunda hipótese, a educação realizada pelos museus, em 

parceria com a escola, pode iniciar um processo de reversão do afastamento entre 

público e arte, além de confirmá-la, alguns aspectos importantes se sobressaíram, 

como o uso de uma linguagem que atenda aos mais diversos públicos, pois, conforme 

ensinou Bourdieu (2008, p. 21): “A língua não é somente um instrumento de 

comunicação ou mesmo de conhecimento, mas um instrumento de poder”. É preciso 

estar muito atento a isso. A necessidade de mostrar o museu como um espaço capaz 

de acolher a todos, ensinado sobre a sua linguagem específica, sua estrutura e 

funcionamento. Desenvolver processos educativos de forma dialogada, respeitosa, 

priorizando a reflexão e a construção coletiva dos conhecimentos.  

A pesquisa mostrou a necessidade urgente da realização de uma parceria 

entre museu e escola, o que só traz benefícios para ambas as instituições e, 

especialmente, para a formação de cidadãos capazes de contribuir para a construção 

de uma sociedade com mais igualdade. 

                                                           
67  A teoria histórico-cultural tem suas origens nos estudos de Vygotsky (1896-1934). 
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Considera-se que os objetivos deste trabalho foram atingidos, mas sabe-se 

que ainda há muito que ser estudado sobre o assunto. Assim, espera-se que este 

estudo possa trazer alguma contribuição para a realização de novas pesquisas. 
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Anexo 1: Guia de entrevista 

 

GUIA DE ENTREVISTA MAN/PINACOTECA/MON/MAC 

PARTE 1: Responsável 

1.Nome: 

2.Função: 

3.Formação: 

4.Tempo de atuação na Ação Educativa: 

5.Tempo de atuação no museu: 

PARTE 2: Estrutura 

1.O setor da ação Educativa dispõe de um espaço específico? Considera adequado este espaço? 

2.Recebe a mesma atenção por parte dos museus que é dispensada aos demais setores? 

3.Conta com o número suficiente de funcionários? Quantos compõem a Ação Educativa? 

4.Tem apoio para a realização de cursos/reciclagens? 

5.Tem apoio financeiro/parceria para a realização de material de apoio/didático? 

6.Quem recebe este material? 

7.Alguma dificuldade a ser relatada? 

PARTE 3: Trabalho da Ação Educativa 

1.O trabalho da Ação Educativa é fundamentado em teoria(s)/autor (s)específico (s)? 

2.Qual(is) público(s) que atende? 

3.Existe um trabalho diferenciado para cada público? 

4.Quem coordena este trabalho? 

5.Quem aplica/efetiva este trabalho? Monitores(as)? 

6.Como são selecionados os(as) monitores(as)? Quais critérios? 

7.Como é o trabalho de preparação dos monitores? 

8.Alguma dificuldade específica com relação ao trabalho dos monitores? 

9.Percebe alguma mudança no perfil dos monitores ao longo dos anos? 

 

PARTE 4: Público 

1.Qual(is) público(s) que atende? 

2.Existe um trabalho diferenciado para cada público? 

3.Quem coordena este trabalho? 

4.Percebe alguma mudança no perfil do público que frequenta as exposições monitoradas ao longo do tempo? 

5.Percebe se o público reage de forma diferente às exposições que trazem trabalhos com características mais 
contemporâneas?  Há alguma resistência? Qual público demonstra alguma resistência? 

 

 



249 
 

Anexo 2: Transcrição de entrevista Pinacoteca de São Paulo 

 

INSTITUIÇÃO: Pinacoteca de São Paulo 

ENTREVISTADA: Milene Chiovatto 

DATA: 14/01/2013 

Pesquisadora (P). Seu nome? 

Milene Chiovatto (M.C.). Meu nome é Milene Chiovatto, mas todo mundo me conhece por Mila, eu já agreguei no nome Mila 
Milene Chiovatto que fica mais fácil. 

P. A sua função aqui? 

M.C. Aqui eu sou coordenadora do núcleo de Ação Educativa, desde 2002.  

P.  E a sua formação? 

M.C. Minha formação é em Artes Visuais com ênfase em Desenho e mestrado em Comunicação, na parte de Sociologia da Arte.  

P. Tempo de atuação na Ação Educativa. 

M.C. Neste museu desde 2002. 

P. Você já trabalhou em outros? 

M.C. Ah, já trabalhei um monte. 

P. O setor da ação Educativa dispõe de um espaço específico? Considera adequado este espaço? 

M.C. Então, vamos por partes, assim: o núcleo de Ação Educativa é repartido em programas, a gente tem duas áreas de atuação, 
uma lida com públicos que não são ligados diretamente à cultura de visitar museus, públicos que normalmente são menos 
frequentadores da cultura, públicos mais, que a gente chama mais excluídos sociais, uma terminologia que está muito em 
discussão agora, então, que envolve um programa para públicos com deficiência, públicos em situação de vulnerabilidade social, 
um programa que a gente desenvolve só para funcionários do museu, interno, um programa para idosos, então, estão todos 
neste eixo de vulnerabilidade social que envolve tudo, mulheres em situação de violência até crianças em creche popular, 
passando por indígenas. E no outro eixo está o público que é já mais tradicional de visitação de museus, que são escolares, 
professores, a grande abstração do público em geral, que é tudo, né, então a gente lida com estes dois grandes eixos e esses 
dois grandes eixos articulam vários programas entre eles. 

O que liga todos estes programas é a consistência conceitual do próprio grupo que tem as suas bases metodológicas pra atuar 
junto aos diferentes tipos de perfil. Essa estrutura, né, ela foi recém-adequada, e que a gente vê assim: este que a gente está 
não é o nosso espaço de atendimento, é o nosso espaço de trabalho. Então, aqui não chegam grupos de nenhuma ordem, não 
perpassam por aqui públicos que não são de visita técnica, então aqui, ou de reunião, ou de um encontro mais técnico mesmo, 
o que, a minha pergunta para a tua pergunta é: se este espaço, como espaço de trabalho é adequado é uma questão. Ou se o 
espaço no qual a gente recebe os públicos é adequado? São dois espaços diferentes. 

P.  É esta questão aqui, a parte administrativa, burocrática: 

Eu acho que ele é adequado por alguns pontos e não adequado por outros. Em termos da quantidade de espaço total do museu, 
eu acho que ele é bastante generoso, porque aqui a disputa de espaço é a cotoveladas, né. A gente, primeiro, quando eu cheguei 
aqui em 2002, o que a gente tinha era uma mesa e um telefone, numa sala da museologia, né, e o que a gente conseguiu? Uma 
sala bem pequenininha, debaixo da escada, e atualmente o que a gente tem é uma das maiores salas da instituição, e que reflete 
também o crescimento da equipe, que é muito grande, atualmente, é a segunda maior equipe do museu. Também tem esta 
questão de como a gente se desenvolveu ao longo destes 12 anos. Como espaço de trabalho, o que me agrada neste espaço 
de trabalho é isso que, em comparação aos demais espaços de trabalho da instituição, ser bem generoso, a necessidade né, 
deste espaço, que obriga a gente a ficar num espaço comum, eu acho muito bom, também acho horrível porque é uma bagunça 
uma loucura, mas eu acho muito bom porque a gente consegue ouvir tudo o que está acontecendo. Eu, como gestora, consigo 
articular, tem alguém fazendo reunião aqui, tem uma pessoa fazendo reunião lá, e eu consigo, né, articular ideias, é, mas acho 
que ele é pequeno para o que a gente é agora. Em termos disso, a gente sempre brinca que a gente precisa construir um 
mezanino.  

P. A que você reputa este crescimento tão grande em relativamente pouco tempo da ação educativa? 

M.C. Nossa, 12 anos é pouco tempo? Olha, eu acho que é assim, muito trabalho, muito. 

P. É o reconhecimento deste trabalho grande de vocês? 

M.C. É, durante 10 anos a gente teve muito apoio da direção. A direção, que estava nas mãos do Marcelo Mattos Araújo, que é 
o atual secretário de cultura do Estado de São Paulo, ele é museólogo, e então ele tinha como princípio da construção deste 
museu que ele tava efetivamente construindo, que a educação era um eixo chave para o processo de fortalecimento da própria 
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instituição, então ele apoiou muito o desenvolvimento das ações da educação.  Atualmente, a gente tá com outra direção e que 
a relação é um pouco menos fluida, né? Mas o que eu acho que, assim, apoio institucional, a seriedade do trabalho, a quantidade 
de trabalho, e acho que a gente está num dos maiores museus do estado, né, então, durante a gestão do Marcelo, o que a gente 
percebe é que o museu ganhou visibilidade internacional em termos da qualidade das suas mostras, e, por outro lado, também 
ganhou uma solidez em termos de conceituação, tanto do próprio processo de pesquisa e curadoria, como também de educação, 
que são os dois grandes eixos do museu.  

P. Bom, você já me respondeu se recebe a mesma atenção por parte dos museus que é dispensada aos demais setores, até 
maior em alguns aspectos, né? Se conta com o número suficiente de funcionários:  

M.C. Olha, a gente vem num crescendo grande, grande, grande... Eu tenho hoje em dia pessoas que, quando eu cheguei em 
2002, ainda estão comigo, né, então quando eu cheguei já estruturei. Ele me chamou, o Marcelo me chamou pra estruturar o 
núcleo de Ação educativa, que não era estruturada. Este é um museu de mais de 100 anos, então ele teve diferentes momentos 
no processo de educação, teve momentos de diferentes lógicas de direção e ele me chamou para articular essa área, e que 
quando a gente chegou aqui tinha um grupo de pessoas muito bem-intencionadas, que fazia o máximo possível, mas que não 
eram articuladas como grupo, não tinham uma densidade conceitual também, que articulasse todos estes fatores. Então ele me 
chamou para colocar um pouco de ordem neste núcleo, e, daquela época pra cá, a gente vem crescendo ano a ano. Então, 
atualmente, a gente tem quase 40 pessoas na equipe inteira.  

P. E essas pessoas têm formação todas em Arte? História? 

M.C. Não, é bem variado. É bem variado e a gente prefere que seja assim. Claro, as maiores porcentagens são de pessoas 
formadas em Arte, mas tem História, Administração, Pedagogia, enfim, tem de tudo. 

P. E vocês têm apoio para a realização de cursos/reciclagens? 

M.C. Assim, na verdade, apoio, o que você quer dizer? 

P. Apoio financeiro mesmo, dispensa de horário. 

M.C. Não, isto está dentro da nossa lógica de trabalho. Já é sistematizado. A gente sempre brinca com os educadores, eles não 
gostam muito da brincadeira, mas os educadores que estão em contato direto com o público, não nós que somos gestores, 
dentro do horário de trabalho deles, eles têm um horário específico para formação, é semanal, e além disso tem processo de 
formação também continuada, convidando gente de fora para falar, além dos conteúdos contados todos com curador, com os 
artistas que já é de praxe, é todo um processo de formação continuada.  

P. E vocês fazem materiais didáticos também? 

M.C. Cinquenta mil, eu ia trazer uma coisa mais focada em leitura de imagem, que acho que é mais o teu foco, mas assim, muito, 
a gente tem atualmente para professores mais de 30 produzidos, para público em situação de vulnerabilidade, 2, 3, 4, 5, uns seis 
materiais que eu me lembre. Para crianças, a gente tem dois, pra adolescentes a gente tem uma série de postagens educativos 
que a gente publicou, é... jogos, então... 

P. E este material é feito por vocês, aqui, junto com a equipe que desenvolve o trabalho lá na exposição? 

M.C. Olha, tem um pouco de tudo. Depende do que é né, então, assim, por exemplo, se é um material, vamos supor, igual a 
esse que foi feito depois de 2010. Não sei se você já conhece a nossa nova formulação do acervo, nossa nova apresentação do 
acervo, você vai ver que a gente passou quatro anos, o museu inteiro passou quatro anos construindo essa nova exposição da 
nossa própria coleção, posto que a antiga, é, exposição, tava há mais de 12 anos em cartaz, então ela já estava bastante 
defasada, né, e era necessário oxigenar um pouco este acervo. Então a gente pensou em uma equipe multidisciplinar, dentro do 
museu, quatro anos repensando esta mostra e esta mostra ela está permeada nas, no discurso curatorial né, ela tá em uma série 
de salas que constroem o discurso temporal, mas ela é cortada, não sei se é essa a palavra, mas ela é cortada por algumas 
obras e instalações bastante provocativas que foram propostas pelo educativo. EU: eu vi isso e achei muito interessante. É, 
então na verdade assim, o discurso curatorial, ele vai mais ou menos do século XVII até o início do Século XX, mas, em 7 das 
11 salas expositivas, existem obras modernas e contemporâneas que dialogam com coisas que estão ali, naquela sala, e que 
foram propostas por nós, né, cujo texto foi escrito por nós, e que tão ali exatamente para causar uma tensão discursiva que 
propicie uma reflexão no visitante. Isso, esse movimento, faz parte de um das nossas ações que a gente chama de Educateca, 
que vem de um sonho que é um museu sem educadores, um museu que não precise de educadores, que seja educativo. Então 
a ideia é criar um espaço e ao alcance de todos recursos de distintas naturezas, jogos, este tipo de ação que a gente chama de 
arte diálogos, seja colocação de outras obras de tensão, é folders de publicação que tem quinhentos mil, é, perguntas, jogos, 
atividades, que possam ser usufruídos por quem chega no museu, que não precisa de um educador físico lá, mas que a gente 
atue nos bastidores para que o museu seja educativo. ENTENDI. Essas ações, elas são construídas pelos educadores, da casa, 
exatamente porque eles convivem todos os dias com os visitantes, eles têm até mais cancha, do que a gente pensar em alguma 
coisa de cima para baixo. Então, por exemplo, esse material aqui que é um dos materiais que a gente fez (mostra o material), 
pra esta proposta, do “arte diálogo”, apresenta uma obra mais tradicional do século XIX, com uma obra de arte fotográfica da 
década de 30, 40, e que discute o que é construção de retrato, né, o que que é, é uma construção isenta? Ela é discursiva? Ela 
é política, ela é mnemônica, ela guarda uma determinada imagem (?) ela fala, ela não fala? Que discurso ela tece? E junto com 
isso vai uma câmera escura pra fazer na sala de aula, o modelo, e os nossos materiais sempre têm isso, eles têm atrás uma 
proposta de leitura de imagem bem elaborada, mas não fechada, é sempre, pergunte o que se sabe, e ele é todo permeado por 
perguntas pra poder melhor explorar o conhecimento, seja lá onde o professor estiver. Sempre existe uma, o que a gente chama 
de proposta poética, ou seja, é uma proposta que não necessariamente é plástica, pode ser musical, teatral, mas é poética de 
qualquer maneira, e que pode, no nosso entender, essa proposta poética tem uma função de tornar mais, de passar pelo corpo 
um conhecimento de uma ordem mais abstrata. E junto com este material sempre vai um material de apoio pros educadores, é, 
que fala de todo contexto, do artista, essas coisas mais tradicionais, uma cronologia comparada, um glossário, uma bibliografia 
de apoio, o que pode dar ao professor um pouco mais de lógica. Aqui tem um pouco a definição do que é uma leitura de imagem 
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pra gente, uma definição do que uma proposta poética e a orientação para o professor pra que ele fale assim: olha, papel colorido 
numa sala que usa facebook todo dia que interesse pode ter? Como a gente pode explorar isso? Caminha por aí. 

P. E você, falando em leitura de imagem, vocês usam algum teórico específico? 

M.C. Então, deixa eu te contar que, eu, particularmente, sou uma pessoa bem, vou usar um termo bem eufemístico assim, eu 
sou uma pessoa articuladora de propostas teóricas. Trabalhei, trabalho na academia há muito tempo e eu não acredito em seguir 
uma teoria, eu acho que, como diria o velho ditado português, na teoria a prática é outra, entendeu? Acho que a prática é que 
condiciona a gente a buscar na teoria as melhores oportunidades de compreender o nosso fazer. O processo é inverso. Então a 
gente não segue um teórico, a gente segue fragmentos de diversos. Então a gente constrói a nossa pedagogia básica para que 
a gente entenda por que caminhos a gente vai trilhar, tendo muito do que, a equipe não gosta muito, mas que eu chamo de 
crenças pedagógicas, coisas que a gente acredita e que tenta manter em nosso caminho e que vêm de diversas origens em 
termos de teoria acadêmica, digamos assim. Por exemplo: Obviamente a gente vai fazer uma leitura, se a gente vai utilizar um 
determinado grupo que pede de nós uma leitura mais formal, a gente vai usar Arnhein, a gente vai usar é Argan, Argan não, um 
Gombrich, por exemplo que a gente pode fazer uma leitura mais, mais formalista mesmo, uma coisa mais de a, luz, sombra, 
textura, cor, mas se o grupo tem um interesse ou se a gente percebe no grupo uma oportunidade de linkar isso com uma lógica 
mais sociológica, a gente vai buscar um Hauser, um Argan ou teóricos de museologia que considerem isso e mais para além 
disso a gente vai buscar um Larrosse, um  Dewey que tem a ver com interpretação pessoal, com experiências pessoais, com o 
background do visitante, e o que for na hora é o que a gente vai usar, essa lógica é o que eu chamo de educação líquida, e tem 
um texto sobre isso no nosso website que eu te convido para ler, que articula essa ideia, ou seja, a teoria para a gente é uma 
base de reflexão da nossa prática para a construção de novas teorias possíveis, sabendo que as teorias nunca são definitivas, 
e que cada visitante é um visitante e é na hora da visita que a coisa se constrói como experiência.  

P. Quem aplica efetivamente este trabalho, são monitores?  

M.C. A gente não chama de monitores, a gente chama de educadores, eles são formados, eles são contratados CLT com férias, 
décimo terceiro, tudo o que tem direito. E, muitos deles têm até especialização, tem a formação interna, constante, e, além disso, 
a gente acompanha né esse trabalho, principalmente agora com a chegada da Denise que é este outro pilar de currículo mais 
tradicional de museu, tem o acompanhamento sistemático deste atendimento. E tem a aula de formação que a gente sempre dá, 
então, por exemplo, você tava falando do processo de formação. Além dos estudos que já são dentro do horário toda semana, 
existem reuniões também, de quinze em quinze dias, que a gente faz com os setores e também as formações, eu dou formação, 
todo mundo vai lá, assiste uma aula sua, as últimas foram sobre ética, estética e experiência. Fazemos uma aula sobre isso, 
fazemos uma aula sobre leitura de imagens, sempre tem. 

P. E como é que eles são contratados, selecionados, quais os critérios que vocês adotam? 

M.C. Bom, então vamos lá. É, primeiro assim, porque a gente é uma OS, uma organização social, que é uma organização social, 
que é uma estrutura que foi criada pelo poder federal, que é uma espécie de organização da sociedade civil, não tem fins 
lucrativos, mas opera quase como uma empresa, ela se assemelha mais a uma empresa, mas não tem fins lucrativos, ela se 
autoriza, né, ela é autorizada a gerir o patrimônio público, a gente é uma OS, a gente tem de ter muita transparência nos 
processos de contratação, nos processos, né, qualquer coisa, de licitação, de compra, é tudo muito regulado, né. A mesma coisa 
os processos de contratação, então a primeira coisa que a gente faz é a abertura da vaga. Então eu tenho uma vaga para 
educador, por exemplo. Eu tenho que fazer esta abertura da vaga internamente para ver se alguém do quadro interno de 
funcionários, porque a gente tem um quadro de funcionários bastante importante, são quase 250 funcionários, se alguém desse 
quadro se interessa e tem as características básicas para suprir esta vaga. E esta vaga é aberta também externamente, divulgada 
externamente para que a gente possa receber currículos. Então a primeira etapa é a abertura da vaga, então a gente tem que 
descrever um pouco o que a gente quer, por exemplo, uma das coisas básicas para educador: formação, né, formação em Artes, 
História ou área de Humanidades. A gente prefere este perfil. Que tenha pelo menos seis meses de experiência em mediação. 
Que tenha facilidade para lidar com o público. Que tenha possibilidade de trabalhar de tal hora até tal hora e final de semana. 
Que tenha uma língua, se for o caso que a gente queira uma língua a mais dentro de uma determinada faixa salarial. Então tem 
ali o descritivo das características do que é este educador. Então a pessoa se inscreve e manda o seu currículo. Aí a gente faz 
uma análise de currículo. E exatamente neste momento, não é Denise, da última vaga, quantos currículos Denise. DENISE: Para 
a última vaga, era uma vaga e recebemos mais de 60 currículos. A gente faz uma leitura, assim, o RH faz uma primeira leitura, 
batendo isso com as características que a gente pediu e já tira quem não cumpre. Aí a gente faz outra leitura que é ultra 
qualificada: Bom trabalhou neste lugar, deixa eu ligar pra não sei quem para ver como é que foi. Aí vai. Desta segunda leitura a 
gente tira um grupinho e faz o processo seletivo louco, coitado do ser humano, ele vem aqui, ele passa por um RH, por todas as 
lógicas mais administrativas, que vai bater ponto, que vai usar uniforme, que vai ter tal benefício, tal rigor, enfim. Depois ele 
passa, ele responde um questionário teórico, que é um questionário que traz perguntas bastante concretas, por exemplo, é, por 
que você quer trabalhar como educador na Pinacoteca do Estado? O que você acredita que é educação em museus? Bem 
complexas, bem densas. Ele passa por esta parte escrita, depois ele passa por uma parte verbal, coletiva, que todo mundo se 
encontra. E a gente faz teste de leitura de imagem, expressão verbal, um pouco do currículo, se tem alguma dúvida sobre o 
currículo a gente tira ali na hora e este processo é bastante longo, simpatia, empatia, tudo isso é avaliado neste momento. Depois 
ele vai para uma outra etapa escrita, em que a gente afere, por exemplo, língua, tradução, lógica de redação, abordagem, 
construção de projeto que a gente queira encaminhar neste processo. Se ainda resta alguma dúvida, a gente chama para 
entrevistas individuais com mais etapas teóricas e práticas. É uma loucura! (Também, com tanta concorrência). É uma loucura, 
mas é também bem interessante estes processos porque a gente conhece bem as pessoas.  

P. E você percebe ao longo destes seus 13 anos de Pinacoteca alguma mudança de perfil destes “monitores” com esta 
profissionalização? 

M.C. Olha, é que eu não comecei aqui, então, na verdade, eu já trabalho com isso há muito, muito tempo, e tenho orgulho de 
dizer que eu sou uma das guerrilheiras que conseguiu fazer um processo de profissionalização neste tempo que eu tô de trabalho. 
Na época em que eu comecei a trabalhar as coisas eram absolutamente informais, era alguém que chegava para você e falava 
assim: tem um projeto para fazer, faz aí. Aí você chamava umas pessoas que você conhecia, e todo mundo ia, e recebia 
informalmente, não dava nem recibo e ia. É, depois de 12 anos né, aqui, mas sei lá, mais de 25 anos na área, a gente percebe 
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que um educador, que tem uma carteira assinada educador, eu acho que é uma conquista que quem tá começando agora não 
entende o tempo que a gente passou para conseguir isso. Ele não experienciou uma experiência que é muito, é, muito 
desarticulada, de trabalhar por um lanche. Que era um pouco do que a gente fazia há muito tempo atrás, né De. DENISE: É, era 
mais pelo contato com os artistas. MILA: É, era, isso, era mais aprender, essa era a recompensa né. Eu lembro que eu trabalhei 
numa exposição no SESC que a grande dúvida era se ia ter lanche [risos], sei lá quanto tempo atrás. Mas era muito divertido 
assim, porque, eu acho que foi um tempo, por exemplo, quem chega agora para fazer o processo de seleção, que recém saiu 
da graduação, não tem a noção de como era o mercado antes. Então, muitas vezes isso que a gente dá um extremo valor, a 
pessoa que tá chegando agora não dá tanto valor, e é claro (EU: já pegou tudo pronto). Outra coisa que eu percebo e que é bem 
interessante, é que mesmo tendo toda esta profissionalização, muitos educadores ainda atuam como estagiários, ou seja, tem a 
mentalidade de que estão ali para aprender, e não para trabalhar, ainda não assumiram essa característica de funcionários, né. 
A gente tem conversado muito sobre isso, também né, assim a característica é que, muitas vezes, o que a gente percebe é que, 
por exemplo, o educador fala assim, bom eu tenho tempo para estudar, mas eu preciso de mais tempo pra fazer não sei o quê, 
preciso de mais tempo para fazer não sei o quê, e se fizer tudo o que o educador quer, simplesmente ele não atende grupo, uma 
coisa que é uma loucura, né!? Então tem também onde você se posiciona e como você se posiciona, então é um pouco esta 
lógica.  Interessante isso, embora eles não tenham vivenciado isso, eles têm essa marca). Eu acho que é uma mentalidade 
média que ainda permanece, porque ainda é muito raro uma profissionalização completa.  

P. Com relação ao público, você já comentou quem vocês atendem né, que existe um trabalho diferenciado para cada público. 

M.C. Nossa Senhora [risos]! 

P. E existe uma única coordenação para estes dois grupos que você falou, não existem coordenações específicas? 

M.C. Não, existe, eu coordeno o grupo inteiro e existem coordenações específicas para uma área e para outra. Quem coordena 
a área mais ligada ao público mais tradicional de museu, que são escolas, professores, público em geral, e que futuramente, se 
Deus quiser, vai entrar famílias, né De, é a Denise. E quem coordena toda a área de processos inclusivos é a Gabriela Aidar. 

Elas duas que coordenam a grande, a grande, isto é este ano, né. Até o ano passado eu coordenava de modo mais geral tudo 
e este ano a gente fez esta readequação, tava muito sobrecarregada, a gente cresceu demais, eu já não dava conta. Para tentar 
estruturar melhor e ter um diálogo mais direto entre estas duas lógicas, porque o que você está fazendo, muitas vezes, por 
exemplo, o que a gente tá fazendo, o que a gente fez com o público indígena, no núcleo de inclusão, por exemplo, pode alimentar 
o que a gente tá fazendo com o grupo de escola aqui, o que a gente tá fazendo com o grupo escola aqui pode alimentar o que a 
gente tá fazendo com idosos, tudo tem que se conversar.  

P. Você tocou numa questão importante, nesse processo de ações educativas, de educação nos museus, já vem acontecendo 
de forma mais profissional ou não nos museus, em vários museus, e eu queria saber se vocês conseguem medir se de alguma 
forma este público mais tradicional, estes escolares, se em algum momento as famílias vêm junto com eles, se vocês percebem 
este aumento de público. 

M.C. Olha, isto a gente percebe em avaliações informais, que é quando aquele garoto, a gente fica aberto quintas-feiras a noite, 
gratuitamente, então, e atende escolas, e o cara sai daqui enlouquecido falando: Sábado eu tô aqui com os meus pais, sábado 
e domingo também é gratuito. É, essa é uma avaliação informal, mas isso é, como a gente tá há muito tempo, o que eu posso te 
dizer com muito, muito orgulho, é que a gente conseguiu minimamente mudar um pouco a curva de visitação do museu em 
avaliações formais. A gente contrata uma avaliação externa, para fazer pesquisas de público, há 12, 13 anos já, né. Então a 
agente tem um pouco do perfil de público inicial, a primeira coisa que a gente fez, bem histérica nesse sentido, a primeira coisa 
que a gente fez foi uma pesquisa de público, para entender quem vinha, o que queria quem vinha, quem não vinha, por que não 
vinha, enfim, e começar a atuar nesta área inclusiva que era um interesse nosso, já que a gente usa muito em termos até do que 
você perguntou um pouco, em termos de teoria, as lógicas da nova museologia e da sociomuseologia. Então a gente queria 
muito que o perfil mudasse, ou seja, que não fosse de altíssima escolaridade, altíssima renda, e que fosse, e que a pessoa 
permanecesse cada vez mais, que a pessoa retornasse cada vez mais. Eu não te digo que foi uma grande mudança, mas a 
gente mudou um pouquinho esta curva, o que para mim já é uma conquista de um tamanho gigantesco. Então a gente conseguiu, 
por exemplo, um público mais jovem. A gente tá atuando há 13 anos com um público mais jovem, já que a gente tá atuando no 
que seria o ensino médio, a gente tá atuando para formar adolescente, foi uma escolha nossa desde o início do processo. 

P. Vocês trabalham mais com o ensino médio? 

M.C. Sim, mais com o ensino médio, foi uma opção muito consistente que a gente teve no início do trabalho, a partir da percepção 
de que, normalmente criança, levar crianças aos museus, tem uma atuação social, uma força social que impele a visitação das 
crianças ao museu, seja por parte da escola, seja por parte dos pais, não sabem nem por que, mas é impelida a levar porque é 
papel levar criança a museu. Quando chega na adolescência, essa criança que foi estimulada na infância, ela não tem um outro 
estímulo, ela fica perdida, porque aí a família não leva, a escola não leva, os amigos não se interessam, e aí você fez uma 
primeira chamada lá que fica perdida aqui. Então, pensando nisso, a gente começou desde 2002, a atuar junto à escola pública, 
em projetos de parceria muito consistentes, que visavam especificamente o ensino médio. Vimos atuando com o ensino médio 
desde então, e o que a gente nota é uma mudança bacana de um grau que seja, mas que para mim é uma conquista gigantesca 
de diminuir um pouquinho a faixa etária, de diminuir um pouquinho a faixa de escolaridade e de diminuir um pouquinho 
principalmente a faixa salarial. Isso para mim já é uma mudança bastante significativa em 10 anos.  

P. Bom, a mudança de perfil do público você já comentou comigo, né? E uma questão que é bem importante para o meu trabalho: 
Se você percebe se o público reage de forma diferente aos trabalhos mais tradicionais em relação aos mais contemporâneos, 
se é perceptível alguma diferença. 

M.C. É, eu acho que tudo, eu gosto muito de arte contemporânea, é a minha formação, eu brinco que na outra encarnação eu 
fui artista de arte contemporânea, antes de eu começar aqui eu expus em um monte de lugar, tem trabalho meu em um monte 
de instituição, então eu gosto muito, sou muito afeita à arte contemporânea, acredito muito no discurso da arte contemporânea 
para falar os contemporâneos. Mas eu acho que tem um pouco de tudo, eu acho que assim, como sempre, eu acho que tá mais 
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ligado à qualidade da arte do que o momento em que ela foi feita. Então existem obras do século XVII, XVIII que não são bem 
recebidas e existem obras contemporâneas que são ultra bem recebidas, depende do que é. A gente tem diferentes lógicas de 
experiência, então por exemplo, obviamente que a arte contemporânea é mais, entre aspas difícil, para o público em geral, no 
sentido de ser um espelho, ou seja, no sentido de ele poder ver uma representação inteligível e poder dar um sentido objetivo a 
ela. Nesse sentido é um desafio maior, por isso que eu acho que o educador de arte contemporânea, ele tem mais potencial de 
ter uma conversa, mas ele tem menos apoio para dar significações objetivas ao trabalho artístico. Então eu vou te dar alguns 
exemplos: a obra preferida, né, que é tida como preferida do museu é “A saudade” do Almeida Júnior, que é uma obra de 1889, 
que é bastante realista, é bastante próxima ao real, e que ainda é uma expressão de sentimento muito romântico apesar de ser 
regionalista, muito romântico, muito reconhecível pelas pessoas. As pessoas enlouquecem porque ali de fato tem um espelho, 
né, é muito confortável esta obra. Mas ao mesmo tempo a gente teve aqui obras de extremo sucesso de público, seja de 
quantidade de visitação, quanto de qualidade desta visitação de manifestação do gosto específico do público desta exposição 
de dois artistas contemporâneos, foram os mais atraentes de público ultimamente, que foram o Olafur Eliasson, que eu relaciono 
com o hiper-realismo, que era todo coberto de espelhos mesmo, então as pessoas enlouqueciam mesmo, tiravam foto, postavam 
no face, e a última do William Kentridge que também foi espetacularmente bem visitada e muito bem comentada apesar do tema 
muito pesado muito difícil que era a violência na Äfrica, processos de segregação ou conflito das sociedades contemporâneas, 
mas ela foi, ela era muito multimídia,   e teve uma repercussão muito positiva. O que eu acho que é o melhor dos mundos é fazer 
conviver estes mundos, por isso que a gente propõe exatamente esta lógica, de colocar sempre em diálogo ou em tensão, obras 
de diferentes tempos. Pra que se perceba que a arte é muito maior que os tempos em que ela foi produzida. Ela tem o que a 
gente chama aqui de cápsulas de significado, potenciais de significado para todos os tempos, inclusive para nós contemporâneos.  

P. Ah, que ótimo então! A minha preocupação é muito em relação à arte contemporânea, amo também, e esta pesquisa nasceu 
de uma percepção: Quando eu entrei na Universidade, eu entrei para o Curso de Licenciatura em Artes, e os meus alunos, 
futuros professores, não admitiam a produção artística contemporânea como arte. 

M.C. Deixa eu te dar uma material: Paulo traz aquele materialzinho que a gente fez para Ribeirão Preto, que se chama por que 
algo é arte, aquele que é um pacotinho. Então um exemplo, uma das coisas é que a gente fez, porque a gente atua aqui, claro, 
mas a gente atua muito fora também. Nestes últimos anos a gente trabalhou em Ribeirão Preto, Botucatu, é Rio Claro, São 
Bernardo do Campo(a atuação é bem grande, capilarizada) é porque a gente é Pinacoteca do Estado, não da cidade, então, tem 
também esta preocupação de ir para outras cidades. E a gente fez uma parceria com o MARP, que é o Museu de Arte 
Contemporânea de Ribeirão Preto, que é um polo cultural muito denso, muito sólido lá, constituído, mas cuja coleção é 
prioritariamente de arte contemporânea. Imagina, cidade do interior, bastante conservadora, como Ribeirão Preto, onde estão 
boa parte das grandes fortunas né do estado de São Paulo, tendo como representação cultural Arte Contemporânea de prêmios, 
que são assim bastante pugentes, e a gente fez a partir deste princípio mesmo, a gente fez uma especulação de que as perguntas 
dos adolescentes de Ensino Médio são quase as mesmas que os professores têm na frente da arte contemporânea: Que que 
isto tá fazendo aqui, por que que isto é arte? Quanto que custa? Por que isto daqui tá dentro do museu? Né, este tipo de pergunta, 
brincando cm uma das teóricas que a gente usa, bem nível classificatório do Hauser, bem de questionar o meanstream do que 
é a arte pautada numa consciência de arte mais tradicional. E a gente fez um projeto muito bonito que foi uma preparação para 
os professores, questionando, né, tensionando os limites do que a arte é ou pode ser, e a partir do acervo da coleção deles, fazer 
uma exposição para responder a esta pergunta: O que pode ser arte? E produziu um material que era um material que você vai 
ver, é um material meio kinder ovo, ele é um pouco de tudo né, ele é um pouco de pergunta, um pouco de resposta, ele é um 
pôster. E a experiência era um pouco assim, ele era um material para professores e para alunos, durante a visitação deste 
espaço. Foi um projeto bem interessante que deu uma revitalizada, uma chacoalhada ali na escola pública exatamente por esta 
lógica, quer dizer, como é que é o usufruto da cultura produzida na minha época? E o que isto pode trazer de reflexão pro 
momento presente, né, que é uma coisa muito pouco, é, agradável para o professor porque ele quer ter respostas muito sólidas, 
e como a gente tá falando de arte contemporânea, não há respostas sólidas. (Não se tem muitas escoras, né). Na verdade, como 
a gente tá falando de arte já não deveria ter respostas prontas, quanto mais a contemporânea. Então a gente fez, por exemplo, 
este material, que também eu posso te dar. Então este daqui é um materialzinho que era o nome da exposição também: Por que 
algo é arte?  

P. Vocês têm apoios financeiros para estes materiais, né? 

M. C. Sim, não pra todos, mas para alguns, sim, este, por exemplo, teve apoio de todas estas parcerias, e que também trabalhar 
com todas estas parcerias é uma loucura, a gente tem que aprovar tudo, enfim. E teve o apoio da Raia e da Ciello. Certo. Então 
a gente tinha aqui duas lógicas, né, o MARP e o corpo da arte, escrevendo um pouquinho o que era este, esta concepção, e aí 
a gente partiu da seguinte lógica: Existem algumas perguntas, e existem algumas respostas, né, sobre o que que pode ser arte. 
Tinha um jogo com algumas obras, e aí ele abria um pôster. Então ele é um pouco tudo, né. A ideia é que isto tornasse a visita 
e as questões menos difíceis de serem interpretadas como abertas. Então, por um lado, isto aqui a gente criou um eixo que 
falava um pouco mais de construção, então tinha a ver um pouco mais com arquitetura, e este que tinha mais a ver com corpo 
mesmo, então coisas que eram corpóreas mesmo. Então, uma que fala de corpo, outra que fala de construção. E a tentativa não 
é responder estas perguntas, mas é propor mais perguntas, né. É um pouco isso, tem um caderninho com perguntas e respostas, 
um jogo e ainda um pôster por que algo é arte. Tinha lá uma exposição para ver, 

P. Que ótimo então, muito legal o que vocês estão fazendo. Fico muito feliz de ouvir isso, a gente que gosta de arte as vezes 
ouve umas coisas que nos deixam meio tristes. 

M.C. É. Eu vou te dar estes materiais, estes três são para professores. Este daqui é para professor do interior e para alunos do 
ensino médio, e este daqui é para educadores sociais. Este aqui conta um pouco da história da formação do acervo da gente, e 
fala um pouquinho também, minimamente né, sobre educação patrimonial, mostrando um pouco, por exemplo, por que que eu 
não posso tocar nas obras, por que que eu não posso chegar muito perto, por que que eu não posso correr pelo espaço, do que 
que é constituído um museu, tem uma área de pesquisa, tem um laboratório de restauro, tem reservas técnicas, tem áreas 
administrativas, um pouco avesso do que é o museu, porque as vezes a gente percebe que o professor tem a ideia que as coisas 
brotam da parede, e não é assim, constrói e discute. Essas duas que mostram um pouco esta articulação que a gente fez no 
acervo. Este que eu já te apresentei e este daqui que a gente escreveu para educadores sociais. Educador social, ele pode ser 
tudo, ser tão formado como o professor que, enfim pode ser formado em Artes, que já sabe um pouquinho desta lógica, ou pode 
ser um cara da comunidade que tá ali fazendo o seu máximo pra dar uma aula de futebol para a galera, então assim, ele pode 
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ser um pouco de tudo. Então a gente escreveu este material em consulta constante com educadores sociais para saber se estava 
inteligível o suficiente, mas eu queria te dar este porque aqui a gente faz um questionamento mais básico que é o que a gente 
pode chamar de arte, o que que a gente chama de ler imagens, como é que são as estruturas básicas de leitura de imagens, 
acho que talvez possa te interessar.  

P. Muito bacana. 

M.C. Aqui tem umas reproduções que fala um pouco as melhores idades para usar essas reproduções.  

P.Ótimo. Muitíssimo obrigada por este tempo que você me destinou.  

M.C. Imagina, querida, eu só vou pedir para que você avalie este nosso encontro técnico – entregou um breve questionário a ser 
respondido – e pedir, claro, pelo dever da academia, que você cite as fontes se tirar o estrato de alguma coisa, tá bom? 

P. Claro, claro, com certeza. 
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Anexo 3: Transcrição de entrevista Museu de Arte Moderna de São Paulo 

 

INSTITUIÇÃO: Museu de Arte Moderna de São Paulo 

ENTREVISTADA: Mirela Esteles 

DATA: 15/01/2013 

MIRELA ESTELES (M.E.). O meu nome é Mirela Esteles, eu sou educadora-formadora, aqui do MAM. 

PESQUISADORA(P): Esta é a função, o cargo? 

M.E. É. Educadora-formadora. Agora, recentemente a gente tem dado este porque tem os educadores, e mais uma outra pessoa 
que dividimos esta função de educador-formador e que somos responsáveis pela formação dos educadores e dos estagiários, 
que é o corpo do educativo. 

P: Que é formado por monitores ou educadores? 

M.E. A gente, a gente não usa mais essa terminologia monitor, a gente usa a terminologia educador, e o que diferencia é o 
educador que já é formado e contratado CLT aqui no MAM e o estagiário, que ainda tem um vínculo com a faculdade, que está 
vinculado por termo, por acordo aí de categoria estágio e que não é funcionário contratado.  

P. Certo. 

M.E. Essa é a diferenciação, mas monitor a gente já não usa mais, a gente prefere usar mesmo o nome de nomenclatura 
educador.  

M.E. Eu tô, vai fazer cinco anos que eu trabalho aqui, no MAM, e mais, já tem 11 anos que eu trabalho com educação, uns nove 
anos com a educação especificamente em museus ou em instituições culturais né, no, assim na mediação.  

P. A sua formação é em arte? 

M.E. A minha formação é em Comunicação das Artes do Corpo, aqui pela PUC São Paulo, é uma faculdade, não sei se você já 
ouviu falar ... 

P. Não. 

M.E. ... que integra dança, teatro e performance. É um curso bem aberto, que forma tanto pesquisadores quanto educadores, 
quanto artistas... 

P. Sei, entendi... 

M.E....é, e aí pra contar um pouquinho da estrutura então aqui do MAM, na verdade no sentido dos públicos. Eu vou começar do 
fim para o começo  

P.Ok. 

M.E. É, o educativo, então ele tem uma equipe que hoje são quatro estagiários, que ainda estão em formação, seis educadores, 
desculpa, cinco educadores e, não, seis, um educador que ele é surdo, que ele atende principalmente o público surdo, pra ter o 
contato direto com a linguagem dele, né!? E os outros cinco que atendem, também podem atender o público surdo, públicos 
diversos, né! O atendimento mesmo, essa linha de frente de atendimento geral, desde crianças pequenas, de três, quatro anos 
até a terceira idade, passando por várias especificidades diferentes. E mais duas educadoras formadoras, e aí tem uma 
coordenadora e uma assistente da parte de acessibilidade. O MAM, ele já teve o educativo enquanto uma área e acessibilidade 
enquanto outra. Hoje tem uma mesma coordenação para as duas e a acessibilidade perpassa todas as ações programadas. Mas 
nós temos coisas bastante específicas e o MAM muitas vezes é uma referência forte aqui em São Paulo e fora de São Paulo 
nessa área, tá!? Então, o nosso carro chefe é o programa de visitação onde a gente recebe parcerias de grupos de alunos da 
Secretaria Estadual de Educação, da FBE, da SME, que aí são as crianças menores. É, a gente tem bastante escolas particulares 
que procuram, fazem visitas, universitários, o Mackenzie, outras universidades que procuram também as visitas mediadas. E 
como estrutura, de visita, dessa visita aí desse programa que eu falo que é o carro chefe, para você ter uma ideia, a gente tem 
6, 12 grupos por dia. Cada grupo, a nossa capacidade de assim, de atendimento hoje, cada grupo é formado de 20, até 20, 25 
pessoas, então é... 

P. É bastante... 

M.E. bastante gente. E o formato, de visita é, geralmente, elas duram 1 hora e meia, sendo 1 hora de observação, discussão, 
reflexão e 30 minutos na média também, para uma experiência poética. A gente deu este nome porque, porque ela tanto pode 
contemplar alguma prática mais voltada para uma oficina artística ou para uma dinâmica no próprio espaço expositivo ou uma 
narração de história que perpasse também pelos assuntos abordados na exposição. Então a gente acha isso importante e, é, 
elas acontecem ou aqui fora, ao ar livre, ou dentro da exposição ou num outro espaço que a gente tem de atelier também (SEI), 
ali perto do educativo.  
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P. E a elaboração destas atividades práticas, destes trabalhos práticos, como é que vocês chamam mesmo?  

M.E. Experiências poéticas. 

P. Experiências poéticas, esse trabalho é feito junto com esta equipe, com esta equipe toda, todos os educadores, vocês 
elaboram juntos isso?  

M.E. Toda, é, nós aqui no MAM temos exposições temporárias, a única exposição permanente é, são as esculturas, nenhuma 
exposição nesta curadoria nesta curadoria de escultura, todas são do acervo do MAM, não tem tempo daí para encerrar, desde 
93 tem estas obras por aqui. Mas lá dentro são três exposições por ano. Então a gente tem sempre um período de montagem. 
Neste período que o museu não “tá” aberto “pro” público, nós nos preparamos, a gente organiza todo um período de formação, 
então, que vai nos preparar para pensar nas estratégias de mediação com estes públicos diversos: Ah! Como que eu vou abordar 
tal assunto com educação infantil, como vou falar disso com o público mais especializado né, a gente vai se preparando e a 
gente contempla também neste período pensar em articular essas experiências. Então como vai ser a metodologia, que materiais 
vou usar, que recursos vou usar, né, enfim, tudo que é necessário. Então a próxima exposição de acervo do MAM é o resultado 
de um curso que teve aqui no MAM, um laboratório de curadoria que quem foi o professor é o nosso curador chefe Felipe 
Chianoviti e os alunos fizeram um exercício mesmo de olhar para o acervo e pensar num recorte que tenha um viés forte político. 
Então hoje, a gente, por exemplo, a gente foi no Memorial da Resistência NE, pra ter mais informações, então “vamo” pegar o 
Golpe, então lá em 64, e, a gente vai amanhã conversar com os curadores, então ver se tem artistas vivos e que a gente vê 
determinada exposição, a gente conversa com o artista, com o curador tal, isso é parte da nossa formação. 

P. Esses educadores, é, estagiários, são de cursos diversos? 

M.E.Tem bastante gente da História, Filosofia, Artes, Ciências Sociais, é uma equipe interdisciplinar e é sempre isso, é bastante 
dinâmico essa troca mesmo entre as áreas. 

P. Pra pensar em estratégias com idades tão diferentes, públicos tão diferentes é necessário esta multidisciplinaridade mesmo, 
né? A aplicação destes projetos, destas experiências poéticas, ´s feita por vocês também coordenadores, só por estagiários? 

M.E. Não, por todos, eu, eu e a Dina que nós dividimos essa função de educadora-formadora, nós também atendemos grupos, 
mas nós temos a função e a responsabilidade de preparar essa semana de formação desde esta articulação da produção, de 
pensar em quem vem, chamar educadores, outras pessoas da equipe também dão sugestões e tal, mas a gente tem isso como 
função é, e nós também somos responsáveis por programas distintos. Eu sou responsável pelo programa Família MAM, que é 
um programa voltado especificamente pras crianças... 

P.... Uhumm... 

M.E. ... aonde acontecem atividades principalmente nos finais de semana para pais e filhos, com oficinas artísticas (esse aqui – 
me mostra um folder) com visitas mediadas às exposições. Também neste aqui que eu vou entregar para você... 

P. ... todo final de semana? 

M.E. Todo fim de semana tem alguma atividade para as crianças  

P. Em alguns museus é uma vez no mês, só.  

M.E. É. Nas férias tem todos os dias. Agora, janeiro, a exposição vai abrir dia 28, só vai ter todo dia durante uma semana porque 
tá acabando já as férias. Mas julho que a gente teve a exposição em cartaz julho todo, a gente teve todos os dias de julho alguma 
atividade. Então aqui eu vou deixar com você (entrega material) falando sobre esse formato que eu acabei de falar dentro do 
programa de visitação, visita mediada, experiência poética que explica um pouquinho o que que é né? Então, por que que a 
gente deu esse nome também, por se tratar mesmo, por experiência poética abarcar todas as, as... 

P. ...as linguagens. 

M.E. ... e as experiências que a gente faz com o público. Então isso vai ficar com você. O “Família MAM” que tô dizendo pra você 
agora ele contempla visitas também ás exposições, para este público que não vem com pré-agendamento, ele vem 
espontaneamente, este é um diferencial. A gente faz uma, um esquema de distribuição de senha com 30 minutos antes de cada 
atividade. Então ele não precisa se organizar com tanta antecedência. Tem as narrações só em Português e Libras. Também 
dentro deste programa de acessibilidade né, entra aí “Oficinas artísticas”  e o “Férias no MAM”. A cultura tradicional da infância 
é um eixo que perpassa aí por este programa e por outros programas também do educativo, porque a gente considera importante 
o que é genuíno da criança e o brincar, contar histórias, a experiência mesmo das criações das crianças é respeitada e fomentada 
aqui. Então aqui explica um pouquinho também (entrega um documento com as informações).  

E A Diana que eu falei que é também educadora formadora, tem como programa responsável o “contatos com a arte”, que é um 
programa específico aí para o professor, o foco é o professor. Então são oferecidas visitas mediadas às exposições, sempre 
quando abre uma exposição, na primeira semana a gente fecha um horário, horários para os professores. Então, pra que ele 
possa vir antes e se planejar para trazer o aluno. Esse é um ideal né, nosso. Tem uma outra ação que é o volta às aulas, que 
sempre em janeiro e agosto além dele vir na exposição, em cartaz, ele tem acesso a toda a grade semestral de exposições do 
MAM, com antecedência ele também pode se preparar melhor e encontros temáticos que envolvem outros educadores, teóricos, 
especialistas, artistas que escolhem diferentes temas da arte contemporânea relacionando também com a exposição em cartaz 
do momento. Então, tem pelo menos dois encontros, de formato de quatro horas de duração, geralmente aos sábados, das 2 às 
18, que foca aí na formação mesmo do professor.  

P. E eles procuram bastante, vem bastante?  
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M.E. Faz movimento positivo com a cabeça. 

P. E você sabe, não sei se tem condições de responder isso, se o município/estado considera a formação dos professores aqui 
no museu como até...  

M. E. INTERROMPE nós entregamos certificado para progressão funcional. A gente entrega certificado, e entra como horário 
deee.... 

P. educação continuada?  

M.E. Eu acredito que sim, eu não sei se isso varia de instituição, não sei se é uma regra geral, não sei te dizer exatamente, eu 
sei que para universitários entra como hora complementar, qualquer visita. Eu sei que eles (os professores) pedem este 
certificado, e querem sempre e pedem sempre este certificado. 

P.Por que educação continuada e de alta qualidade, né!?  

M.E. É.  

P. A Diana, qual é o sobrenome dela?  

M.E. Tubenchlak.  

P. Tubenchlak.  

M.E. E aí dentro do “Contato com a arte”, a gente tem também, é um outro programa, mas que está relacionado, que são, que é 
de Escolas Parceiras. Que hoje nós temos 42 instituições parceiras. A parceria ela não envolve nenhum trâmite financeiro, ela é 
um acordo de cooperação e que ela visa aqui alguns benefícios, como o que eu te falei, que no geral, não precisa ser parceira 
ou não, mas no “Volta às aulas”, o professor que vem tem acesso ao cronograma com antecedência, o professor parceiro, no 
fim de 2013, já teve acesso ao ano todo e o agendamento é aberto antecipadamente para ele também agendar. Tem uma entrada 
gratuita para pais, professores e funcionários da instituição nas exposições do MAM que nem sempre elas são gratuitas 
dependendo do patrocinador, de como que foi aí a viabilização. É, enfim, tem aí catálogos, que aí são disponibilizados para a 
biblioteca, vídeos ou algum material que vem a ser publicado, então, para eles garantirem isso sempre e a nossa garantia é uma 
proximidade do professor, é assiduidade, que ele vem, ele volta, ele tem uma parceria, uma formação de público, ele tem a 
conscientização de pertencimento né do patrimônio artístico-cultural. Então é um incentivo mesmo para a formação aí de público. 

P. Esses programas são recentes? Vocês que implantaram isso?  

M.E. Já tem bastante tempo. “Família MAM”, já tem mais de 10 anos, “Contatos com a Arte” também, tem mais de 10 anos. 
Escolas Parceiras eu acredito pelo menos seis anos.  

P. Então vocês já têm também alguns resultados de ampliação de público.  

M.E. Sim, de professores que sempre vem, de formação de um público também assíduo, vivências que a gente tem muito de 
crianças que vêm com a escola, e no fim de semana e falam: Mãe, pai, eu fiz uma visita e traz o pai, a gente tem bastante. 
Escolas que mandam relatórios de projetos que a partir de atividades e experiências que elas fizeram aqui, fizeram na escola e 
aí elas mandam o resultado.  

P. Tem este retorno então?  

M.E. Tem, as escolas parceiras mandam relatório sempre no fim do ano contando como foi o pós-visita.  

P. Há um comprometimento da escola então, não fica muito livre isso.  

M.E. É bem legal! E aí na parte específica da acessibilidade, a gente tem, nós temos esta possibilidade de ter um funcionário, 
educador, surdo aqui né. Então a qualquer momento chega um surdo e ele tem como recepcionar. Se por acaso ele não tiver, 
as vezes a pessoa não quer o educador, ele tem o vídeo guia que é um material que ele pode ter informações sobre a exposição, 
o museu, sobre obras específicas. É, narração de histórias como eu falei, tem cursos acessíveis para diversas modalidades, tem 
um outro programa que se chama “ Igual e diferente”, aonde tem um professor que é cego que dá aula de escultura. Uma 
professora que dá aula de xilo para pessoas que não enxergam ou performance para autistas ou para pessoas com diferentes 
diagnósticos, aí.  

P. E essa preocupação com a inclusão nasceu naturalmente ou foi em função de algum evento, veio alguém de uma área 
específica e propôs isso pra vocês.  

M.E. Também já faz, já faz tempo isso. Hoje quem coordena o educativo é a Daina Leyton, ela é psicóloga, ela já atuou em 
CAPS, estes centros psiquiátricos, e ela começou a trabalhar no MAM já há muito tempo. Ela começou como estagiário e foi 
crescendo e sempre voltada muito para esta área de acessibilidade. E muitas outras pessoas que passaram. O MAM sempre 
teve uma preocupação muito grande com isso, né, e as pessoas que também foram entrando para a equipe foram dando 
continuidade para estes projetos, para estas ideias que sempre tiveram apoio. É, a bastante tempo atrás, quando tudo começou, 
tinha um hospital, que é o Juqueri, que vinham os pacientes. Hoje tem algumas pessoas que ainda vêm, deste, com ligação a 
este hospital. Mas aí tinha um ônibus, vinham todos juntos. Hoje os cursos funcionam é, sem o ônibus trazendo um grupo para 
o curso, mais autônomos, eles vêm cada um por si só. Mas teve estes incentivos também né, acho que, é, foram diversos 
incentivos nesse sentido, acho que pagar um ônibus ou trazer, ou o ônibus ir buscar é muito mais fácil um aluno da escola 
estadual vir com a escola do que autonomamente.  
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P. Claro! 

M.E.E o legal é que ele possa vir com a escola e que não se encerre ali.  

P. A formação do público mesmo. 

M.E. É, então tem também esta questão, é o que é muito legal também para o grupo cego é o Jardim de Esculturas, ele é todo 
tátil. A gente tem acessibilidade né, pra criança, mesmo que também o toque é muito importante para a interação com a obra, 
então tem tudo isso. 

P. A obra contemporânea via de regra estimula os sentidos, propõe o toque, facilita também a participação do público, diferente 
daquelas obras que você tem que ficar só olhando de longe. O deficiente visual já está excluído a priori.  

M.E. Então, para este público, a gente tem o áudio guia também das exposições, toda exposição temporária é produzido um 
material em áudio. 

P. Então pra quem não faz um agendamento, alguém leigo que chega ao museu, ele tem os cartazes que são colocados ao lado 
da obra, tem catálogos disponíveis também, M.E. INTERROMPE. Da própria exposição, ela, os catálogos nem sempre quando 
a exposição abriu já tem disponível. Eles as vezes demoram um pouco para serem produzidos, até porque são tiradas as fotos 
já com a exposição montada, com coisas que precisa mesmo abrir pra acontecer. Mesmo o áudio-guia, as vezes no primeiro dia 
de exposição nós ainda não temos, porque a produção toda, ela é feita, a gente já tentou antecipar só que aí por exemplo, a 
pessoa foi fazer a descrição de uma obra que tava na lista de obras, mas aí no último momento o curador resolveu que aquela 
obra ia sair e ele ia colocar outra, então, tem questões ali que não dá, e aí a gente precisa às vezes deste tempo.  

P. Mas tem este apoio posteriormente? 

M.E. Mas tem. 

P. Entendi. 

M.E entrega um catálogo que exemplifica o material produzido pelo MAM. 

P. Muito obrigada. 

M.E.Tem umas outras coisas bem inovadoras que o MAM que ele faz que, por exemplo, uma festa assim, uma balada, uma festa 
mesmo para o público surdo. Pode vir o ouvinte, o ouvinte também se diverte, mas ela é toda acessível e sensorial. É a Sensitivy. 
É um projeto que nasceu em parceria com a Holanda em sua primeira edição, é, a ideia é que os surdos possam sentir a música 
de diversas formas. Então tinha um chão, que é o vibration floor, que vibra, outros aparelhos que vibram conforme a música, o 
DJ de aromas, que eles vão, dependendo da música também, vários aromas são liberados com o ventilador, com as essências. 
Então tem também uma investigação bem legal. E, então, a gente tem também parcerias com pessoas com paralisia cerebral, 
não estão mais usando este termo, as coisas vão mudando tanto, eu ainda, é um nome mais técnico, que agora eu não lembro, 
mas que a gente também tem. Eles vêm pelo menos uma vez por mês um grupo, já tem uns dois, três anos que eles vêm em 
todas as exposições, é muito legal. 

P. Uma questão que é bem importante para o meu trabalho, é se, nestes grupos mais diversos que vocês atendem, vocês 
conseguem perceber alguma é, resistências das pessoas com relação a algumas obras mais contemporâneas  

M.E. INTERROMPE: Eu acho que isso mudou muito isso. Porque eu acho que antes tinha uma resistência maior: A isso é arte 
isso não é arte, isso eu faço, isso eu não faço, mas isso, eu acho que assim, lá em 2006, 2007. Agora eu acho que isso já deu 
um salto, não tem ficado muito, entrado nesta questão.  

P. E você acha que isso aconteceu por quê? Porque estes grupos estão vindo com frequência, por que as pessoas estão mais 
abertas?  

Longa pausa. 

M.E. Eu não sei, eu não sei porque ainda a gente recebe também, a gente recebe, tem estes dois lados, a gente ainda recebe 
gente que a gente pergunta e é a primeira vez que visita o museu, diz: ë a primeira vez no museu. Outros que não, que já têm 
um repertório cultural, que já conheceram outros espaços, que costumam fazer visita, ou individualmente ou em grupo. Eu não 
sei exatamente qual é a questão, se já tem uma saturação também, um monte de imagem, não sei o quanto a Internet ou as 
redes sociais podem estar influenciando, porque antes você não tinha acesso a tanta imagem como a gente tem e de arte mesmo, 
como que era a pesquisa, os professores antes sofriam pra conseguir, hoje você faz um curso dentro de um museu com aquele 
sistema que parece que você tá andando dentro, você visita um museu na Europa, você visita museu no Rio. Você né... 

P.... o acesso é melhor... 

M.E. ... eu acho que tem esta questão. Você já vê, e já se antecipa, e já não ter este primeiro embate de estranhamento com a 
arte, ah, isto é estranho, é esquisito, eu acho que tá mais sutil isso. Não que não aconteça...  

P. Sabe por quê?  

M.E. O que você acha?  
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P. Quando você me falou deste trabalho tão próximo com os professores, isto é multiplicado na escola, professores que têm 
mais acesso o que eu percebi nas Universidades que formam professores de arte, é que ainda não há um trabalho tão intenso 
com arte contemporânea. Ele vem e para normalmente no Modernismo, são só algumas pinceladas. Aí o professor fica mais 
receoso de trabalhar com arte contemporânea na escola. Quando ele tem esta educação continuada, esta formação continuada 
aqui, esse contato direto, isso deve auxiliar muito na prática dele lá, e tornar isso um pouco mais natural pro alunos, e aí quando 
o aluno vem, talvez ele olhe isso com olhar, não sei, alguma coisa assim me ocorreu agora, pode ser.  

M.E. Você perguntou isso em alguma outra instituição?  

P. É, em todas elas me disseram que ainda há uma resistência. 

M.E. Ainda há resistência?  

P. Resistência às obras mais contemporâneas.  

M.E. Eu não sei se é também o jeito de abordar que também supera isso assim, não sei. Engraçado porque eu lembro que isso 
era uma questão pra mim, no começo do meu trabalho como educadora: Nossa como tem a resistência, como, como fazer para 
quebrar isso, pra aproximar, porque ficava uma distância... 

P.  acho que vocês estão no caminho certo...  

M.E. E..., eu já falei quem coordena o trabalho, quem são, e como é o trabalho de preparação, P. É, talvez a parte da estrutura,  

M.E. Ahan!  

P. Se vocês têm um espaço específico para vocês trabalharem, se ele é adequado, vocês têm o mesmo apoio que outras áreas 
do museu, a ação educativa recebe o mesmo apoio?  

M.E. A gente recebe o mesmo apoio, da direção, é, o educativo é importante, o educativo é a linha de frente, do contato direto 
do público do museu, então a gente tem uma relação com as outras áreas, a gente percebe a curadoria, a exposição abre os 
curadores, eles pensam em uma organização e imaginam que ela vá acontecer de um determinado jeito, e a gente ali no contato 
do dia a dia vai ver que tal coisa não tá funcionando, que a gente vai ter que fazer adaptações, esta obra tá correndo um risco, 
qualquer coisa, então tem um diálogo, né. O que a gente sofre um pouco aqui é com o espaço. É um museu que ele né, não é, 
como a Pinacoteca, com várias salas né. Então aí, dentro da estrutura, logicamente sempre a gente sempre gostaria de mais 
espaço. Mais a gente tem, mas tem o externo que ajuda muito, a gente pode fazer um puxadinho né, pra ampliar este espaço. 
Mas funciona, é dinâmico, muito dinâmico, e, tem sim, tem um valor forte o educativo na instituição. Acho que aqui um pouco 
para falar do perfil, a gente tem quatro estagiários e a gente tem muito mais educadores contratados do que estagiários. Então 
a gente vê que tem equipes que vão mediar exposições que a maior parte são estagiários, a gente não é a favor disso.  

P. Em alguns museus só tem estagiários.  

M.E. A gente é a favor mesmo da profissionalização do educador e por isso nós temos uma equipe fixa, uma permanência grande 
né de tempo enquanto eu e a Diana estamos há quase cinco, tem outros educadores que estão a dois, um ano e meio, é dois 
anos e meio. Então isto é muito importante para o desenvolvimento também do trabalho né.  

P. E vocês são uma OS? 

Não é um museu privado. É, o, logicamente que não tem nenhum museu privado no Brasil que funcione só com o dinheiro 
particular, claro que nós fazemos trabalhos via lei, conseguimos o dinheiro com captação, via lei de incentivo, principalmente a 
Lei Rouanet, e com os patrocinadores que vem por via das leis, que é o imposto revertido em doação. Para o meio cultural. Isso 
é variável, um ano entra dinheiro para fazer alguma coisa específica numa área, então tem um projeto que tá acontecendo de 
restauração das esculturas, que entrou na parte do acervo, tem uma parte que contempla uma publicação. Então aí já é uma 
parte da mediação, um incentivo, uma planta talvez possa ser tocada também por um cego. Tem projetos que se articulam, e, aí 
em relação a material, eu trouxe aqui, inclusive, nós não temos publicações exclusivas do educativo sistematizadas para todas 
as exposições, mas, ocasionalmente nós temos alguma coisa, o ano acho que foi passado ou retrasado, não tô lembrando, a 
gente teve exposição do Goeldi, que foi um grande gravurista aí, é, aqui nesta sala teve uma curadoria em parceria com o 
educativo para fazer o atelier do Oswaldo Goeldi, então tinha mesa com material para passar por diversas técnicas de impressão, 
então isogravura, gravura com o corpo, xilo, e aqui tem todas as experiências poéticas que foram realizadas no Goeldi (me 
entrega o material), é legal porque é um material com imagem, passo-a-passo, tudo o que precisa para trabalhar com gravura, e 
o catálogo com as fotos da exposição ( me entrega o catálogo). Foi uma publicação casada, uma parte mais educativa e a outra 
mais...vou deixar com você.  

P. Esse material foi para os professores também?  

M.E. Foi pra, como que foi? Esse daqui, acho que o catálogo, acho que os dois devem estar à venda, não sei, se eles estão à 
venda também. Mas, a gente vai, por exemplo, tem encontro com professores no “Contatos com a Arte” e finalização de escola 
parceira, tem tudo isso, pras bibliotecas, as vezes tem um professor, a gente ainda tem este material, já foi do ano passado, mas 
a gente ainda tem, então, quando tem alguém, algum encontro, alguma coisa que possa interessar, a gente vai disponibilizando.  

P. Que bacana, muito obrigada! 

M.E. E esse (me entrega outro material) é um pouquinho para você ver um pouco da, da, do acervo do MAM, essa é uma 
exposição que aconteceu em 2009, ou 2010, acho que 2010, é 2010, que foi a exposição ecológica, que aborda este tema da 



260 
 

ecologia, com um viés super contemporâneo, também a partir dessas obras, e são todas do acervo do MAM, então você pode 
também ter um panorama do... 

P. ... do acervo 

M.E. É. 

P Que ótimo, deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Ah, só, você já falou um pouquinho sobre a mudança do perfil deste 
público que vem, então você está percebendo que este povo está mais aberto à arte contemporânea, e além disso, ao longo 
destes cinco anos, você percebe se os alunos que vieram retornaram depois de mais adultos? Vocês conseguem perceber isso?   

M.E. Sim. Uma outra coisa interessante que está acontecendo e que a gente diagnostica, é, tem uma relação aqui que é um 
museu que tá num parque. Então também tem este público do parque que não necessariamente é público do museu, mas que 
acaba também sendo convidado e inserido nesta programação. Então a gente costuma fazer atividades na área externa o que 
também acaba atraindo este público e que ele toma conhecimento do museu e ele começa a ser também um público do museu. 
Esta é uma outra dinâmica. Às vezes vêm adolescentes, agora a gente tá com um projeto que foi implementado há uns dois três 
meses atrás e que vai, que já tá consolidado, que é o domingo MAM, que é um, que são atividades que vão acontecer nesta 
área aqui do parque, externa, aqui em torno do MAM, pra este público que vem e geralmente são jovens, adolescentes, que a 
gente vê que as vezes não tem conhecimento. Que ficam aqui, e que as vezes, é, bebem demais, e que nem sabem direito que 
espaço é este, nunca entraram e a gente tem chamado adolescentes também de ONG’S, como por exemplo a ALANA que vem 
tocar música e que a música atrai, a música aproxima, que eles gostam e que eles começam também a se interessar por outras 
coisas além. P.  

P. Entendi, é um trabalho de formação total, né. 

M.E. Porque era já tá um problema, o ministério público, todo mundo já tá sabendo que tá acontecendo aí umas coisas né, de 
um público, que vem, que a gente tentou fazer uma pesquisa e saber então por que eles escolhem então este ponto. Não tem 
nenhuma relação direta com o MAM, mas eles saberem, poxa, que eles estão num parque, num espaço público, como eles 
podem usar, usufruir deste espaço. Então é um outro programa que está sendo implementado agora e que atinge também os 
jovens, né, como eu falei, a gente já tem um programa consolidado há mais de 10 anos para professor, pra criança, um programa 
de visitação a gente abrange vários perfis distintos de público, inclusive o jovem, a acessibilidade que atende surdos, cegos, 
pacientes psiquiátricos, mas para o jovem especificamente, além do programa de formação, a não tinha algo desenvolvido e a 
tá achando muito interessante este viés da dança, da música, então a gente vai ter agora em fevereiro, contato com improvisação, 
uma técnica bastante livre que é uma forma de entrar em contato de um outro jeito, a cultura também popular, as manifestações 
é um outro viés. A formação deste público, destes jovens...  

P. Vocês estão bem atentos a tudo o que está acontecendo? 

M.E. É.  

P. Mirela, muito bacana, vai ajudar muito no meu trabalho, eventualmente na hora da escrita falte alguma coisa, daí eu posso 
entrar em contato com você por e-mail? 

M.E. Pode, você tem meu e-mail. 
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Anexo 4: Transcrição de entrevista Museu Oscar Niemeyer - 1 

 

INSTITUIÇÃO: Museu Oscar Niemeyer 

ENTREVISTADA: Karine Serafim 

DATA: 27/02/2015 

Pesquisadora (P): Seu nome completo? 

Karine Serafim (K. S.): Karine de Castro Pereira Serafim 

P. Qual é a sua função aqui? 

(K.S.) Eu sou arte-educadora também aqui no museu e responsável pelo núcleo de oficinas. 

P. E você é formada em Artes Visuais? 

K.S.  Licenciatura em Artes Visuais.  

P. E você fez aonde? 

K.S.  Na FAP (Faculdade de Artes do Paraná.). 

P. O teu tempo de atuação na Ação Educativa, pode ser em qualquer outro lugar, não precisa ser especificamente no MON: 

K.S.  Dois anos e meio. 

P. E seu tempo de atuação neste museu? 

K.S.  De... Porque eu fui estagiária aqui, então eu fiquei dois anos no estágio e agora eu estou há quase dois anos. 

P.  Ah, entendi. E você trabalhou outro período em outro museu? 

K.S.  Daí, foi, não, é mais aqui no museu mesmo. 

P.  Tá. O setor da ação Educativa dispõe de um espaço específico?  

K.S.  Tem esta sala, e tem a sala das oficinas, que é um espaço bem grande, não sei se você conhece. 

P. Conheço. 

K.S.  Já disseram que é uma das melhores oficinas do Brasil, assim, que a gente tem espaço.  

P.  E pode usar lá fora também, né?  

K.S.  Pode usar lá fora também. A gente usa mais lá fora em época de colônia de férias, que a gente consegue ter mais tempo, 
né. E ali na oficina a gente consegue comportar até cem pessoas.  

P. Então você considera adequado este espaço? 

K.S.  Sim. 

P. Recebe a mesma atenção por parte dos museus que é dispensada aos demais setores? 

K.S.  Pensa um tempo... Não, eu acho que não, eu acho que é mais deixada de lado, assim. Apesar que eu acho que é a coisa 
mais importante que tem neste museu, né, mas eu acho que não recebe não. 

P. E isso você percebe desde sempre? Desde que você está aqui há dois anos e meio? 

K.S.  Sim. 

P. Certo. Conta com o número suficiente de funcionários? Quantos compõem a Ação Educativa? 

K.S.  Eu acredito que sim. Tem 25 monitores.  

P.  São todos estagiários? 

K.S.  São todos estagiários.  
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P. E tem as arte-educadoras também? 

K.S.  Tem duas arte-educadoras, eu e a Cláudia. Por enquanto é só. 

P. Tem uma moça japonesa... 

K.S.  Ela saiu. 

P. Ah, ela saiu? 

K.S.  Ela saiu.  

P. Então a equipe hoje são 27 pessoas, duas formadas em Artes Visuais... 

K.S.  E os estagiários são de História, Artes Visuais e Design. 

P. Como é que vocês fazem este processo de seleção dos estagiários? 

K.S.  Quem fazia era a Sirlei, até um mês atrás (funcionário que estava desde o começo na Ação Educativa, mas que foi 
afastada junto com a coordenadora da área no início deste ano). E daí ela tinha uma conversa com estes meninos, pedia que 
eles fossem nas salas e fizessem uma pequena explanação sobre a sala. Daí, a partir disso ela chamava e via que gostava de 
criança, quem tinha mais jeito. 

P. Então, nesta conversa, se ela pedia para fazer uma pequena explanação, ela avaliava comunicação... 

K.S.  Sim, ela avaliava esta questão da comunicação, do desenvolvimento  né, da pessoa, é um pouco de conteúdo também, 
né?! Se a pessoa sabe falar um pouco mais ou não. Mas o que eu vejo mais assim é se a pessoa tem interesse. Porque o 
objetivo maior aqui do museu é capacitar estas pessoas, capacitar esses meninos que estão ingressando, né. Então a maioria 
das pessoas vêm meio cruas, assim, sabe, e aqui dentro vai aprendendo. 

P. Você diz cruas no sentido (interrompe) 

K.S.  Assim, não é que ela pegue a pessoa que melhor fale, super desenvolvidas, sabe, as vezes a pessoa chega aqui bem 
acanhada, e aí ela vai pegando os grupos e vai se soltando mais.  

P. Entendi. Não tem nenhuma coordenação da Ação Educativa? 

K.S.  Agora não.  

P. Você está respondendo como arte-educadora? 

K.S.  Isso. 

P. E é só você que está aqui como arte-educadora hoje? 

K.S.  Isso. 

P. E vocês têm apoio para a realização de cursos/reciclagens? 

K.S.  Pensa... Não. Assim você diz para fazer cursos em outros lugares? 

P. Sim. 

K.S.  Aqui a gente nunca recebeu. 

P. Como é que acontece o processo de capacitação de vocês? 

K.S.  A gente assim, cada vez que abre uma exposição, sempre vem um, a gente sempre chama um artista ou o curador, e daí 
essas pessoas fazem toda a visitação na sala, mostram como é, e assim a gente tem tudo gravada, né. E a gente vai indo 
atrás dessas capacitações e de textos que a gente vai lendo para conseguir... 

P. E estes textos são lidos como um grupo de estudos? 

K.S.  Até o momento, a gente, quem faz, quem respondia por esta parte era a Claudia, e daí, assim, ela conseguia os textos, 
entregava para cada um, e as vezes era feita uma conversa, as vezes não. Mas todo mundo lia estes textos e assistia as 
capacitações. Daí agora os meninos, a gente tá tentando implementar uma roda de conversas. Para falar mais sobre as 
exposições e mais sobre as salas.  

P. E eles têm um horário específico para esta capacitação? Ë semanal? Diário? 

K.S.  Então, a gente tá tentando implementar das 9h às 10h, para fazer esta preparação. Porque das 10h ao meio dia eles têm 
grupo, e se não tem grupo eles ficam nas salas para atender o público. Daí eles têm do meio dia às duas que é o horário do 
almoço e daí das duas até as 5 tem grupo de novo.  
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P. Vocês produzem materiais didáticos aqui? Esses materiais que são entregues, catálogos ou materiais, para as crianças que 
vêm, são preparados aqui por vocês? 

K.S.  São preparados pela gente, geralmente é um por ano, e ele é entregue só para escola pública. Então a gente direciona, 
geralmente os materiais são para as crianças de 5 até 11 anos. 

P. Ensino Fundamental I. 

K.S.  É. 

P. Vocês têm alguma parceria com a prefeitura? A Secretaria Municipal de Educação que é quem responde pelo Ensino 
Fundamental I? 

K.S.  Não, que a gente tenha alguma parceria assim. Tem algumas escolas parceiras, que eu não sei bem como é o programa, 
mas eu sei que são escolas que são parceiras do museu, da ação educativa, que as vezes tem um projeto, elas chamam estas 
escolas pra vir. Mas o material didático em si é pras escolas públicas que agendam e tragam os alunos e queira, porque, 
geralmente ele é voltado para uma exposição. Então por exemplo Violeta Franco, que foi ano passado, então, um, a gente 
direcionava para a sala que tinha Violeta Franco, e eles usavam aquele material didático.  

P. Aqui dentro mesmo ou na escola? 

K.S.  A gente faz uma ou duas pranchas, que tem acho 15, né, mas eles levam o resto para casa, daí. 

P. Você tem uma cópia deste material para eu dar uma olhadinha depois? 

K.S.  Tenho, tenho. 

P. E ele é feito pelas arte-educadoras em conjunto com os monitores? 

K.S.  Isso. Entrega um exemplar: Esse aqui foi feito pela gente, que é o da Violeta Franco, esse é o último, né. Daí é uma 
pasta, esta revistinha aqui, e todos os personagens foram desenvolvidos/ desenhados por um estagiário. Daí ele que criou a 
historinha, sabe. Fala tudo sobre a artista, como é que começou, né.  

P. Um por ano? 

K.S.  Um por ano. 

P. Ele parece caro. 

K.S.  É, ele é bem elaborado. Este aqui é o Bini... 

P. Eu reconheci [risos] 

K.S.  Então tem todos os artistas, sabe. O Miguel Bakun, o Fernando Velloso. Então todo mundo que participou da Garaginha 
tá aqui. Então são, aqui tá a história, o esboço da Garaginha, como era, porque a gente não achou foto. São por exemplo, tem 
as almofadas, pra montar o, o, é... 

P. É bem lúdico, né? 

K.S.  Não, é bem legal! Tem esta parte prática, né. Estes aqui são quadrinhos que a pessoa pode recortar e daí vira a 
garagem. Então tem todos os artistas, atrás tem a história de cada um. 

P. E este material é feito por um design? 

K.S.  Na verdade, este material é a gente que fez, eu fiz aqui e o pessoal do design arrumou, deu uma melhorada. Mas a gente 
que tirou foto, cortou no photoshop. 

P. Entendi. 

K.S.  Tudo a gente que montou. Daí eles só deram uma carinha, assim, no trabalho, sabe. Mais uns textos, onde eram os 
balõezinhos, foi a gente que fez. Essas aqui são pranchas de passo a passo, sabe? 

P. Este material é conseguido com lei de incentivo à cultura? 

K.S.  Também, ele é metade assim. Eu não posso dizer assim certinho como foi conseguido, mas ele é através de patrocínio, 
se eu não me engano, esse aqui foi através da Volvo. Ó, Copel. 

P. Certo.  Você tem alguma dificuldade para relatar? Assumir assim de supetão este espaço tão grande... Você esperava 
assumir a coordenação? 

K.S.  Não, foi tudo muito rápido. 

P.  Mas você acha que virá uma nova coordenação? 
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K.S.  Eu acho que sim, mas é que como, querendo ou não, o museu é política, né, ele é do governo, com a transição de 
governo, então fica tudo muito instável, né. 

P.  Mas é do Estado, e manteve o governo, né? 

K.S.  Manteve, só que daí muda secretário da cultura, que nem o próprio presidente do museu... 

P. E esta troca de presidência do museu, foi indicada pelo governo? Por que o museu é uma OS? 

K.S.  É uma OS, mas eu não sei. 

P. Não sabe dizer? 

K.S.  Não sei como que funciona esta parte. Eu sei que, por enquanto, a gente tá sem coordenação aqui. 

P. E o trabalho da Ação educativa é fundamentado a partir de alguma teoria, algum autor, vocês estudam algum autor? 

K.S.  Autor? Hum, o que a gente falava era do Piaget. Mas não tem um autor específico. 

P. Autores da Arte-educação vocês não estudam? 

K.S.  Ana Mae Barbosa, tem bastante dela... 

P. Por causa da leitura da imagem? 

K.S.  Sim. 

P. E quais os públicos que vocês atendem? Escolares e... 

K.S.  Todo o tipo de público, as escolas, hospitais, FAZ, CMEi’s, CRAS (Centro de Reabilitação de Ação Social). 

P. E vocês têm um trabalho diferenciado para estas pessoas que estão em vulnerabilidade social? 

K.S.  A gente faz as mesmas visitações, as mesmas oficinas, mas a gente tem um atendimento, a linguagem, os monitores, 
tem grupos que precisam de um pulso mais firme, então a gente tem assim, não um enfoque, mas a forma para tratar cada 
grupo. Então quando vem os idosos, por exemplo, então a gente tem toda uma linguagem mais é, como que eu posso falar, é, 
diferente do adolescente, né, apropriada para a idade, né. 

K.S.  Então as vezes a gente recebe visitas institucionais, empresas que querem trazer os funcionários, empresa de turismo, 
então quem quiser agendar um grupo de pessoas. A família quer vir visitar o museu, então duas ou três famílias se juntam e 
querem visitar, a gente também atende. 

P. E se uma pessoa chegar sozinha por aqui e pedir alguma orientação? 

K.S.  A gente, se tiver monitor disponível, daí o próprio monitor já fica com essa pessoa, se precisar ficar o dia inteiro fica. Por 
exemplo, a gente tem um limite diário de pessoas, que gira em torno de 250, 300 pessoas de manhã e mais de 300 a tarde e 
então assim, como a gente tem 25 monitores, a gente põe um monitor a cada 20 pessoas. E são 25, sendo que 3 são da 
oficina, então são 22, então... 

P. Se ultrapassar isso não tem como? 

K.S.  Não tem como, então, assim, se a gente está com a agenda lotada, a gente não tem como pegar o público espontâneo. 
Mas se a pessoa quiser se juntar ao grupo não tem problema nenhum. 

P. Tá e eu vi uma vez, na exposição do João Turin, duas monitoras com dois rapazes cegos, vocês têm algum atendimento 
específico para pessoas como necessidades especiais? 

K.S.  A gente tem um programa de acessibilidade né, que até a gente tá implementando no museu. Então a Amanda Tojal, que 
é da Pinacoteca, ela tá vindo fazer assessorias com o museu, para a gente poder atender melhor este público.  

P. Ela faz assessoria? 

K.S.  Isso. 

P. E além da habilidade para falar com essas pessoas, tem alguma outra coisa, material? 

K.S.  A gente tem alguns materiais que a gente trabalha. Tem esse aqui, da exposição do Palatnik, a gente criou esse aqui 
para que os cegos pudessem entender como que era a exposição. Então assim, quando tem exposições marcantes, a gente 
tenta fazer um ou outro material. Esse aqui era bom [...] a própria imagem parecia em alto relevo. Então a gente fez esse daqui 
para que a pessoa pudesse, não entender né, mas meio que ter acesso a obra, sabe. 

P. Vocês fizeram este trabalho com orientação de alguém? 
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K.S.  Não. Assim, a Amanda Tojal falava né, da importância desses materiais né, e a gente foi bolando, né.  

P. E vocês trabalham mais com cegos? 

K.S.  Como assim? 

P. É que este aqui é para cegos, o que eu vi lá era para cegos. 

K.S.  Não, é bem... a pessoa com deficiência mental também pode, a gente sempre pode utilizar de qualquer forma para 
conseguir sensibilizar estas pessoas e  

P. Vocês utilizam. 

K.S.  A gente já utilizou várias vezes com pessoas com outros tipos de deficiência e ... 

P. E deu certo? 

K.S.  É. 

P. E pra surdos, especificamente, tem alguma coisa? Alguém que conheça a linguagem de sinais? 

K.S.  Não tem. Nem com libras e, o que acontece geralmente é que o grupo vem com intérprete e daí assim vai fazendo a 
leitura. E com eles é mais fácil, assim, daí não tem algo específico assim. 

P. E dentre os monitores não tem alguém que tenha alguma formação para tratamentos especial? 

K.S.  Não. 

P. Quem coordena este trabalho do atendimento ao público? Que chega e diz: Tal grupo tem esta característica: 

K.S.  Então, era a Sirlei. A Sirlei que fazia este papel. E daí então, agora, sou eu [risos]. Então assim, a gente percebe pelo 
jeito, tem gente que tem muito mais facilidade para lidar com crianças.  

P. Perfil. 

K.S.  Perfil assim. Com aquela cara de professora de cinco anos. Então a gente direciona. Daí tem um rapaz ali que ele já foi 
até do exército. Então a gente manda ele geralmente para aquele grupo terrível, ele é muito querido, brinca, tal, mas se 
precisar pegar mais firme ele pega. Que é a diferença de você colocar a menininha pra tomar conta, daí... então a gente tem 
essa... 

P. Esse trabalho direto com o público é feito pelos monitores nas exposições e pelos arte-educadores nas oficinas? Ou eles 
também desenvolvem as oficinas? 

K.S.  Os monitores também aplicam oficinas. Então a gente tem três monitores que são oficineiros. Então, digamos, eu que 
coordenava a oficina e tinha três estagiários. Então assim, as vezes eu aplicava, as vezes eles aplicam as oficinas, então a 
gente ia assim estudando as formas de trabalhar com o público.  

P. As oficinas, as atividades realizadas lá são previstas, elaboradas por vocês, arte-educadores? 

K.S.  Isso. 

P. Os monitores não participam deste processo. 

K.S.  Não, eles ajudam também. Porque assim, a gente pergunta, abre pra eles, às vezes eles dão ideias, às vezes não. A 
gente bola e eles são sempre os cobaias, assim, a gente faz um dia experimental, com aquela oficina, eles falam, hum, não vai 
dar certo, vai ficar melhor assim. Então eles participam desta maneira. 

P. E os materiais para a Ação Educativa, para as atividades, como é que vocês conseguem? 

K.S.  A gente, eu não, sei, eu acho que deve ter alguma verba direcionada para isso. Sempre que a gente pede, vem o 
material. 

P. Bom, em relação ao trabalho de preparação dos monitores? Então eles chegam as 9h00, ficam até as 10h00 aqui, e 
enquanto não está organizada ainda esta roda de conversas, eles ficam aqui? 

K.S.  Não, eles, que nem, a semana passada a gente assistiu capacitações que eram antigas, mas como a gente tem uma 
exposição de novas aquisições, é, então a gente assistia a esses vídeos que davam mais bagagem para eles falarem sobre a 
exposição. 

P. Então das 9h00 às 10h00 é um horário de capacitação? 

K.S.  É. Basicamente isso. 
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P. E, além disso, vocês têm uma semana que reservam só para isso ou não tem isso? 

K.S.  Posso dizer que em janeiro, janeiro, fevereiro, que é um mês mais fraco, nós vamos para as salas que ficam mais tempo 
disponíveis, daí a gente conversa mais. Não que seja uma semana para isso, mas sempre que tem um tempo livre a gente vai 
fazer alguma coisa com eles.  

P. Eu já participei de algumas capacitações aqui, são vocês que organizam, que chamam as pessoas? É a Ação Educativa que 
organiza isso? 

K.S.  Exatamente. É a gente que organiza. É, por exemplo, a Regina Silveira que vai vir, então o pessoal do cultural já passou 
o contato dela pra gente e a gente já marcou a capacitação.  

P. Ah, me avisem! 

K.S.  Pode deixar! 

P. Alguma dificuldade específica em relação ao trabalho com os monitores? E aí se você quiser abordar os dois lados, quando 
você era monitora e agora como arte-educadora? 

K.S.  Como assim? 

P. Alguma falha de formação na universidade (interrompe) 

K.S.  Ah! Assim, aqui é muito rotativo né. Então, essa semana a gente vai no Solar do Barão, para saber mais sobre gravura, 
pra ajudar, porque muitos não fizeram gravura ainda, outros de História nem ouviram falar, então assim, daqui um ano e meio, 
eles mudaram, então tem que fazer tudo de novo.  

P. Isso de ir para o Solar, vocês vão em outras instituições também? No horário de trabalho? 

K.S.  Sim, que nem o ano passado a gente foi no Ateliê do João Turin, foi ver a obra sendo, como fala?  

P. Restaurada? 

K.S.  Não na fundição, sendo fundida. Então quando dá, a gente vai em algum lugar para ver esses outros locais. 

Vocês têm exposições mais modernas, mais contemporâneas, vocês percebem uma diferença na reação do público em 
relação a uma obra mais contemporânea? 

K.S.  Sim, com certeza. 

P. Em que sentido? 

K.S.  Tem pessoas que acham que aquilo não é arte, que dá risada, que fala, ai, eu também posso fazer isso. Tem pessoas 
que olham e não entendem, mas já tem gente que acha interessante, que começa perceber outras coisas, e, então, varia muito 
assim. Não tem um grupo específico que goste, pessoas do mesmo grupo tem reações diferentes.  

P. E vocês fazem este trabalho com crianças pequenas, e vocês percebem se essas crianças voltam depois com os pais? Se 
teve um aumento de público no museu? Alguma coisa assim? 

K.S.  O público do museu sempre aumenta. A gente vê assim os dados, né, e vai vendo que sempre aumenta e assim, trazem 
os pais. 

P. Vocês têm medido isso? Tem alguma consultoria externa que meça assim, aumentou tanto o público, a faixa etária mudou, 
tem alguma coisa neste sentido ou não? 

K.S.  Eu acho, não sei, isso eu não sei te dizer. Só sei que a gente tem, a Sirlei sempre colocava quantas pessoas vinham, 
quantos agendados, né. Então a gente tem essa base, mas eu não sei te dizer se existe algo, uma empresa externa que faça 
este trabalho. 

K.S.  O museu tem assim, no primeiro domingo do mês que é o domingo social, né. A entrada é gratuita e a gente tem as 
oficinas. A gente consegue ver que tem pais que vem todo final de semana, em todo o primeiro domingo, crianças que sempre 
trazem os pais. Quando a gente pergunta se alguém já veio fazer oficina, tem alguns que levantam a mão. 

P. Mas deste público das escolas públicas, que vem mais da periferia, eles vêm neste domingo que é gratuito? 

K.S.  Às vezes a gente vê, tem grupos inteiros. A gente tem 60 lugares, a mesa inteira de grupos. 

P. Mas eles vêm sozinhos, por conta, alguém traz? 

K.S.  Não, dá pra ver que é alguma organização que traz eles. Mass no domingo vêm todos os tipos de gente, todo mundo, a 
gente vê desde as pessoas mais carentes até as mais... 
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P. Vocês têm alguma avaliação da monitoria, depois das visitas guiadas, por exemplo? Vocês têm algum retorno das pessoas 
que trouxeram grupos, para ver se a monitoria é realmente importante para aquelas pessoas? 

K.S.  A gente, às vezes, recebe comentários, parabenização, falando do trabalho. Mas não que haja um formulário sobre isso. 

P. Alguma questão que você queira colocar em relação a sua experiência no museu, algo que você ache importante para atrair 
mais público ou para tornar a linguagem artística mais fácil para as pessoas? 

K.S.  Olha, eu fui uma daquelas pessoas que entrei mais crua no museu, eu era bem envergonhada assim, e só com o estágio 
já foi uma libertação pra conversar, porque, todos os tipos de pessoas. Sabe, então você é abraçada, aplaudida ou não. Às 
vezes é desgastante, só que isso complementou muito. E em relação ao conteúdo também, porque a cada exposição você 
aprende um pouco. Cada exposição que vem é um artista novo, então a gente tem este contato direto com o artista. Eles têm o 
contato direto com o artista, e isto é muito gratificante, é muito rico. E também no trabalho da oficina, de você conseguir 
desempenhar, as vezes tem pessoas que não querem fazer nada, que não querem mexer na argila. Então, aos poucos, você 
vai conseguindo fazer com que ela interaja assim, e comece a falar. Muitas vezes é na oficina que eles falam alguma coisa que 
você percebe que eles entenderam, que eles captaram alguma coisa, isso é bem importante assim.  

P. Além deste material para alunos, vocês têm algum outro material didático? 

K.S.  Geralmente é feito um pro aluno e é feito um também para o professor.  

P. O do professor é diferente? 

K.S.  É um caderninho, só que este da Violeta, ao mesmo tempo que não teve como fazer, com o do professor junto, ele foi 
muito autoexplicativo. Então a gente já aglutinou muitas coisas que a gente queria colocar no caderno do professor a gente 
colocou aqui no caderno. 

P. Você acha que o museu pode se tornar autoeducativo com estes materiais? Vocês dão estes materiais para os alunos, tem 
catálogos e folders lá na exposição, às vezes têm alguns vídeos também? 

K.S.  Poderia, mas tem situações que só com uma mediação, com alguma coisa assim, porque tem alguns detalhes que, por 
exemplo, Sebastião Salgado, tem detalhes da obra dele que ele só falou na mediação que ele deu para os monitores. Então 
assim, coisas que ele passou para tirar aquela foto, eu acho que seria muito extenso você conseguir colocar tudo isso numa 
exposição. Então eram muitos textos para todos os lados, ou muitos vídeos, muito áudio, um áudio para cada quadro. Então 
talvez isso fique... Eu sinto que o trabalho é muito de sensibilização assim, que as vezes a pessoa, o grupo, de escola, que já 
não tá nem muito a fim de vir. Você só ali, passando, vendo, ouvindo, não cativa tanto quanto uma pessoa conversando, 
brincando, perguntando o que que você percebe nesta obra. Um jogo de perguntas mesmo, agora, só uma máquina 
perguntando o que você acha dessa obra... 

P. Esse trabalho que você comentou agora, que o monitor conversa, ele pergunta para os estudantes, né, ele é orientado a 
agir dessa forma dialógica, ou ele recebe as informações sobre a obra e sobre as exposições e aí ele define o que fazer? 

K.S.  Não, a gente pede para que eles tenham esta conversa, para que não fique uma visita guiada, tipo o grupo chega e vai 
ouvindo né, o monitor. Mas que tenha um diálogo, né, para que as pessoas possam também expressar o que elas estão 
sentindo, né, o que elas perceberam da obra, o que elas conhecem da obra. As vezes o monitor aprende alguma coisa com o 
público. 

P. Você falou “para que não seja uma visita guiada”, qual que é o conceito que vocês usam então? 

K.S.  Mediação.  

P. Mediação, tá. Quem trouxe este conceito da mediação para o museu? 

K.S.  Então, eu entrei aqui há dois anos, então tudo foi esquematizado pelo Rose (Rosemeri Franceschi), então provavelmente 
ela, porque, meu Deus, a Rose é doutora em educação, mas eu não lembro, não posso dizer qual o autor que ela usava, 
assim. Mas a gente sempre quis fazer esta questão da mediação em si, para que não fique só uma mão, só um falando. 

P. Então tá, Karine, muito obrigada e muito boa sorte nesta sua nova função aqui. 

K.S.  Obrigada. 
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ANEXO 5: Transcrição de entrevista Museu Oscar Niemeyer 2 

 

INSTITUIÇÃO: Museu Oscar Niemeyer 

ENTREVISTADA: Estela Sandrini (diretora cultural do Museu Oscar Niemeyer), Karine Serafim, André Malinski e Claudia 
Stoicov (nova equipe da Ação Educativa do Museu) 

DATA: 29/05/2015 

Pesquisadora (P): Há alguns meses conversei com a Karine Serafim, que respondeu às questões que constavam deste guia de 

entrevistas (entrego à diretora). Sei que houve mudanças neste período, então se a senhora quiser responder às mesmas 

questões, podemos proceder assim, caso contrário, podemos abordar outros aspectos relevantes para a minha pesquisa. 

Estela Sandrini (E.S.): Se a Karine já respondeu está ok, no meio da conversa a gente vai vendo se há alguma pendência. 

P. Perfeito. Houve uma grande reformulação administrativa no MON, gostaria de saber se a nova estrutura segue os preceitos 

das cartas patrimoniais, ICOM? 

E. S. Há um órgão acima de nós que é a COSEN, que tem toda a política cultural da Secretaria da Cultura. A COSEN passou 

para nós no início deste governo né, nesta gestão, é todo um material, falando da importância deste museu e a gente captou da 

seguinte forma: este museu, até eu escrevi na revista, é um museu em movimento e ativo, quando nós falamos deste museu, a 

gente fala de um público diferenciado, primeiro pelo tamanho, segundo pela missão dele e terceiro seria a parte da pesquisa que 

nós ainda estamos caminhando. Na pesquisa a gente trabalha com a observação e reflexão e são vários setores. O prédio é da 

Secretaria da Cultura, é do Estado, o acervo é do Estado, tá.  Formação do acervo, vou falar um pouquinho da formação do 

acervo. A formação do acervo é política estadual, quando nós entramos aqui, existia várias lacunas no nosso acervo, nós estamos 

fazendo todo o levantamento do nosso acervo, primeiro dos direitos deste acervo, né, das obras, trabalho que está quase sendo 

finalizando porque tinha muita obra que nós tínhamos dificuldades de saber o histórico delas, ainda temos, então foi feito todo o 

histórico das obras deste acervo.  

P. Desculpa só um pouquinho, veio uma parte do acervo do Banestado e do BADEP para o acervo de vocês, é isso?  

E.S. Sim, é essa história a gente tem por escrito, se você quiser que passe esta história, quem sabe bem é o historiador nosso. 

É comprido, hein.  

P. Eu dou uma olhada nisso, daí se faltar alguma coisa eu procuro por ele.  

KARINE: A Karina pois na mesa o folder História do acervo do MON.  

P. Ah tá. Eu leio aqui e qualquer coisa eu procuro por ele, é o Humberto, né?  

E.S. É o Ricardo. O Ricardo que tem o histórico e o Humberto que sabe sobre o acervo. A coleção nossa foi feita, era do Museu 

de Arte do Paraná, em 89, tem a data aí direitinho, foi criado o Museu de Arte do Paraná, esse museu, a função principal é o 

artista que produziu no Paraná, tá. É, nós temos uma coleção muito grande no acervo, pelo fato que foi iniciada por este museu, 

este museu foi destituído, ainda não oficialmente, mas o acervo passou para o MON, pra este museu. E o Banestado quando 

fechou todo o seu patrimônio também deixou pro MON, então o início do acervo deste museu era destas duas instituições, e a 

gente coloca, por exemplo, não na ficha, é obra da coleção do Museu de Arte do Paraná, para nunca perder este vínculo histórico, 

tá. E a partir de 2002, houve muitas compras, que isso aí o Humberto, o Ricardo pode passar para você quais as obras que 

forma compradas, e a maioria dos artistas do Paraná, nestes últimos quatro anos nos doaram. A gente tem uma, tinha uma 

comissão no início do museu, que tinham as obras do Banestado e do MAP para entrar no acervo, muitas destas obras foram 

descartadas. Como era do Estado a gente distribuiu pra alguns órgãos públicos, mas aqui passou por uma comissão, uma leitura, 

a política era a qualidade do trabalho, a importância histórica, e a nível... 

P. ...a qualidade estética 

E.S. é a parte estética, não vou dizer o nível porque é muito feio. Daí a, a partir de quando nós entramos, os artistas começaram 

a doar as obras, mas sempre passando por uma comissão, essa comissão começou, é, é oficializada, iniciou a Maria José 

Justino, o Geraldo Leão, acho que está escrito aí, o Fernando Velloso, o Fernando Bini, mais alguém...e o Enio Marques Ferreira. 

O Enio depois com a idade, deixou esta comissão, e agora nós estamos formando uma outra comissão acrescentando alguns 

críticos mais contemporâneos, que a gente ainda não oficializou. Com isso o artista doa para nós a obra e passa por esta 

comissão. Se caso eles acharem que não está dentro da política, da política do nosso acervo que é a arte contemporânea que 

é a arte do século XX até os dias de hoje, a gente devolve o material, tá. Aí a qualidade estética não está de acordo com esta 

comissão.  

P. Então o propósito é de ser arte contemporânea mesmo?  
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E.S. Sim, arte contemporânea.  

P. Dos anos 1960 pra cá, ou não?  

E.S.Hein?  

P. Dos anos 1960 pra cá?  

E.S. Não, do século XX inteiro, porque nós temos obras importantes do início do século. É, principalmente dos paranaenses, o 

que está acrescentando mais é depois dos anos 80 que o pessoal está doando as obras, mas passa por uma comissão.  

P. Tá. Bom, esta política eu vou pesquisar lá na COSEN para ver qual é a proposta deles, porque estas cartas patrimoniais dizem 

que é fundamental trazer o público para dentro do museu, que o museu dialogue com o seu entorno também para que não fique 

uma estrutura colocada naquele lugar mas que as pessoas acabem não aproveitando, né.  

E.S. É, neste sentido, desculpe.  

P. Não, pode falar,  

E.S Neste sentido a Ação educativa é fundamental, porque ela que mantém o primeiro contato com o público. O entorno nosso 

não é como o entorno do Museu do Mac, com o ali do lado. O nosso entorno é muito mais abrangente, porque ele une o turismo 

pela beleza do, do, da arquitetura, é da arquitetura, e os grupos agendados que chegam de Santa Catarina, do interior do Estado 

do Paraná, porque ele se tornou um museu mais internacional para visitantes, então nós temos, não é bem uma política, mas 

aconteceu dele ser, de ter este deste porte, ele é muito grande, depois eu passo para você as medidas e tudo, e com isso a 

gente tem um público que a gente trabalha de fora para dentro, sabe, aliás, de dentro para fora, é a gente não precisa colher 

este público, o público vem, vem porque tem uma, a demanda nossa é maior do que qualquer museu. O que nós temos de 

preocupação nossa é passar na mediação o que o museu acredita que é um museu de percepção, de observação, de crítica, de 

experimentação. Vamos embora, meninos, se metam [risos]. Vocês dois são da Ação Educativa também?! Nós três. É que a 

Carine eu já conheço.  

ANDRÉ: que a gente entrou mais recente, e eu tinha experiência de já ter estagiado, de estagiário. 

E.S. Vocês dois foram estagiários aqui. Não. Esta é uma política que a gente faz aqui o museu, o grande grupo aqui do museu, 

o conselho da diretoria, foram estagiários, eles passaram por uma experimentação, sentiram a vontade de ficar dentro do museu, 

a gente, e eles vão ficando no trabalho depois.  

ANDRÉ: é, o museu sentiu vontade de ficar com a gente também [risos]. Não é só a gente querer, né.  

P. E vocês hoje desenvolvem o trabalho da Ação Educativa a partir de algum teórico especial? Tem alguém que norteia o trabalho 

de vocês?  

E.S. Olha, nós tínhamos uma coordenação, e a gente tá mudando, mudou a coordenação, faz pouco tempo, quanto tempo faz 

Karina?  

KARINA: Uns seis meses.  

E.S. Seis meses. A gente tá trabalhando junto com a diretoria, que sou eu tá. Antes existia uma coordenação, é, o que a gente 

pretende, o que acontecia antes era o seguinte, a coordenação era muito ligada à parte da educação, sabe, é Piaget, e dentro 

desta linguagem de ensino, sabe.  

P. É eu observei, eu estou analisando o material do Osmar Chromiec, e o texto é bem na área da educação, não tem nenhum 

autor da área da arte-educação, né.  

E.S. Não, e de alguma forma se organizou muito bem, deu certo. Mas ele corre o perigo de dar certo mas você começa a se 

repetir, sabe, você não se inovar. Com isso, com isso a gente pode perder uma grande parcela, que é a parcela de outros grupos 

mais criativos e abrir mais o museu. E a mediação era necessária ser feita e dentro do projeto de educação, a mediação era vista 

de uma outra forma, era vista de cima para baixo, e o projeto que nós estamos fazendo agora, é um projeto de igual para igual, 

tá, do troco.  

KARINA: horizontal, antes era mais vertical.  

P. E para este conceito, que me parece, a obra passa a ser, ela própria um objeto de mediação, pelo que vocês estão me 

dizendo, eu estou entendendo isso. Vocês usam algum autor assim para fundamentar?  

E.S. Olha, a gente ainda não fez um estudo maior com eles, como são só seis meses, a gente tá trabalhando da seguinte forma, 

agora, nós estamos pegando experiências de pessoas que já trabalharam dentro desta linha, e fazendo mesas redondas, que é 

esta aqui, para motivar, pra motivar esta mudança. Esta mudança, ela é lenta, mas eu tenho certeza que ela vai ser eficaz. A 
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minha formação é Paulo Freire, desde moça eu trabalhei com Paulo Freire, é, dei aula na linha de Paulo Freire. Ainda não foi 

passado, nem discutido a mais o Paulo Freire, as teorias dele. Em 1970, começou em 1960, eu fiz um dicionário do Paulo Freire, 

na época que a gente tava fazendo a alfabetização de adultos, mas aquilo, de alguma forma, a gente tenta, é e ele personaliza 

você, então a gente tenta passar, mas ainda não conseguimos teorizar isso. 

KARINA: A gente tem bastante, como né dá para perceber, um resgate grande da década de 70, agora a gente tá fazendo lá um 

seminário, simpósio e dá para perceber que tá existindo esse resgate (60,70) de algumas questões e, logicamente, dentro destas 

propostas que envolvem um pouco mais a percepção e a experiência, estão os neoconcretos né, estão eu acho que a gente tem 

um diálogo afinado com essa parcela, tanto conceitual, como teórica e o que nos liga também, por exemplo, com a Barbieri né, 

como é o nome dela?  

ANDRÉ: Stella Barbieri. É claro que a gente está iniciando nessa questão toda, mas pelo que já estudamos no site, a gente 

percebe que tem uma afinidade neste sentido, né. Que, as ações que a gente tem promovido, sempre estão nesta direção, de 

pensar mais na experiência, na percepção né, de ser um exercício, então tá se preocupando menos com o resultado final, com 

aquilo que a criança vai levar embora para casa, o produto.  

P.É com o processo. 

ANDRÉ: Isso!  

KARINA: É, o processo está bem mais dentro da nossa parcela de reflexão do que querer impor o resultado neste sentido. 

Entendi.  

ANDRÉ: É assim também para esclarecer aqui, a partir de seis meses que começou a mudança, a Karina tá a dois meses e 

meio?  

KARINA: No que?  

ANDRÉ: Na Ação Educativa efetivamente?  

KARINA: Não, quatro meses.  

ANDRÉ: Já quatro meses?! E eu tô há um mês e, quase dois meses, né, então, tipo, é seis meses mas não é seis meses de 

todos nós.  

E.S. Mas você já foi estagiário.  

ANDRÉ: É eu já fui estagiário, e o que eu acho que a Teca falou bem certo, que a gente está experimentando, e ao mesmo 

tempo também, a gente tá sentindo o que a gente acredita para que depois, dentro do que a gente acredita, quem tem afinidade 

com esta nossa proposta, nossa intenção. E aí começa a perceber que tá se afinando com a Stela Barbieri, com a, a...  

E.S. Percebe a mesma linguagem.  

ANDRÉ: Percebe a mesma linguagem.  

P. É uma construção, né.  

ANDRÉ: É, uma construção. 

KARINA: A gente percebe a vibração do público.  

ANDRÉ: Sim, sim.  

KARINA: Dos professores que acompanham as oficinas, a gente tem percebido que tem bastante afinidade com o que, sair um 

pouco para a área da reflexão também, não só o fazer, mas o fazer e pensar sobre o que tá sendo feito. E por exemplo, vamos 

dar o exemplo de uma exposição, que a gente tá com uma exposição do Saciloto, eu acho que se a gente fosse pensar de uma 

maneira anterior, de como estava sendo desenvolvido o trabalho aqui, a gente ia se preocupar muito mais em fazer um trabalho 

relacionado exclusivamente a obra dele, né, digamos, que a gente tivesse dando alguma fórmula, do que tá sendo mostrado. E 

acho que hoje a gente consegue expandir, no sentido de mostrar dentro do movimento em que está atuando. Do contexto.  

P. É. Isto é Paulo Freire, contextualização.  

KARINA: A gente aproxima da produção do artista, mas sem se preocupar em “chupar” uma obra, pra daí transformar isso em. 

A gente vê também, dentro deste processo, são legais as reuniões que a gente tá tendo, né, tem o pessoal, a Denise Grey, a 

Daniela Pedroso... A preocupação nossa de não voltar a ser de cima para baixo, é a diretoria chegar e dizer eu quero isso, nós 

trouxemos experiências.  
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P. Entendi, a Daniela Pedroso da Prefeitura, né.  

E.S. Isso, isso, filha do Domício, tem uma super experiência. Então nós fizemos experiências, então nós trouxemos uma artista, 

que era a Marília Dias(também tem uma experiência em educação), a Daniela Pedroso, a Denise Gray, que tem a parte de 

crianças de cinco anos, então o, seria mais cômodo, muito mais cômodo, nós pegarmos os mediadores para fazer a 

transformação, chegar e dizer, de agora em diante vai ser assim, assim, assim... colocar objetivos, colocar justificativas, colocar 

metas, colocar não sei o quê, não acreditamos nisso, sabe, a gente acredita que este processo é lento e está sendo feito com 

as experiências dos outros. Eles têm muita experiência também, os monitores, com isso nós estamos escutando mais eles. A 

Karine, a Karine tem uma ligação muito grande com os nossos monitores e então nós fizemos da seguinte forma: Cada grupo 

de monitores, explica pra ela como foi feito 

KARINE: É, a gente dividiu eles em grupos, que falam, cinco pessoas falaram sobre diagnóstico, de público, sabe. Nova forma 

de conversar com os professores, ver o que que eles precisam, qual público que tá vindo. Então um grupo tá pesquisando isso. 

Daí tem o grupo do material do professor, que daí então eles vão buscar formas de enviar materiais para que os professores se 

preparem melhor para trazer seus alunos. Uma preparação. E entre outras coisas, como lidar com isso no site, as formas de 

enviar esse material, como distribuir esse material. Daí tem outro grupo que é o das oficinas criativas, daí, eram esses três que 

estavam aqui (na sala em que nos reunimos), então eles são da oficina e parte assim, novas formas de oficina, não essas coisas 

de kit, quadradinho, tal, formas de oficinas nas salas, atividades externas, sabe, é uma ampliação. E eles estão nos trazendo a 

opinião deles, sabe, porque é aquilo que eu falei, se tivesse uma outra preocupação, a gente chegava e dizia: a oficina de agora 

em diante vai ser assim, assim, se os próprios mediadores, não passarem eles mesmos por este processo. 

P. Eles não se responsabilizam.  

E.S. Você não cria nada de diferente, é lento, mas é eficaz, eu acredito nisso. Então esta preocupação que a Karine tá trazendo, 

é a fala é deles, a gente percebe, tem algumas coisas que a gente poderia intervir, eles estão no front, eles são os primeiros, 

eles trazem as dificuldades.  

P. Eu trago muito aluno da Universidade aqui, e a gente avalia o trabalho do museu pelo trabalho deles, é impressionante, e olha 

que eu estou sempre aqui dentro né, eu sempre trago outros professores comigo, porque é impressionante, a Universidade vive 

de cultura, mas os professores não botam o pé dentro do museu também. Então em trago os alunos e convido algum professor, 

e aí eles vêm e dependendo do trabalho do monitor eles avaliam, e isso tudo eu vou buscando até como fundamentação do meu 

trabalho. É impressionante como é importante o trabalho dos monitores.  

E.S. Pois é, quando eu, elas até brigam comigo, porque eu sou muito elogiosa, é temperamento. Eu digo: Vocês são as pessoas 

mais importantes deste museu, claro que...  

KARINA: Toda vez que ela entra na sala ela fala isso.  

E.S. Eu vou te dizer o porquê, por causa disso. Eles são a cara do museu, se a gente não avaliar isso, mas o que acontece é o 

seguinte, muitos saíram de uma outra formação, uma formação de Universidade, de Escola,  

[...] Então com isso a gente pensa o seguinte, a primeira mediação na Ação educativa nós estamos fazendo com os nossos 

monitores. A partir daí a gente pode até teorizar, a partir daí a gente pode até ter um material muito bom para teorizar.  

P. Mas é uma mudança de perspectiva, né, bem grande.  

E.S. É muito grande.  

KARINE: É, e daí tem mais dois grupos de mediadores: Que um está trabalhando questões de Facebook, mídias sociais, estão 

correndo atrás disso, e o outro da avaliação. Como fazer uma avaliação melhor do público, é ou o público fazer uma avaliação 

do museu, como foi a mediação  

ANDRÉ: os visitantes.  

KARINE: É.  

P. E vocês têm em mente trazer outros públicos para o museu, por exemplo hoje são escolares, né, na maioria e turismo, né?  

KARINE: É, assim, tem o escolar, que é o carro chefe, mas a gente atende todos os CRAS e FAS, esse público sempre vem, é 

CMEI,  

ANDRÉ: Estes públicos sempre vêm, as pessoas pensam que é só escolar...  

KARINE: É sempre vêm, é hospitais, sempre vem visitar a gente, algumas faculdades, mas isso,  

ANDRÉ alguns postos de saúde, da unidade de saúde.  
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P. Mas quem que vem do posto de saúde, os funcionários?  

ANDRÉ: Não, assim grupos, por exemplo diabéticos.  

P. Ah, entendi.  

ANDRÉ: Por exemplo, grupo dos hipertensos. Os sem-terra.  

P. Isso que eu queria saber, os sem-terra já estão vindo.  

ANDRÉ: Já, bastante.  

KARINE: Vem em datas meio específicas assim.  

E.S. A primeira vez que eles vieram a gente se assustou, e agora, o que que pode acontecer? Pelo contrário, foi fantástico, foi 

ótimo, é eles vieram e trabalharam muito bem conosco. Nós estávamos com medo que fosse feito uma manifestação, alguma 

coisa assim, não medo dos sem-terra, mas medo que eles não entendessem o que era um museu, muito pelo contrário, 

entenderam e trabalharam muito bem.  

KARINE: Vieram as famílias, as crianças.  

P. Então, e além deste feedback de percepção, vocês têm alguma outra forma de avaliar esta visita deles?  

E.S. Eles dizem? É são feitas reuniões né Karine, e vocês conversam sobre o atendimento, né?  

Parei KARINE: É, o atendimento em si a gente tá vendo formas de fazer esta avaliação. ANDRÉ: É, para ter o feedback deles.  

E.S.: Nós temos aqui uma pessoa responsável pelos visitantes, o  atendimento aos visitantes, que está ligada à Ação Educativa 

e todo o atendimento do museu, é uma pessoa só que cuida disso, mas que vem com uma experiência grande, que ela trabalhou 

na Europa, e ela tem uma visão bastante aberta, não é de que o público tem que se comportar, mas que o público tem de 

entender e perceber e fruir dentro do museu. 

P. Como é que é o nome dela?  

E.S. Ah, vale a pena conversar com ela, ela tem todo um projeto de atendimento ao visitante, é a Cristina Piersk.  

ANDRÉ: E nesse ponto também eu acho interessante, a proposta mais recente agora da Teca, de integrar mais o museu, como 

uma instituição única, não como uma instituição que tem vários setores. Né, a gente tá tendo reuniões o tempo todo agora, com 

o pessoal do design, com o pessoal da visitação pública, a Cristine que está mais próxima, pessoal até do acervo, né, porque aí 

você acaba integrando tudo porque a ideia da Teca de pegar também essa coisa da mediação envolveu o museu inteiro. KARINE: 

A gente começou a fazer mediação agora para a segurança, sempre que abre uma exposição... 

E.S. falar nisso você manda convite para a segurança tudo e para a limpeza, a gente faz uma mediação pra eles.  

P. É, isso deu um resultado fantástico na Pinacoteca, né, esse trabalho com os funcionários, porque eles quiseram trazer os 

moradores ali da região da Luz, os moradores de rua, e aí os seguranças não deixavam entrar no museu.  

E.S. O entorno deles é feio, né?  

P. É terrível. O trabalho é bem bacana e está dando muito resultado.  

ANDRÉ: Eu quero ver essa sua pesquisa.  

P. Então, tem muitos dados lá, com certeza eu quero acabar logo, [...] e aí eu vou disponibilizar sim, eu acho que pode haver 

uma troca, por exemplo, lá no MAM tem a Mirela Estelles, que hoje ela está dando, fazendo este trabalho de mediação no 

Metropolitan de Nova York, ela foi chamada para levar a experiência dela de arte educadora para o Metropolitan. Então vejam, 

não que lá seja grande coisa, mas assim, de reconhecerem, porque a gente, sabe, ontem ainda foi dito lá no NAVIS a gente não 

chega fora do Brasil. Eles foram lá no MAM pegar a menina para ensinar a fazer isso. E lá (no MAM), eles fazem este trabalho, 

utilizam os espaços externos do museu, que você estava comentando, até porque eles têm aquelas esculturas lá fora, no parque 

mesmo, estão pegando os skatistas levando para dentro do museu, que antes eles só pichavam tudo, agora eles estão ajudando 

a cuidar, né. Então, é muita coisa boa que está sendo feita, né, e quando você me falou: Ah, quando moça eu trabalhava com 

Paulo Freire, é Carta Patrimonial de 1972, lá no Chile, teve como base Paulo Freire, né.  

E.S. Então, essa carta, eu morava em Buenos Aires nesta época. Então a gente tinha um grupo de estudos, quando a gente saiu 

daqui e foi para Buenos Aires, eu trabalhei com Paulo Freire antes de 64, no auge, tá. Daí nós fomos embora daqui e fomos para 

a Argentina, e lá a gente trabalhava com Paulo Freire, o trabalho todo era feito com ele, toda a formação que eu tive é a formação 

de lideranças, sabe, a gente trabalhava em grupos de liderança, que hoje a gente tá vendo mais ser usado nas penitenciárias do 
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que em outra coisa. Daí quando, quando fechou também na Argentina, a gente voltou pra cá. Mas tivemos a sorte de pegar uma 

época muito boa aqui que foi o Centro de Criatividade, que foi o grande salto que eu acho que aconteceu, que a gente trabalhava 

só com criatividade, era com a experiência, com a experiência e a percepção né, é, então foi um momento muito bom de trabalhar, 

e era isso que eu ia contar para você. Tinha mais uma coisa pra contar, nós tamos trabalhando com a acessibilidade também, 

terminando o museu com acessibilidade que eu acho que isso aqui eles podem falar tudo para você, e vocês vão falar dos 

maiores, que eu acho que é um projeto vai ser um piloto de todos os museus, criatividade seria a ideia inicial mas para os 

maiores, os maiores com mais de 60 anos, nós estamos até montando agora um curso de férias para eles.  

KARINA: Ainda está no programa aqui uma experimentação do resultado do plano piloto que foi desenvolvido aqui, e tá ali no 

final do túnel [risos], plano-piloto que tá no final do túnel [risos].  

ANDRÉ: Então, que daí são os outros públicos que você perguntou, que foi isso que a Teca falou, que tava acabando, de sobre 

a proposta do atelier de férias que é uma programação das férias de julho, daí a Teca falou, não precisava fazer uma semana 

para os maiores, né para este público mais adulto que também não tem muita coisa e assim, dentro da proposta que a gente fez, 

do plano piloto do ano passado, é foi surpreendente, assim, porque a gente achou que ia dar certo, mas foi surpreendente o 

resultado de como foi positivo, e isso acaba interferindo em todo o funcionamento, em toda a forma de ver as coisas, as outras 

assim .  

P. É porque o que eu percebo de ação sistemática é normalmente o ensino fundamental de pré até o nono ano né, e daí no 

ensino médio os professores não trazem os alunos, os adolescentes não vêm e aí fica perdido né, parece que acaba, interrompe 

ali e depois eventualmente tem uma ação ou outra com pais ou terceiridade que a gente percebe nos museus. 

E.S. Mas a terceiridade é visita, eles não fazem atividades, e o nosso é com atividade. 

P., é mas bem isso mesmo de chegar no museu de novo, porque eu pego os meus alunos da Universidade e eles dizem ah, eu 

fui com a minha professora do quinto ano do sexto e depois nunca mais, daí na Universidade quando um professor traz eles 

vêm, senão eles nunca mais vêm e o público fica disperso, o público vai reduzindo.  

KARINA: Você sugere uma ação com adultos?  

P.Com ensino médio, eu acho.  

E.S.: Mas uma coisa que a gente nota muito no museu, interessante, que aumentou esse público jovem, não criança, mas sábado 

e domingo é só jovem.  

P. Nossa, que bom!  

ANDRÉ: Virou espaço só para eles,  

E.S. Se beijam, se abraçam, virou um espaço que acolhe, que dá liberdade, eles dançam ali fora, nas filas parece que eles só 

se beijam, rsrsrs.  

ANDRÉ: Mas eu, particularmente, fiquei observando e refleti sobre esta ideia de pegar o início, jovens, crianças e jovens ali, e 

quando a gente vai pegar os idosos, a gente vai pegar o outro extremo, a gente quase que tá fechando um cerco também e aí 

você tem os extremos afetando o meio, então pode ser uma forma de afetar mais este meio, né. Daí se você tem mais gente 

vindo ali, daí opa pera aí, daí acaba afetando o meio que tá envolvido, sempre com os jovens e sempre com os idosos, cada vez 

mais inclusive com os idosos isso é outra ideia que também foi trazida que é um público tá cada vez maior, e a gente tem que 

pensar neles também, além do que, independente de tá maior ou não, né, é um público que ainda tá na ativa, como a Teca gosta 

de falar, não é pensar nele para distrair a cabeça, é como um ato de piedade, trazer o velhinho pra dentro, não, não, depois 

agente... 

KARINA: Mais do que falar sobre o projeto, é você ver, vai passar pelo projeto pra você ver o resultado dos participantes, é um 

espaço para eles agirem.  

E.S. Eu acho que vale a pena você mostrar sabe. 

ANDRÉ: aham, eu acompanho ela.  

E.S. Eu tô com mania deste vale a pena, preciso tirar este negócio do meu dicionário,. KARINA: É, a gente tem mania mesmo!  

E.S. Pois, é, e é tão prepotente, é tão prepotente, como diz eu sei, você não sabe. ANDRÉ: Mas, depois de ver lá, o Simpósio, 

quanto mais você lê, quanto mais você sabe, mais você pega mania, rsrs.  

KARINA: Mas uma coisa que eu acho importante de colocar, que talvez uma dificuldade de acesso para este público que a gente 

tava mencionando, que é o ensino médio, é o horário de abertura do museu.  

E.S. É, nós estamos mudando.  
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KARINA: O museu abre  às 10, então sobra muito pouco tempo de manhã para quem vem com as escolas.  

P. É, isto é uma verdade. 

KARINA:  A gente vai tentar melhorar este quadro, com a abertura de pelo menos uma sala, né Teca.  

P. E uma outra coisa, que eu percebia com os alunos do turno da noite é que todos são trabalhadores, né, e aí, não tem monitoria 

no sábado, né, então eu trazia mas eu fazia a monitoria, só que o trabalho do monitor, que passou por um contato com o curador, 

é muito interessante.  

E.S. Agora tem sábado. Abriu no sábado.  

ANDRÉ: Tá voltando a ter os mediadores no museu, mas por enquanto não tem agendamento de grupos.  

E.S. Mas eu acho que a gente poderia colocar se solicitarem, né, por exemplo, solicita, em casos especiais.  

P. É, porque tem muitos alunos trabalhadores que têm muito interesse, é e aí, eles podem só sábado. E aí eu tentei trazer 

algumas turmas na quinta –feira à noite, mas muitos não conseguiam chegar, não deu muito certo. De repente uma vez ou outra 

se puder ser aberto...  

KARINA: Já aconteceu, recentemente no Domingo +Arte, que a gente conta com a presença dos mediadores, a gente atendeu 

um grupo de Ponta Grossa.  

E.S. Se for um grupo grande, você solicita e a gente vê.  

ANDRÉ: Pois é, mais aí encaixou no Domingo + Arte, né.  

KARINA: É, mas nem que não fosse o Domingo + Arte, tendo esta busca, a gente sempre procura atender. 

E.S. Nós temos um projeto que é o Saiba Mais, que tá ali no pequeno auditório, este projeto nasceu em 1910, 11, que toda a 

nossa é capacitação é gravada. Que poderia acontecer o seguinte e acontecia, o curador ou o artista vinham aqui, faziam a 

capacitação e ficava só com a primeira palavra do artista e depois era passado, mas já passava com outro filtro, naturalmente e 

o monitor passava esta informação na visita que ele fazia, acompanhando a visita. Agora eles têm um vídeo, a gente tem um 

vídeo, tudo o que você quiser saber sobre o museu é gravado, os curadores, todos os artistas que passaram aqui, e então os 

monitores vão sempre assistindo estes vídeos para não perder um pouco o foco da exposição. Não que eles vão reproduzir 

integralmente, mas não perde o foco, é e este material está no Saiba Mais, que está aqui no auditório que você senta e fica 

escutando o que que o curador falou das exposições.  

KARINA: A mesma capacitação que os mediadores assistiram, o público pode assistir no auditório.  

ANDRÉ: Bacana que este vídeo tá ficando cada vez mais documentário, porque estão editando, a equipe de design está editando, 

e o curador está falando sobre tal obra, daí em vez de ficar a imagem do curador, fica a imagem da obra. Então começa a ter um 

material bacana assim produzido e que é um documento também. E isso a gente solicita, por exemplo, ah eu quero saber da 

Regina Silveira, eu solicito para que seja passado? E.S.: Eu acho que pode ser solicitado.  

KARINA: Na biblioteca. Porque os que estão em exibição, em looping são relativos às exposições que estão acontecendo. Mas 

todos os demais anteriores  

KARINE: Eles tem como assistir na biblioteca?  

E.S. Tem, tem uma televisãozinha lá.  

P.  Isso aqui é bacana para os professores. Talvez falte um pouco de divulgação. 

ANDRÉ: É no programa que já está sendo divulgado no site há algum tempo, sabe, mas mais a divulgação de boca em boca 

mesmo.  

P. Mas você sabe que eu visitei a página estes dias, do museu, porque eu vi que mudou o nome de alguns programas, antes era 

o Domingo Social, agora é Domingo +Arte, e eu não achei este Saiba Mais no site.  

E.S. É bom saber, vamos dar uma olhada. 

ANDRÉ: Eu acho que está no +MON, tem as opções ali, tem o +Arte, o Quinta +Arte e eu acho que está ali, se não me engano.  

KARINA: Tem o Quinta+Arte, o Domingo +MON e o Saiba Mais.  
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E.S. A gente mudou o seguinte, porque a ideia do Domingo Social tava assim muito paternalista, sabe, e interessante que cada 

dia a gente tá tendo mais visitação, teve dia que teve 4.800 pessoas.  

P. É, eu cheguei aqui tinha fila enorme, eu nem consegui entrar, rsrs.  

E.S. Então de alguma forma eu acho que o nome nos auxiliou. Sabe, porque, sei lá.  

P. Sim, porque as palavras dizem coisas né, e o peso da palavra social está muito forte. 

E.S. Paternalista. Sabe, eu tenho que ir em uma outra reunião, eu tenho de ir atrás de dinheiro, veja que coisa horrível.  

KARINA: Tem ainda o programa das capacitações né, é que a Teca comentou é o vídeo documental do artista do acervo, que 

daí faz parte de um outro programa que é o Artista do Acervo.  

E.S. Esse aí vocês sabem falar direitinho. E aí tem a outra sala... 

KARINA: que ela tá ligada à Ação Educativa que o artista tem obra dentro do acervo, ele é convidado pelo museu, desenvolve 

uma oficina, desenvolve uma pequena exposição ali no espaço da Ação Educativa e esse vídeo documental que fica vinculado 

por dois meses no auditório, no Saiba Mais. E tem a outra sala aqui, que é a sala Referência, que antes tinha o nome de 

Reminiscência... 

E.S. nós tiramos o nome de Reminiscência porque não sei, soava antigo, é então ficou sala Referência, que são artistas que de 

alguma forma, ficaram uma época silenciados na História da Arte do Paraná. É, e, cada artista tem um, é, é uma descoberta, 

teve uma época assim que a gente teve um silêncio muito grande na arte do Paraná, foi quando estavam os acadêmicos, né, os 

acad6emicos, depois vieram os abstratos, nesse período teve muito artista que continuou produzindo, que não era nem 

acadêmico nem abstrato, e de alguma forma nós queremos mostrar a produção deles. Então nós temos aqui Isolde, que eu não 

sei porque eu chamo de Ilda, mas é Isolde, que foi uma, não é uma descoberta, mas foi uma valorização dela aqui, porque no 

meio artístico ela já era conhecida, [...] 

P. A tua função aqui é diretora cultural, a tua formação é? 

E.S. Eu fiz Belas Artes e Filosofia.  

P. É pintura?  

E.S. É. Pintura na Belas.  Naquela época era só pintura que tinha.  

P. E Filosofia?  

E.S. É Antropologia.  

P. Antropologia ou Filosofia. É Antropologia Filosófica.  

P. E isso foi aonde?  

E.S. Na Federal. Pós. Daí eu fiz pós também, é eu fiz pós nos Estados Unidos também, daí é currículo.  

P. E o teu tempo de atuação no museu?  

E.S. Faz quatro anos? Vai fazer cinco, eu entrei em 1911, 1910, é, 1900? Rsrs. 1911. KARINA: 1911 Teca?  

E.S. Ah! 2011 [risos].  

E.S. Eu não trabalhei com museu antes, mas eu fui a fundadora da Fundação Cultural, sou Fundadora da Secretaria de Cultura, 

iniciei toda a parte do curso de gravura da Escola de Belas Artes, da Feira de Artesanato, deixo ver o que mais, há, bastante 

coisa.[...] Eu vejo o museu de outra forma, não vejo só uma casa como depósito, eu vejo uma casa do artista do grande público, 

das obras.  

P. É, a impressão que se tem em muitos museus é que é um lugar para um verniz cultural, eu também trabalhei com os sem-

teto de Guaratuba, quando eu trabalhava lá na Federal do Litoral, e a gente percebe que o museu é uma ponte para a cidadania, 

não é um verniz cultural pra ser mais culto, mais chique, mais bonito, né?  

E.S. É tudo isso e é uma ponte para a cidadania. E a gente se segura para que isso aqui não desvirtue. Não fique né, porque 

era uma galeria antes, sabe, era uma grande e boa galeria, sempre foi muito boa galeria, mas que isso continue caminhando de 

outra forma. Eu sempre digo que nós estamos caminhando em um precipício, é um precipício, porque qualquer coisa ele já pode 

entrar para esta outra linha. É, tem que estar bem atento, todo mundo. Tudo isso. Gente, vocês vão mostrar o resto dos projetos, 

né. Você precisa de mais alguma coisa?  
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P. Só mais uma coisinha, você falou que, daí em função do seu problema de visão, é que entrou um presidente, que era o 

Cristiano (Cristiano Morrissy) e ele ficou dois anos na direção?  

E.S. Ele ficou, ele ficou, acho que mais, né?  

KARINE: Dois anos, até recentemente, né? Eu não tenho certeza, porque sabe que não tem isso, que eu e o Cristiano 

trabalhamos na mesma sala, então não tinha assim, os outros que viam, né Karine, desta forma, mas não tinha assim diferença.  

P. E agora a presidente, continua este mesmo cargo?  

E.S. E agora quando houve esta mudança no governo, é o secretário fez uma indicação para o novo presidente.  

P. O secretário da cultura, o Viapiana?  

E.S.É, e colocou a Juliana, até você pode fazer uma entrevista com ela, acho interessante, a Juliana agora é a presidente do 

museu. Eu me mantenho como diretora cultural e o Cristiano continua como diretor administrativo, financeiro. E a Juliana Vosnika, 

Veloso Vosnika, tem um nome bem comprido, e ela entrou agora pra presidente. Então a direção do museu se divide em três 

hoje: Que é a presidente, os diretores que são administrativo e cultural.  

P. Entendi.  

É presidente da Associação dos Amigos do Museu. É, é uma associação, essa associação que é eleita, agora houve uma nova 

eleição, pra um novo conselho, e esse conselho que indica os diretores. O último conselho indicou eu e o Cristiano para sermos 

diretor. É um conselho eleito então que indica os diretores.  

P. É. Ok, acho que era isso. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo gasto comigo!  

E.S. É bem interessante isso, acho que a gente tem tudo no nosso site, porque as pessoas não sabem, a gente tem uma 

independência de governo, aliás, a gente tem uma dependência sim, mas independência na gestão, e o Estado repassa um 

dinheiro para nós, que é um repasse de , dos funcionários, de pagamento dos funcionários, com isso, não é, não é grandes 

coisas, e a nossa associação, né, essa associação que foi eleita, ela administra esse dinheiro, e por isso que a gente tem uma 

equipe tão enxuta aqui dentro, porque o repasse é pouco. E esse dinheiro a gente presta contas pro Tribunal de Justiça, trabalha 

com projetos da Lei Rouanet, todas as exposições são projetos da Lei Rouanet, e com isso a gente presta contas para o Ministério 

da Cultura, tá. De alguma forma a gente tem uma ligação com a política cultural do Estado sim, o prédio é deles, mas nós não 

somos funcionários públicos. [...] 

Esse é o segredo, antes era uma OSCIP hoje é uma OS. Hoje, por exemplo, a gente tá vendo na Pinacoteca, no MIS, agora tá 

todo mundo virando OS, a gente tá conseguindo se manter graças a administração que faz misérias com o dinheirinho, a 

administração aqui. E estamos captando muito pouco que era em comparação.  

P. Agradeço muito o tempo e a atenção de todos vocês! 
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ANEXO 6: Transcrição de entrevista Museu de Arte Contemporânea 1 

 

INSTITUIÇÃO: Museu de Arte Contemporânea 

ENTREVISTADA: Lúcia Venturin 

DATA: 25/02/2015 

Pesquisadora (P): Qual é o seu nome? 

Entrevistada (L.V.): É Lúcia Venturin de Matos 

P. Sua função? 

L.V. Eu aqui sou uma, como eu vou te falar, eu aqui sou uma professora, a disposição da Secretaria de Estado e trabalhando 
na Ação Educativa. 

P. Aqui na Ação Educativa, você é uma coordenadora deste grupo? 

L.V. Não, não. Não sou coordenadora. 

P. Existe este cargo aqui? 

L.V. Não, não existe, tá. É um grupo, tem eu e tem mais uma outra pessoa que também é da Educação e está aqui, mas não é, 
a gente, as duas fazem todas as atividades. Nós não, não tem coordenador. 

P. Entendi.  

L.V. A gente só responde à direção. 

P. Ok. E qual que é a sua formação? 

L.V. É Artes Visuais.  

P. Você fez aonde? 

L.V. Eu fiz a curta na Federal e a plena na UNIASELF. 

P. E o teu tempo de atuação aqui na Ação Educativa? 

L. V. Dois anos e meio. 

P. É este o seu tempo aqui no museu? 

L.V. Aqui no museu dois anos e meio. 

P. E você já trabalhou em algum outro museu? 

L.V. Trabalhei no Paranaense. No de História. Rsrs. Diferente. 

P.  Então, esta parte da estrutura para a gente conhecer um pouco melhor, qual o espaço que o setor educativo dentro dos 
museus. 

L.V. Pode falar. 

P. É esta sala aqui (interrompe) 

L.V. É esta sala que eu estou que é a sala que a Ação Educativa tem. 

P. E você acha que ele é adequado ao que precisa ser feito? 

L.V. Olha, internamente sim. Para a atividade prática não. Com visita não, tá. A gente não tem um espaço específico para 
trabalhar a parte prática com o visitante. 

P. Então, a partir desta informação, vocês só fazem a visita monitorada. 

L.V. Fazemos a visita monitorada e dependendo da exposição, a gente até faz uma atividade prática com crianças até 10 anos, 
acima disso não porque nós não temos condições. A gente faz no chão da sala expositiva.  

P. Ah, tá. 
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L.V. Aí, com alunos de maior idade, é mais complicado. E com grupos de no máximo 30, mais que isso também não tem 
condições de a gente fazer, porque é dentro do espaço expositivo. 

P. E este espaço está com obras quando as crianças estão fazendo trabalhos práticos? 

L.V. Está com obras. Exatamente. Então, quando a escola fala: Ah, a gente quer. Então até 10 anos a gente aplica. 
Dependendo da exposição, a gente usa um caderno de atividades que a gente tem aqui, referente à arte contemporânea, feito 
para a gente poder aplicar para estas crianças. Caso contrário a gente faz alguma coisa relacionada com alguma exposição 
que está, porque geralmente tem duas exposições acontecendo, relacionado com uma das exposições. Desde que não 
envolva muita tinta, muita coisa e é meia horinha no máximo. Tá, porque não tem condições. 

P. As obras ficam em riso também. 

L.V. Ficam em risco. Então a gente tem que ter bastante cuidado neste sentido. 

P. E você acha que a Ação educativa recebe a mesma atenção do museu que outras áreas, como curadoria, pesquisa? 

L.V. Olha, eu acho que sim. Aqui dentro deste museu eu creio que sim. 

P. E você, para fazer esta atividade, a monitoria, em relação ao número de visitantes, você acha que é o suficiente? 

L.V. Nós somos em duas funcionárias e dois estagiários, são quatro pessoas. De certa forma é bem pouco. A gente acaba 
limitando o número de visitantes, por visita agendada, por causa do número de pessoas que tem para atender, né. Então, 
poderia ter mais, né, poderia ter mais estagiários, ou mais funcionários. 

P. O museu é bem procurado para visitação de escolas ou que exijam visita mediada? 

L.V. Pouco, pouco. E eu entendo da seguinte forma. Primeiro nós temos alguns problemas, primeiro nós não temos onde 
estacionar ônibus. Não temos área de estacionamento pra quem vem visitar. Segundo a arte contemporânea não é vista nas 
escolas, mal é vista nas faculdades. E aí, nas escolas mesmo, é muito difícil o professor que chega com a arte contemporânea. 
De certa forma o nosso até é porque o nosso acervo vem desde a década de 40, então, tá aqui dentro como arte 
contemporânea, mas não é só a arte contemporânea que a gente tem, né, no caso do acervo. Então, até de certa forma é mais 
ou menos procurado, mas eu acho pouco procurado. Não se compara ao MON, onde você foi e fez entrevista também. Não se 
compara, tá.  

P. É, lá tem uma outra estrutura. 

L.V. Lá tem outra estrutura, não se compara, né, rsrs. 

P. E vocês têm apoio para a realização de cursos, reciclagens, estudos sobre mediação? 

L.V. Olha, quando acontece, alguns cursos que a gente fica sabendo e que a gente pretende fazer, a gente conversa com a 
direção e a direção libera para ser feito, sabe, então nesse sentido sim.  

P. Então este apoio é liberando a carga de trabalho? 

L.V. É liberando a carga de trabalho para poder fazer. 

P. Se tiver algum curso pago, tem algum financiamento? 

L.V. Não, não. 

P. Você me falou deste caderno para aplicar atividades, é um material didático que vocês elaboraram? 

L.V. Vou pegar um pra você ver. Não foi elaborado por nós, porque assim, ela já existia, ano passado era para ser refeito, só 
que aí o tempo ficou curto, aliás ano retrasado, tinha Salão Paranaense, que é um evento que acontece a cada dois anos aqui 
no museu, e tinha a proposta de fazer um novo caderno de atividades. A gente estava elaborando o novo caderno, veio 
dizendo que já estava começando com as inscrições e com toda a correria do Salão. Aí então, o que a gente optou foi  reeditar 
o que já tinha com algumas alterações que a gente pediu e aí foram feitas estas alterações e aí continuou o mesmo caderno, 
tá. 

P. Quem que elaborou este material? 

L.V. Tem aqui atrás os nomes. 

P. Ok. Depois eu copio estes dados então. E quando vem uma escola todas as crianças recebem este material? 

L.V. Se é feito a atividade aqui, as crianças recebem. Tipo, a semana passada a gente recebeu uma escola que queria que 
queria que tivesse atividade. Mas eles vieram com 60 crianças, eu disse: Olha, não tem como fazer atividades aqui dentro do 
museu. O que eu posso fazer é ceder o material para vocês aplicarem na escola. Aí foi o que a gente fez.  

P. E Vocês aqui dentro da Ação Educativa, fundamentam o trabalho dentro de alguma teoria específica? 
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L.V. Não, não. 

P. E tem algum pensador, alguma ideia, que de alguma forma vem na cabeça de vocês quando vocês vão se preparar para 
receber um grupo de crianças ou de adolescentes? 

L.V. Olha, não especificamente, tá. A gente, nós nos preparamos por exposição. E aí, dentro da exposição, conforme a faixa 
etária, é o modo como a gente atende e trabalha com o público. Mas não especificamente em cima de um teórico de um 
pensador, tá. 

P. E quais os públicos que o museu atende, além dos escolares, tem algum outro grupo que vem? 

L.V. Vem idosos, vem, vem é, vem grupos de adolescentes, 

P. Em vulnerabilidade social? 

L.V. Em vul, é, tem turistas que a gente recebe também, né, e os acadêmicos, estudantes. 

P. E quando estes turistas, por exemplo, chegam aqui, e aí eles não têm agendamento nenhum, alguém sugere uma 
mediação? 

L.V. É, os seguranças que estão nas salas, quando a pessoa entra, quando você entrou ele falou, assina aqui o livro, né. Eles 
oferecem, eles falam, olha, se vocês quiserem tem pessoas para poder acompanhar e explicar, e aí, se eles quiserem, a gente 
atende. Se a gente não tá atendendo grupos agendados, e a gente tá aqui, a gente tá a disposição. Se chega uma pessoa e 
diz, não, eu quero, uma explicação, eu quero que uma pessoa fale, a gente desce e vai atender. 

p. E normalmente as pessoas pedem? 

L.V. São poucas as pessoas que pedem, rsrs. 

P. Vocês fazem um trabalho de orientação com estes monitores? Vocês chamam de monitores mesmo, de estagiários, como é 
que vocês chamam? 

L.V. Monitores, estagiários. 

P. E vocês têm um trabalho especial com eles? 

L.V. Temos. Conforme está se pensando em montar a exposição, a gente faz todo o roteiro, toda uma preparação em cima das 
obras que vão entrar, em cima dos artistas que vão entrar. E aí a gente estuda, pesquisa sobre os artistas, especificamente 
sobre a obra, e daí com o curador, a gente faz um circuito todo com o curador, vendo a visão do curador sobre as obras, sobre 
a mostra que está sendo colocada. E aí a gente faz todo este estudo, e daí esta é a nossa preparação.  

P. Este é o procedimento para todas as exposições? 

L.V. Este é o procedimento para todas as exposições. 

P. E qual é a formação dos monitores de vocês? 

L. V. São acadêmicos de Artes Visuais. 

P. De alguma Universidade específica? 

L.V. Atualmente coincidiu que as duas são da FAP. Mas como as duas professoras que estamos aqui somos de Artes, então 
nós só podemos supervisionar estagiários de Artes. Então, geralmente no Educativo, é só Artes. 

P. É um estágio remunerado ou é o estágio obrigatório da Universidade? 

L.V. Não, é estágio remunerado. 

P. E tem alguma dificuldade específica no trabalho com os monitores que você possa relatar? 

L.V. Não, não tem.  

P. Você falou que está aqui desde 2012, você consegue perceber alguma mudança no perfil dos monitores? 

L.V. Não, o perfil é o mesmo, eu não senti mudança não. Como eles são acadêmicos de Artes, eles procuram trabalhar dentro 
de museu porque tá relacionado.  

P. e neste período que você está no museu, você percebe se há alguma reação do público quando se depara com as obras 
contemporâneas? 

L.V. Olha, a gente percebe alguma coisa sim, em alguns tipos de público, né. Quando acontece o Salão Paranaense, por 
exemplo, é a visão do que tem no Salão, que é bem mais contemporâneo, às vezes choca, tá, às vezes choca. Tem gente que 
fala: Não, isso aí não é arte.  



280 
 

P. É com essas palavras: Isso aí não é arte. 

L.V. Assim mesmo, isso aí não é arte. Então a gente sente nesse sentido.  

P. e o público que fala este tipo de coisa, é mais de crianças, jovens, idosos, você consegue caracterizar isso? 

L.V. Não são crianças não. As crianças são mais abertas.  

P. Ainda que não seja feito o trabalho na escola, como você comentou (interrompe) 

L.V. Ainda que não seja feito. 

P. Então é algo mais marcado nos jovens? 

L.V. Por adultos.  

P. E como é isto? Eles entram e saem? 

L.V. Eu não fico lá, não posso te dizer se voltam, ou não, você entendeu?  

P. e uma última pergunta a respeito de acessibilidade, vocês têm algum trabalho para atender a alguma deficiência? 

L.V. Olha, a gente fez até o ano passado, a gente fez um, assim, a gente estava com o instituto de cegos, eles vieram e tal. 
Mas acessibilidade é meio complicado, porque nós temos escadarias. Existe o projeto para se colocar elevadores para o piso 
superior, mas ainda não foi colocado. Então, dependendo do público, é mais complicado.  

P. E pra surdos, por exemplo, tem algum projeto de videobook, ou alguma coisa assim? 

L.V. Não, não, atualmente não. 

P. Agradeço muito a sua atenção! 
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ANEXO 7: Transcrição de entrevista Museu de Arte Contemporânea 2 

 

INSTITUIÇÃO: Museu de Arte Contemporânea 

ENTREVISTADA: Lenora Pedroso 

DATA: 25/08/2015 

Pesquisadora (P): Bom dia, eu já estive aqui no museu conversando com a Lúcia, do Setor Educativo, mas gostaria de 
complementar a entrevista com mais algumas informações sobre o museu. 

Entrevista: Ok. 

P. Qual é o seu nome? 

Entrevistada (L.P.): Lenora Pedroso 

P. Sua função? 

L.P. Sou diretora do MAC. 

P. Qual a sua formação? 

L.P. Tenho o Ensino Médio. 

P. Observando a história do MAC, percebe-se que sempre esteve muito ligado à arte paranaense, aos artistas paranaenses. 

L.P. Bom, então, esta finalidade, este propósito do MAC continua sendo o mesmo né, que é dar visibilidade aos artistas 
contemporâneos, nós temos artistas aqui no nosso acervo paranaenses, brasileiros de um modo geral e alguns artistas também 
estrangeiros, né!? 

P. Estes artistas estrangeiros vêm em função do Salão Paranaense que está mais ampliado? 

L.P. É, às vezes sim, doações também, artistas que vêm pra cá, expõe aqui e apresentam uma doação. O nosso acervo é 
formado não só sobre, sobre, com obras de prêmios, do Salão Paranaense e de outros salões que já existiram, e que eram 
organizados pela Secretaria de Estado da Cultura, não só pelo museu, mas nós recebíamos essas obras, então teve obras do 
Salão de Desenhos, o Salão dos Novos, uma série de salões que existiram e que estas obras vieram para cá. Mas essas obras, 
nós temos também muita doação, alguns artistas que expuseram aqui no MAC, que mandaram propostas e que foram aceitas 
as exposições também fizeram doação de obras, né. Estas doações sempre passam pelo conselho consultivo do museu, que 
analisa para ver se interessa para o museu, se é o perfil  do museu. Então o nosso acervo é formado basicamente desta forma.  

P. E este conselho é formado por pessoas com que formações?  

L.P. São críticos de arte, professores de arte, artistas plásticos, então são pessoas que conhecem bem a história do nosso 
Estado e  conhecem também a vocação do museu para nos ajudar a formar um acervo que seja, é, um perfil. O nosso acervo, 
acho que não seja só o nosso, mas acredito que a maioria dos museus ele não é totalmente preenchido, a gente tem algumas 
lacunas, né, então a gente vai tentando preencher, mas na verdade a gente não tem uma política de aquisição de obras, né, nós 
não temos uma verba específica para comprar obras, como em outros museus brasileiros também, então é desta forma que a 
gente vai ingressando obras no museu. 

P. E a pesquisa? 

L.P. É, o museu é conhecido aqui, a nossa biblioteca, o nosso setor de pesquisa e documentação é conhecido como um dos 
mais completos do Estado, né. Porque desde a criação do museu a gente vem colecionando tudo o que se refere à Artes Visuais. 
Então entra aí também cinema, arquitetura, design, uma série de outros temas que nos interessam. E a gente foi colecionando 
ao longo dos anos, então hoje a gente tem várias frentes de trabalho no setor de pesquisa, que compreende textos críticos de 
artes, é, pastas com artistas, a gente vai cadastrando e vai colecionando. Antigamente tinha mais material, porque tinha convites 
impressos, hoje é tudo virtual né, mas a gente vai colecionando os convites, os folders, os catálogos, notícias de jornais que 
saiam sobre os artistas, então isso foi ampliando e a nossa divisão ali é desta forma pra facilitar então tem o arquivo só de artistas 
paranaenses, um arquivo só de artistas brasileiros e um de artistas estrangeiros. Da mesma forma a gente coleciona tudo o que 
diz respeito a outras instituições de arte, né, museus, salas de exposições, galerias também do mundo todo.  

P. É uma troca? 

L.P. É, a gente tem uma troca, a gente se corresponde com outros museus. A gente manda as nossas publicações para outros 
museus e os outros museus fazem da mesma forma. Existe uma troca de publicações né, o que está acontecendo, tudo o que a 
gente publica a gente troca. Envia para os melhores museus e bibliotecas, né, e a gente também recebe, né. E mesmo os 
próprios artistas, que sabem que nós temos esta coleção, eles mesmos alimentam também estas pastas, eles fazem questão de 
atualizar o próprio material. Então o artista de fora. Que more em outro estado do Brasil, de tempos em tempos, eles nos mandam 
algum folder, alguma participação em exposições, enfim, pra gente ir atualizando. Então é assim, e muitos artistas também 
viajam, trazem muita documentação de outros museus de fora, de outras exposições e voltam, lêem, curtem guardam o que 
interessa e mandam pra gente guardar aqui, né, e daí aqui está disponível para mais pessoas, a pessoa diz: Olha, o dia que eu 
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precisar eu venho aqui! Rsrs. Vem aqui pesquisar, tá guardado. E com os livros é a mesma coisa também. É toda esta dinâmica 
de troca de livros, de doações, a gente recebe muitas doações também?  

P. E vocês têm alguma política de aquisição destes materiais também?  

L.P. Não. É só este movimento de troca. A gente recebe muito, diariamente a gente recebe alguma coisa, folder, catálogos, 
alguma coisa assim, e então a gente vai colecionando, a gente vai registrando e vai colecionando. Então só que a gente tem isso 
há muito tempo, a gente tem é folders originais, de exposições é de, 1947, 1950, então geralmente as pessoas, o nosso público 
de frequentador deste setor é que antigamente era engraçado até, porque uma escola de primeiro grau assim, a professora 
mandava façam um trabalho sobre Alfredo Volpi, e de repente vinham 50 crianças no mesmo dia pesquisar, hoje que existe a 
Internet, que você pesquisa tudo rapidamente, este tipo de pessoa já não vem mais, porque uma pesquisa rápida, um Van Gogh, 
você encontra em qualquer lugar, né, tem que ter cuidado, claro, com as informações, com as fontes que você vai pegar, mas 
uma pesquisa superficial qualquer pessoa faz hoje no Google. Mas uma pesquisa que você tenha que confrontar documentação, 
folhear o catálogo, ver quais os artistas participaram junto com aquele, qual a obra, então, estas, estas informações mais precisas 
as pessoas vêm procurar aqui. Então hoje a gente tem agora um número de pesquisadores mais restrito, mas mais especializado, 
mais qualificado. São pessoas que vem e que vão escrever um livro, uma monografia, uma tese, uma coisa assim, que tá fazendo 
uma pesquisa mais aprofundada. Então são essas pessoas que são hoje os nossos frequentadores. Antigamente tinha muita 
gente e pesquisas rápidas. Hoje já mudou bastante o perfil.  

P. E quem faz este trabalho de organização, de buscar estas informações nos jornais?  

L.P. São os nossos funcionários, Eles fazem a triagem, de todo o material que a gente recebe, a gente coleciona jornal, também 
por doação, porque nós não temos assinaturas de jornal. E hoje também o jornal tá sumindo, né, o jornal também tá digital, o 
digital tem mais notícia que o impresso hoje, né. E mais a gente continua colecionando estas notícias de jornais, mas é o pessoal 
que trabalho na pesquisa e documentação que faz toda esta triagem de material.   

P. E eles são funcionários ou estagiários?  

L.P. É funcionários e estagiários, A gente tá agora com uma diminuição bem grande no nosso corpo de funcionários, eles estão 
se aposentando, e como não há concurso público, para esta secretaria, de reposição, é a gente não tem reposição de 
funcionários, então nós estamos tem diminuindo bastante. Neste setor já trabalharam sete, oito funcionários, hoje a gente tem 
dois funcionários. E um funcionário é recente, veio de outro tem que treinar para atender o nosso setor, então é difícil, porque 
justamente os mais antigos que compreendiam e conhecem todo o setor já foram embora, já foram inclusive esse ano. Nós 
estamos agora com dois funcionários, três, na verdade veio mais uma pessoa e alguns estagiários, são as pessoas que fazem 
a triagem.  

P. Esses estagiários são os mesmos da Ação Educativa?  

L.P. Não, são outros.  

P. E a formação deles?  

L.P. É, geralmente é Curso de História ou Artes.   

P. E os funcionários vieram de outras secretarias emprestados pra cá?  

L.P. Não, não, da mesma secretaria de Cultura, mas de outros museus porque a Secretaria atende várias unidades. Então a 
gente faz uma troca.  

P. É que quando eu conversei com a Lúcia do Educativo, ela me disse que era da secretaria de Educação e (interrompe) 

L.P. Ah, sim, tem algumas professoras que são emprestadas da Secretaria de Educação.  

P. No caso dos outros funcionários, eles são da Secretaria da cultura mesmo?  

L.P. Isso, sim, às vezes vem de outra secretaria porque o governo tem esta, esta possibilidade de sair de uma secretaria para 
outra, então, conforme o interesse do funcionário eles vão mudando.  

P. E o ideal você acredita que seria um número maior do que sete funcionários para atender o público que vem?  

L.P. Eu não diria ideal não. Eu digo que na história do museu já teve muito mais e isso é uma coisa que está acontecendo em 
todas as secretarias porque há muito tempo que não existe concurso público a não ser para professor, médico e segurança. Não 
tem tido assim concurso público para funcionários de secretarias, então isso está acontecendo em todas, né. Então não tem 
funcionários, então a gente tem de se adaptar, não tem como, não tem como contratar novos funcionários. Então é claro que 
quanto mais profissionais trabalhem no setor, mais frentes de pesquisa a gente pode iniciar. Não, não pesquisa propriamente, 
mas esta triagem, de organização, para deixar aquele material em condições de estar disponível para os interessados.  

P. E os funcionários que fazem esta triagem também atendem ao público?  

L.P. Atendem. Atendem ao público também. E aqui dentro a gente também faz as nossas pesquisas internas aqui no museu, 
aproveitando o nosso setor, a gente faz as pesquisas que nos interessam.  

P. Como assim?  
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L.P. As pesquisas do próprio museu. A gente resolve achar que vale a pena a gente investigar mais sobre algum assunto e a 
gente futura exposição ou uma futura publicação.  Então, por exemplo, nós temos várias pesquisas em andamento, A gente faz 
uma pesquisa sobre Faxinal das Artes, que foi um evento que aconteceu em 2002, e que foram trazidos 100 artistas do Brasil 
todo para conviver lá em Faxinal do Céu, e foi uma troca de não sei quantos dias, quinze dias, que eles ficaram ouvindo palestras 
de várias pessoas, cada um falando sobre o seu processo criativo e existiu uma troca que os artistas adoraram a experiência, e 
lá eles puderam produzir uma obra e esta obra produzida veio para o Museu de Arte Contemporânea, pra nós, nós recebemos 
90 obras para compor o nosso acervo. E essas obras nos chegaram sem maiores informações, porque nós apenas recebemos, 
porque o museu não participou deste evento, né, porque este evento foi organizado pela Secretaria de Estado da Cultura e outras 
pessoas participaram, daí houve uma exposição aqui no museu e depois dessa exposição a gente recebeu todas estas obras 
para compor o nosso acervo, e sem nenhuma informação. Então é essas obras foram acervadas mas sempre com alguma 
dúvida, né! É de como elas seriam, de qual maneira de montar, sabe este vide bula, que hoje na Arte Contemporânea é 
fundamental, em se tratando de instalações, ou mesmo de obras que são montadas de maneiras diferentes, então a gente foi 
sentindo, a pessoa que é responsável pelo acervo, a Vera, ela foi sentindo essa necessidade de ir mais a fundo. Então iniciou 
esta pesquisa assim, vamos entrar em contato com os artistas para saber direito sobre a obra dele, se sempre só pode expor 
assim, se é assim, se é assado. Cada obra tinha as suas indagações, sabe, criaram indagações que nós não tínhamos as 
respostas. Então começamos a chamar os artistas, inicialmente para saber sobre a sua obra. Mas daí a coisa ficou muito mais 
interessante, essas pessoas quiseram, além de dar essas informações que a gente pedia, o seu depoimento sobre o que 
representou este evento. Porque marcou muito. Dizem eles que nunca mais foi feito algo nesta proporção. E os artistas de fora 
também ficaram impressionados com este evento a forma como foi feito. Então foi muito marcante, e eles quiseram então 
comentar sobre esse processo, e daí nós começamos a gravar a fala, os depoimentos, né, e com isso a gente acabou tendo 
muito mais informações do que imaginava. Daí esta pesquisa foi ampliada. E então por exemplo esta pesquisa hoje não é de 
cem artistas, não foram pesquisados os cem artistas, mas começamos principalmente  pelos paranaenses que é mais fácil né, a 
gente encontrar, e alguns de fora já foram procurados e a gente tá então continuando nesta, nesta, neste movimento, neste 
processo de pesquisa pra poder levantar cada vez mais dados. Alguns artistas tinham feito diários, muitos tiraram fotografia, 
então eles vieram nos trazer, então começou a ampliar esta questão. Então foi mais interessante do que a gente imaginava no 
começo. Então hoje a gente já tem bastante material, a gente já fez várias discussões sobre Faxinal, mas a gente prefere, a 
gente tem vontade de no ano que vem , talvez, fazer uma exposição e mostrar esta pesquisa, o depoimento dos artistas, sabe. 
Isso enriqueceu bastante, o que era para complementar informações do acervo acabou trazendo várias informações de 
experiências, de processos criativos, então cresceu muito isso, essa pesquisa, foi bem interessante. Outra pesquisa que tem 
também que a gente já iniciou, tem o livro da Maria José Justino, sobre o Salão Paranaense. Então tem este livro que vai desde 
o primeiro salão até o de número 50. E com crítica regional, com fotografias, das obras premiadas. Então é um livro muito 
interessante, muito procurado e que deixa ali registrado os 50 anos do Salão. Como a gente já vai entrar, a gente já fez o 
sexagésimo quinto, o próximo vai ser o sexagésimo sexto, nós já temos a pesquisa do 51 ao 65. Só faltaria assim um texto da 
Maria José, né, que ela também está disposta a fazer. Então estas pesquisas a gente vai desenvolvendo dentro do museu.  

P. Me surgiram muitas perguntas aqui: Esta pesquisa é feita por você, pelo pessoal da Ação educativa, da pesquisa?  

L.P. Não é determinado, então a coisa, esta de Faxinal começou com a Vera que é do acervo. Então ela que começou a procurar 
os artistas, veio conversar comigo: Olha, vou procurar os artistas: Ah, ótimo, ótimo. Daí que ela foi vendo que tinha mais 
possibilidades de ampliar esta pesquisa então daí ela continuou, e nós tivemos duas estagiárias que tiveram interesse, inclusive 
uma tá escrevendo trabalho de, de(conclusão de curso?) ela já concluiu o curso, agora é mestrado, alguma coisa que ela tá 
fazendo, não me lembro, então ela resolveu também fazer sobre esse assunto. E na época em que elas trabalharam aqui, depois 
acabava o contrato delas, como estagiárias, e elas ficaram como voluntárias para dar continuidade nesta pesquisa, né, e hoje 
elas estão desligadas do museu mas elas também fazem, colhem algumas informações que de repente a gente troca figurinhas. 
Entendeu. Uma passa para outra e vai somando, entendeu?  

P. E como que vocês conseguem publicar esses materiais?  

L.P. Então, é, a gente publicou vários materiais através da Secretaria de Cultura mesmo, livros do acervo, a gente, desde que 
eu entrei no museu como diretora, na verdade eu entrei no museu em 95, mas aí depois eu saí em 2005, fui dirigir a Casa 
Andrade Muricy e depois, há quatro anos e meio que eu voltei para o museu como diretora. Então quando eu voltei como diretora, 
eu percebia na época que eu trabalhei aqui no museu que as exposições dos artistas convidados e de outros artistas né que 
passaram pelo conselho consultivo para expor, é a gente dava mas atenção, é, assim no sentido de se tivesse um dinheiro para 
folder, era o folder desta exposição que a gente ia fazer, e o acervo, como era nosso, a gente tratava assim, agora vamos fazer 
isso, vamos fazer aquilo, sem ter uma preocupação maior de fazer uma exposição do acervo mais pensada, com uma curadoria, 
fazer um folder, né? Então quando eu entrei aqui no museu, na primeira semana que eu entrei, eu já sei o que eu vou fazer, eu 
vou dar mais visibilidade, mais força para as exposições do acervo. Porque na verdade o museu existe por causa do acervo, né? 
É assim, preservar esse acervo, manter esta coleção, e disponibilizar para exposição é o maior objetivo do museu, e as outras 
exposições não são menos importantes, mas na minha opinião a gente tem de investir mais nesta pesquisa do acervo. E investir 
nestas questões as pessoas repararam, o museu está fazendo menos exposições de artistas e nós estamos trabalhando mais 
com o nosso acervo. E com isso eu tive oportunidade de convidar vários curadores para fazer a escolha das obras, para escolher 
estas obras, né. E a gente teve a oportunidade de publicar, fazer catálogos, tudo. Então a gente tem quatro anos e meio já de 
pesquisa deste acervo. De tá criando textos, conteúdos sobre o nosso acervo, né. Isso eu acho mais importante, né? Então o 
acervo é um fator que a gente está sempre investigando, investigando obras que as vezes não está muito claro como é que elas 
chegaram no museu, então a gente vai atrás disso, então tudo isso é pesquisa também, isso tudo é pesquisa. Então a gente tá 
conseguindo bastante elementos interessantes a partir do nosso acervo.  

P. E vocês tentam algum patrocínio para publicar ainda mais estes materiais?  

L.P. Então como eu disse, a gente publicou catálogos e tudo, mas a gente depende do orçamento da Secretaria de Cultura, né. 
A gente conseguiu vários catálogos e tudo mas para o Salão Paranaense, por exemplo, que é um evento que a gente tem que 
dar continuidade, a gente quer dar continuidade, é importante para o museu e dá muita visibilidade e tudo, e é importante, é um 
Salão que é, embora tenha muita discussão em torno deste modelo, do salão, nós mesmos discutimos aqui há quatro anos atrás 
se haveria interesse em continuar ou não. E nós vimos que sim, tem interesse porque é uma maneira democrática dos artistas 
se inscreverem para participar de um salão de arte, né, e não temos ainda um outro modelo, melhor do que isso, então chegamos 
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à conclusão que só mudaríamos de modelo no momento em que a gente encontrar uma solução melhor do que a gente tá 
fazendo, né. Mas a prova de que não é ainda dispensável é o número de inscrições que a gente tem que é, que tem inscrições 
do Brasil todo, 800 inscrições. Então essa discussão, porque o nome salão gera ainda aquela leitura dos salões europeus, mas 
ele se modificou. O nome ficou para dar uma continuidade, é uma marca, mas na verdade ele é hoje um salão de arte 
contemporânea, é ele é uma vitrine da arte contemporânea, ele é uma exposição, uma mostra, dê o nome que quiser, mas ele, 
a maneira para que os artistas possam participar é democrática, a gente abre as inscrições, as pessoas mandam seus portfólios 
né, e esses são analisados por críticos de arte que escolhem 20, 25 artistas, conforme está definido no edital, e estas pessoas 
então têm chance de participar do salão, tem premiação, também tem prêmio aquisição que fica dois pro museu. Então a gente 
não tem ainda uma outra forma mais  democrática, então vamos continuar com o salão. Mas o Salão Paranaense, como tem a 
premiação, como tem o folder mais elaborado, nós fazemos através da Lei Rouanet, então, e temos alguns outros projetos 
também que a gente tá, Faxinal, por exemplo, nós também estamos com projeto de Lei Rouanet, de captação. Se conseguirmos 
a captação aí podemos fazer um trabalho é, melhor, com a apresentação da exposição, o catálogo, né, com toda esta pesquisa, 
porque aí sabemos que temos condições.  

P. Que é um material riquíssimo.  

L.P. É exatamente, a gente pretende isso, a captação de recursos para poder fazer ano que vem esta exposição, que não é a 
exposição, nós já fizemos várias outras, como eu já te falei, mas pra gente publicar este catálogo e deixar esta pesquisa disponível 
também. Não é o fim da pesquisa, porque é uma pesquisa muito ampla e nós temos uma pessoa só no acervo, então não dá 
tempo dela só se dedicar a esta pesquisa, né, ela tem toda a questão de toda a troca de exposição, manutenção do acervo, tem 
outros assuntos, tem empréstimos de obras para outros museus, a gente tá sempre com uma demanda outra que não dá para 
se dedicar só à pesquisa, né. Mas a gente pretende fazer isso, mas a gente tem agora usado este recurso porque ele nos dá a 
certeza que você tendo o recurso, você tem a certeza de que vai conseguir chegar até o fim de publicar aquele material.  

P. A ênfase de vocês, até porque quando a gente chega aqui percebe o pessoal subindo com a malinha, vindo pra pesquisa, 
mas visitando o museu não tem tanta gente, você sofre alguma pressão para aumentar o número de visitantes?  

L.P. Não, não acho que seja ruim o nosso número, é uma média de cem visitantes por dia.  

P.  Mas quem patrocina o museu, quem mantém o museu entende assim também?  

L.P. Entende, é uma boa visitação, se você for comparar com o MON, claro que a dele é uma visitação superior, mas também 
nós temos que levar em conta o tamanho do museu, a visibilidade que ele tem, né, que ele, só o prédio em si já é um atrativo 
turístico, então não tem como competir, tem um apelo muito maior, é de visitar o museu. Tem muita gente na nossa cidade que 
não conhece o museu, são pessoas que não têm o hábito de visitar museus. Então o MON chamou a atenção, então a pessoa 
vai, e tem algumas que, é interessante que o MON tem um fato meio estranho, que as pessoas vão e às vezes não entram no 
museu, tiram fotografia, ficam ali no espaço da arquitetura ali, usufruindo aquele prédio maravilhoso que está dentro de um 
espaço verde, tudo de bom, mas às vezes não entram, não vão para visitar. Então a gente entende isso, que o público 
frequentador.  Mas nós como estamos aqui no centro, na parte central da cidade, a gente vê muita gente entrando no museu, e 
às vezes a gente está lá embaixo, e a gente acaba perguntando, você vem sempre, e a pessoa responde, não, é a primeira vez. 
E a gente ainda vê muita gente na frente do museu falando, o que que é isso? Será que paga, será que não paga? O nosso 
museu não precisa pagar, então é um atrativo a mais, então, mas não é pouca a visitação. Então eu não considero como pouca. 
Eu acho que pelo perfil do espaço eu também não acho pouco, a minha preocupação eu já ouvi algumas discussões de tempos 
em tempos, de que a gente precisa ampliar o número de visitantes no museu, é, quando a ênfase é só mostrar as obras, sim, 
mas é, e tem uma outra questão dentro desta discussão, né, é tão necessário o número? É o número que interessa ou a 
qualidade, né? Então às vezes não interessa você ter um público imenso que entre e saia sem ter usufruído nada, então eu não 
encaro muito assim como um problema encher o museu né, se não tiver uma boa qualidade, é a gente tem várias políticas para 
ampliar, a gente, que a gente vai fazendo de vez em quando a gente vai fazendo, como a nossa equipe é muito pequena, hoje 
nós temos sete funcionários no museu, né, então, técnicos né, então a gente não consegue, então de tempos em tempos a gente 
faz assim várias ações, por exemplo a fizemos uma ação de visita ao entorno, com as pessoas que trabalham no entorno, 
pessoas da casa Luíza, Confeitaria Lancaster, dos bancos, Loja Marisa, fomos conversar e dizer  o que vocês fazem na hora do 
almoço? Em vez deles baterem perna na hora do almoço, por que vocês não entram no museu? Lá vocês vão ver a exposição 
do Estado que está disponível, né, e se vocês quiserem nos chamem para uma visita guiada, se acham que é difícil compreender, 
ou se compreendem mas querem alguma informação, nos peçam uma visita guiada. Então nós fizemos esta visita no entorno 
porque a gente percebeu que as pessoas trabalham ao lado, e não entram. Alguns não entram porque acham que não tem nada 
a ver com aquilo, acham que não é pra mim, o museu, então a gente foi tentar desmistificarr esta questão. Deu algum resultado, 
mas não o resultado que a gente, a gente esperaria. Na verdade, o nosso grande problema que eu vejo na questão da cultura, 
é ela estar aliada à educação. Que a educação no nosso país é muito ruim. Então não existe desde o ensino mais fundamental, 
do básico, esse trabalho com a cultura. São poucos as escolas onde os professores que falam da cultura, que a cultura geral 
desde o início a gente vê isso, a falta de base, de estimular, o próprio colégio hoje, cada vez os colégios vêm menos visitar os 
museus, porque as legislações todas que foram criadas para proteção ao aluno e não sei o que, de quem é a responsabilidade, 
não aqui fazendo uma crítica às leis porque elas são necessárias, elas existem para proteção, mas elas atrapalham, porque hoje 
um colégio para sair com um grupo de crianças tem tanta responsabilidade. Porque se ele sai de ônibus, né, e o ônibus bate. E 
as crianças se ferem, tudo isso vai ser responsabilidade da escola. E as escolas não querem ter mais este tipo de 
responsabilidade, quando não existiam essas normas todas as escolas saíam com as crianças a pé. Eu tive a oportunidade de 
trabalhar num local, eu fazia visita nos anos 70, fazia visita monitorada, era um colégio atrás do outro, porque ninguém pensava 
nesta responsabilidade. Hoje existe o fato de, vou trazer no centro os adolescentes, e se um some? E vai para a rua XV e some? 
O que que a professora faz? Quer dizer que hoje tem tantas preocupações maiores, sabe, a gente meio que tá indo na contramão, 
nos outros países as escolas estão cada vez mais nas ruas, as aulas hoje ela não é mais dentro de uma sala, chata, você falando 
abstratamente das coisas, é vamos ver as coisas. Hoje, não sei se você leu, hoje a melhor educação do mundo é na Finlândia, 
é um país que eu tive a oportunidade de visitar e você só vê escolas para cima e para baixo. Não só dentro do museu. É que o 
nível de violência naqueles lugares é diferente, né. É, exatamente, exatamente. Então as questões todas que envolvem o nosso 
país é a violência e esta fraca educação que nós temos, na verdade é lá embaixo o nosso problema, é difícil a gente aqui em 
cima, porque nós estamos na ponta, que é o museu, você tentar trazer novas pessoas, a gente consegue fazer vários projetos, 
mas a falha hoje, o meu ponto de vista, é justamente na educação, que não há essa, esse trabalho em conjunto, esse é, você, é 
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fica  esperando pessoas, eu tenho pessoas amigas minhas, que são minhas amigas que estudaram com 6, 7 anos, elas nunca 
vieram neste museu, elas não conhecem este museu, são pessoas que viajam o mundo inteiro, e elas vão em museus nos outros 
lugares, sabe, então isto é uma questão de que, sabe, quando elas viajam e vão para outro país, elas vão aos museus porque 
faz parte do turismo local. Aqui elas não acham que faz parte da nossa vida frequentar o museu. Você vai em um museu em 
qualquer outro país tem gente, mães, grávidas, com carrinhos de bebê, com criança pequena, essas crianças que frequentam 
com os pais os museus provavelmente serão frequentadores de museus, né. Então, o que que é isso, é o hábito, né.  

P. É e é entender que o museu é para ela também.  

L.P. É, mas eu queria te dizer, aqui no nosso país, a cultura está ao teu alcance, a cultura brasileira, vamos dizer assim, 70 por 
cento é gratuita, você pode ir em qualquer estado brasileiro, a grande maioria dos museus não cobra, isso, não existe, tem 
poucos países que não cobram ingressos, só quando são museus estatais mesmo, municipais, mesmo assim, muitos a gente 
paga para entrar. Então são poucos os museus gratuitos, aqui não, são poucos os museus que você paga para entrar. É, as 
pessoas não formam o hábito, quantas apresentações existem de graça da orquestra sinfônica no Guaíra, só vão as pessoas 
que estão relacionadas com a música. Não atinge a grande, ah, vamos, São Paulo faz nos parques, vai um número grande de 
gente, mas é, as pessoas não aproveitam a cultura que ela está muito mais acessível que a própria educação. Eu acho que a 
nossa educação aqui no Brasil ela é mais elitista que a cultura. Porque aqui você tem uma briga para entrar num colégio público, 
né você tem que ter fila, alguns não conseguem, né, e se você tem um pouquinho mais de poder aquisitivo, você paga um colégio 
particular, porque você sabe que talvez a educação seja melhor, né, então você vai preferir, né. Então a nossa educação não é 
pra todo mundo aqui. A nossa educação é elitista aqui, quem pode paga um colégio particular aqui, quem não pode vai no 
público, né. E quando chega lá na hora de fazer o vestibular a gente vê que a história, quem entra na faculdade, são a grande 
maioria os que estudaram no ensino público (quis dizer particular), que vão estudar no ensino público. E os que estudaram na 
rede estadual, claro, fora aqueles muito bons que conseguem entrar, mas é uma minoria porque já é um estudo diferente, né. E 
não que o nosso particular esteja maravilhoso, rsrs, ele também deixa a desejar. Então é, isso que eu digo, a cultura aqui no 
nosso país ela é mais acessível que a educação.  

P. É, mas eu acho que a barreira foi criada antes, né?!  

L.P. Com certeza, não cresceu junto, não acompanha, entendeu? Não faz parte. Eu tive a oportunidade de estudar num colégio 
particular, e o meu colégio saía muito com as pessoas, também hoje não sei se eles saem por causa desta falta de segurança 
que a gente tá vivendo que você falou, mas a gente vinha, eu lembro que eu tinha uns 7, 8 anos, a gente veio até a Praça Osório 
para ver todos os bustos que tinham na praça, pra dizer quem eram os retratados e que artistas que tinham feito. Então imagine 
você trazer uma turma hoje na Praça Osório espalhar para ver os bustos, ninguém quer fazer isso hoje. É uma construção, tem 
que vir lá de baixo, você vai em qualquer museu, aqui também a gente tem bastante visitação de escolas, de tudo, mas a gente 
sente que tá diminuindo por causa destas questões, desta responsabilidade que os colégios têm perante as visitas, antigamente 
ninguém pensava nisso. Antigamente tinha programa de escola que você ia de ônibus de linha, você tinha que levar dinheiro, eu 
fiz várias vezes, você tinha que levar o dinheiro do ônibus, a professora ia, pegava o ônibus de linha. E quem quer fazer isso 
hoje? Ninguém quer fazer isso, né. Então, é, houve um retrocesso neste aspecto, porque as pessoas estão cada vez mais dentro 
das escolas sem a possibilidade de sair e de ver. A Finlândia está fazendo justamente o oposto, eles não estão dando mais 
quase aula dentro da sala de aula. Eles vão para uma floresta onde tudo o que você está aprendendo ali, você tá falando de 
várias matérias. Então não precisa dizer, agora vou falar de Geografia, agora vou falar de História. ATË porque os conhecimentos 
não estão fragmentados. Não, não estão, então uma experiência destas fora, eu achei muito interessante o que eles estão 
fazendo. O Japão tá indo na Finlândia para copiar esses exemplos, né. Há um interesse, agora aqui no Brasil eu não sei se isso 
vai ser possível, sair com as  crianças e dar aula.  

P. É, quando eu dava aula no Litoral, que os alunos estudavam pela manhã, eu trouxe várias vezes , acho que oito semanas 
seguidas para fazer esculturas com o Elvo, porque a gente não tinha atelier, não tinha professor, não tinha nada. Então a gente 
conseguia fazer isso, mas aos alunos eram do diurno. Agora aqui na Federal é noturno, eles trabalham o dia inteiro e muitos 
trabalham sábado de manhã também e a tarde estão quebrados, não conseguem fazer mais nada.  

L.P. É, às vezes têm pedido de algumas professoras, ah! você não pode abrir o museu à noite? Pra nós é complicado, porque a 
gente tem uma segurança terceirizada, e tudo mais, mas algumas exceções às vezes a gente abriu. Pra alguns professores que 
a gente tem um relacionamento com o museu grande, que vem pesquisar que vem, e pede a por favor. Tá bom, a gente abre, 
mas da turma vem a metade né. Então também não vale a pena por causa disso que você falou. Muitos trabalham o dia inteiro, 
fazem o curso a noite, daí falam vai no museu, ah, no museu não vou, vou ficar em casa, adiantar a minha vida. Então é uma 
outra visão assim, né!? Então é complicado, mas eu acho que tem muito a ver com educação. Ainda, futuramente, acho que a 
gente vai, melhorou muito no sentido assim, como hoje as pessoas estão podendo viajar muito e essa, essa experiência em 
outros países , a visita aos museus faz parte do turismo, então estas pessoas também, de uma certa maneira estão aprendendo, 
né. E você, e daí talvez você, mas é difícil ser turista na própria cidade, da gente. Às vezes a gente conhece mais outras cidades 
do que a que a gente mora. E não dá para fazer milagre. [...]  

P. Eu olhei lá no histórico de vocês que consta que a atuação do MAC está voltada para a educação. Então você me falou que 
tem estas visitas guiadas, a Lúcia me mostrou uma cartilhazinha que é entregue às crianças.  

L.P. É uma cartilhazinha para atender junto com as escolas, né!? Fala do nosso acervo, então a gente distribui isso para as 
crianças, e na verdade assim, a educação seria, vamos dizer, basicamente, o fato da pessoa estar entrando no museu de estar 
visitando e vendo já tá num processo, é uma visita né monitorada e tudo já é, alguma coisa a pessoa vai levar de diferente, né, 
então mesmo as visitas que são feitas para estudantes de todas as faixas etárias, né, desde crianças pequenas até pra terceiro 
grau, né, a gente atende as visitas.  

P. Mas vocês atendem quem os procura, vocês não têm um programa assim de chamar escola?  

L.P. Não, elas sempre estão convidando, a gente tá sempre convidando, a gente faz o convite, tem, entra em contato com as 
escolas, tudo, então, sempre tem. Mas hoje é como eu digo, hoje por exemplo também, é, vem menos escolas né, e tem que ver 
este ano também já com essa greve dos professores já diminuiu bastante as visitas, primeiro porque estavam em greve desde o 
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começo do ano, então a gente até já tinha uma agenda de várias escolas que acabaram não vindo por conta da greve. E agora 
com a reposição, eles não têm hora pra vir para o museus.  Então a gente tá vendo na visitação, a gente já sentiu que foi 
prejudicada, tem menos visita. Mas sempre vem um grupo ou outro. Não é o ideal, não tá sendo o ideal pra nós, mas sempre um 
grupo ou outro vem fazer um trabalho interessante. Quando são crianças menores a gente desenvolve alguma atividade artística 
correlata à exposição, né, fazem mesmo no local da exposição, até apara sair desta coisa é do aluno sair da escola na sala e vir 
para outro local com mesa e cadeira igual. Então a gente faz no próprio espaço da exposição para ficar mais a vontade e ficar 
uma coisa menos com cara de aula, de escola.  

P. Você acha que a pesquisa está junto com a Ação Educativa?  

L.P. Elas trabalham mais ou menos juntas, porque ela, a pesquisa no final das contas, é elas, o setor educativo faz muitas 
pesquisas antes das exposições, neste nosso setor de pesquisa, né.  

P. Mas eles trabalham separadamente?  

L.P. É, cada um tem uma linha de trabalho, mas por exemplo, o setor de educação ele começa a preparar o conteúdo da 
exposição a partir do momento em que a curadoria já foi estabelecida das obras, então já é passado pra eles o que vai ser a 
próxima exposição, quais são artistas participantes, então eles já vão pesquisar sobre estes artistas, pesquisam sobre as obras 
também, o processo criativo de um artista que é muito assim, é, peculiar, que vai falar sobre aquele processo, então já vão 
pesquisar tudo no setor de pesquisa. Este material pesquisado ele é construído, ele é formatado, o conteúdo, que eles escrevem 
e deixam pronto, porque fica assim, isso vamos dizer um roteiro, todas as informações estão ali. Claro que você não vai passar 
tudo isso na visita, mas aquele conteúdo tem de ser a conversa para a criança pequenininha até o terceiro grau, então todo este 
conteúdo é reunido e durante a exposição fica ali este roteiro fica ali como um lembrete para as pessoas que vão receber as 
escolas. E este roteiro depois ele passa para o pessoal da pesquisa e documentação junto com o conteúdo da exposição, porque 
, por exemplo, eu organizo a exposição, então eu coleto já alguns materiais, textos, críticos, algumas coisas assim. Daí o 
educativo faz a pesquisa do que vai passar na visita mediada, então já constrói mais este conteúdo, Depois são tiradas fotografias 
para documentação, é, várias outras questões que vão acontecendo, vamos dizer, um artista específico deixa um esquema de 
como que monta sua obra, ele vai fazendo parte, depois esse material vai ser todo encadernado como num evento do museu, 
então ele tá ali também. Todos os nossos eventos estão ali disponíveis ali com toda a pesquisa que foi feita.  cada vez mais, 
hoje em dia a gente está elaborando cada vez mais este conteúdo . Antigamente não tinha esta preocupação de guardar o 
conteúdo, né da visita monitorada, na verdade isso quando eu era, na verdade sou ainda diretora da Andrade Muricy, que hoje 
ela está fechada para visitas, mas foi lá que eu comecei a pedir para a pessoa responsável pelo educativo para guardar a 
pesquisa, porque tudo o que vocês pesquisam para passar para o aluno, acabou, vocês perdem, então pra que que vai servir 
este material? Vocês pesquisaram sobre o artista, sobre o processo de criação, às vezes tem entrevista com os artistas quando 
o artista vem e entrevista, então tá tudo ali, tem que ir para a parte da documentação da instituição. Este material foi ao longo do 
tempo enriquecendo, né. Aqui no museu, no começo o museu não guardava nem a lista das obras das exposições do acervo. 
As exposições do acervo eram assim, vamos fazer o acervo? Vamos, então coloca esse, esse, esse e ficava exposto lá. Acabava 
e não ficava registrado na lista. Você vê que coisa, né, são coisas pequenas que hoje parecem óbvias, mas na época não viam 
muita necessidade. E essas necessidades foram sendo percebidas, não, como é que a gente faz uma exposição do acervo e 
não sabe quais são as obras que foram expostas? Até um fato pra pesquisa do setor de acervo é saber de determinada obra em 
quantas exposições ela participa. Hoje esta é uma frente de trabalho que a gente implantou, que não fazia isso, sabe? Então 
estas questões vão surgindo né, e a gente vai ampliando, o nosso modus operandis, vai melhorando, daqui pra frente todas as 
mostras vão ter que ter. Vira um protocolo. Exatamente, estas coisas vão se ampliando a medida que a gente vai, hoje a gente 
tem  mais recursos, que antigamente a gente não tinha computador e hoje você tem então é fácil, você vai guardando na pasta 
depois você já tem ali um material ali já para guardar. Antigamente era tudo manuscrito, acabava se perdendo. Então etsas 
coisas a gente foi percebendo e foi melhorando.  

P. E este material, de jornal, vocês estão digitalizando este material mais antigo?  

L.P. A gente tá digitalizando ainda mais numa linha, no setor de acervo, a gente tá digitalizando algumas pesquisas e tudo e no 
setor de pesquisa a gente ainda não começou a fazer esta digitalização, porque também o equipamento é muito recente para 
nós. Então, não faz nem um ano que a gente tem uma máquina pra digitalizar, Então a gente não fazia porque não tinha 
possibilidade. Agora nós estamos digitalizando mas uma pesquisa do acervo, materiais do acervo nós estamos digitalizando, 
depois nós vamos partir para a pesquisa, né. Só que a pesquisa tem muita, muita coisa, a gente vai ter que ver o que é prioridade, 
né? A gente não parou ainda pra ver como a gente vai fazer.  

P. É eu fiz a pesquisa para a minha monografia de conclusão da graduação e foi sobre o Osmar Chromiec, e ele tinha alguns 
contatos, não sei, e acabou que saiu nos jornais e ele me mandava os jornais, estão todos marrons, daqui a pouco vou perder.  

L.P. É o xerox já era um recurso para a gente não perder o jornal, o jornal ele vai amassando vai perdendo, até perdendo a letra 
se tem dobra, né. Então a gente já tomava esta precaução de tirar um xerox da original. Já tinha uma durabilidade maior. Mas 
agora com a digitalização vai ser bem melhor, né.  

P. Bom, então se vocês tem alguma ação para aproximar o público do museu além dessa de conversar com as pessoas do 
entorno?  

L.P. Sim, a gente cria de tempos algumas questões, por exemplo já fizemos de acordo com as exposições, nós fizemos uma 
exposição aqui, que foi um projeto de Lei Rouanet, que nós conseguimos restaurar 40 obras, então nós fizemos a exposição, 
fizemos o catálogo, né, e fizemos é, acho que coincidiu com alguma semana de museus, não me lembro, ou a primavera dos 
museus, ou semana dos museus, coincidiu na data, então nós fizemos um dia uma demonstração com as restauradoras de todos 
os processos que eles passaram para restaurar as nossas obras. Quais são os exames que eles fazem para detectar o problema, 
tudo, foi bem interessante ,daí a gente faz, convida algumas escolas, algumas pessoas, e venho um número de pessoas mais 
interessadas, não vem muita gente, porque não dá para fazer para um grupo muito grande, este tipo de coisa, não tem nem 
espaço, então são ações assim que a gente vai ao longo da nossa programação a gente vai desenvolvendo. E algumas 
exposições, palestras, bate-papo com o curador, a gente vai desenvolvendo de vez em quando estas ações.  
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P. E tem um lugar aqui para fazer estes bate-papos?  

L.P. No espaço da exposição mesmo. Nós não tempos outro espaço. 

P. Eu vi no site de vocês que tem esse curadorias do acervo, que você já falou que chama os curadores e estes encontros no 
MAC com palestras?  

L.P. Estes encontros a gente não tem mais assim feito aqui no museu, isso já foi nas gestões passadas que tinham sempre. 
Esse a gente não tá mais fazendo, Quando há uma necessidade, quando há um pedido do curador, ou o interesse nosso do 
museu, ah, não! Aqui vale a pena, vamos chamar as pessoas, a gente acaba fazendo. Hoje é difícil, as pessoas terem interesse 
por palestras. O mundo tá tão assim, no celular você hoje é você pesquisa qualquer coisa sobre aquele determinado curador, 
você acompanha, então assim a gente sente que as pessoas têm menos disponibilidade  para ouvir falar. É sempre assim, e é 
uma coisa que é engraçado, depois que as pessoas estão aqui, e ouvem a palestra dizem, nossa, que legal! Foi muito bom ter 
o contato com a pessoa, mas as pessoas virem assistir à palestra hoje tá mais difícil. As pessoas estão com a vida muito 
atribuladas então a gente fica um pouco frustrado quando a gente faz essas palestras assim e não vêm o número de pessoas 
que a gente gostaria que viesse, né.  

P. E vocês têm um trabalho de divulgação e como é? É por e-mail?  

L.P. O nosso , assim, os convites todos a gente faz os convites virtuais, por email, e a assessoria de comunicação da Secretaria 
da Cultura que se encarrega de espalhar por todos os jornais e sai muito hoje muito em sites, já sai no da secretaria, no museu, 
em revista, daí a divulgação é feita pela assessoria de comunicação da secretaria.  

P. Algumas vezes eu fiquei sabendo depois de ter acontecido o evento e não antes, talvez a secretaria devesse, INTERROMPE, 

L.P. é, não, na verdade assim, no site tem sempre, sai sempre, quem tem o costume de entrar já vai estar lá, nos jornais a gente 
as vezes depende, os jornais, tem as folhas do jornal impresso eles tem dias que eles falam mais de música,  outros mais de 
teatro, então se você faz um evento, por exemplo, uma vez teve uma exposição super importante na Casa Andrade Muricy, que 
era do Gerard Richer, que era a primeira vez que vinha, que era exposto no Brasil  foi na Casa Andrade Muricy e é um dos 
artistas alemães mais é, conceituados hoje, os preços são astronômicos das obras, então assim a classe artística estava ansiosa 
para ver esta exposição, no dia da abertura era um final de novela, então a Gazeta botou o fim da novela, a notícia não saiu, 
então assim, você depende da pauta do próprio jornal, depois até achei muito engraçado, daí passou um tempo e essa exposição 
foi para São Paulo, mas no ano seguinte, daí aparece na Folha de São Paulo, primeira vez que Gerard Richer expõe no Brasil. 
Não era, era aqui em Curitiba, né, então estas coisas acontecem a gente depende de que seja inserido na pauta, né?! Então 
nem sempre é possível, né. Mas no site já sai imediatamente, assim, e os convites virtuais que a gente manda.  

P. Bom, eu coloquei aqui as principais dificuldades encontradas pelo MAC na atualidade, então você já me passou... então, hoje 
é pessoal...  

L.P. o pessoal a gente tem bem menos, né, e isso é um fator que a gente tá sentindo que está diminuindo, né, como são 
funcionários públicos, né, não tem como contratar. Diferente do MON que já é uma OS, então lá eles tem mais mobilidade, 
flexibilidade, pra contratar mais gente.  

P. E sobre a sua formação 

L.P. Segundo grau, não fiz faculdade de Artes, até não me interessei na época, não me interessei não, não é esta a palavra, eu 
gostaria de fazer alguma coisa que fosse só história da arte, e não tem, então Artes Plásticas, que era o curso da Federal, é você 
tem que fazer gravura, pintura, e eu sou filha de artista e não quero, não gosto, detesto mexer em tinta, não faço nada disso, só 
queria teoria. Então eu não fui, eu já trabalhava na montagem de exposições com meu pai, que a gente tinha uma empresa... 

P.  Domício?  

L.P. Domício, então, eu comecei, a eu não vou fazer, né, daí até em uma conversa com a Adalice ela disse ó, quer fazer Artes 
Plásticas daí tem que fazer gravura, daí tem que fazer, a, daí foi um balde de água fria. Eu fiz Artes Plásticas lá daí eu tive que 
fazer flauta, piano, dança clássica...a dança até poderia fazer, porque eu fiz balé, fui até do corpo de baile do Guaíra numa época 
em que a dança, mas eu detesto pegar em tinta, eu ajudava meu pai nas tiragens de serigrafia, na serigrafia tem de ser bem 
rápido, mas se batia a matriz na minha mão, eu ai (grita).  

P. E teu tempo de atuação aqui na direção?  

L.P. Quatro anos e meio, mas eu entrei na Secretaria de Cultura já faz 20 anos, que eu trabalho na Secretaria de Cultura e entrei 
aqui trabalhando no setor de pesquisa e documentação, depois eu passei para a assessoria da direção, fui assessora de dois 
diretores depois eu fui para a Casa Andrade Muricy, para dirigir a Casa Andrade Muricy, e depois eu fique dirigindo as duas 
instituições, né, e até o primeiro ano foi uma loucura, né, porque já tinha cronograma lá, já tinha cronograma aqui, os dois batiam, 
e a gente com pouca gente, né, e tendo de fazer, foi enlouquecedor, Depois no segundo ano eu já fiz o cronograma alternado 
pra gente poder dar conta de tudo. Agora no ano passado a Casa fechou, precisou passar por uma manutenção, né, daí estou 
sou aqui no museu, mais tranquilo. 

P. Agradeço muitíssimo a sua atenção! 

 

 


