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RESUMO  
Com o objetivo de pensar sobre as possibilidades de contribuição que as formações para 
professores em centros culturais, museus e institutos de Arte podem trazer para o 
desenvolvimento do ensino de Artes Visuais nas escolas, apresento, parcialmente, a 
pesquisa de mestrado que está sendo realizada, a partir das autobiografias artístico-
culturais de docentes. As programações de formação oferecidas para este público pelas 
instituições culturais da cidade de São Paulo são vistas pelos professores participantes 
como uma possibilidade de laboratório para o desenvolvimento das práticas de 
Arte/educação. 
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ABSTRACT 
In order to think about the possibilities of contribution that training for teachers in museums 
and art institutes and cultural centers can bring to the development of teaching visual arts in 
schools, I present, partially, the research of master´s degree being held from the artistic and 
cultural autobiographies of teachers. The training programs offered to this public by the 
cultural institutions of the city of São Paulo are seen by teachers participating as a possibility 
of laboratory for the development of art/education practices. 
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Dos encontros entre museus e escolas 

Escolas e museus são essencialmente pessoas, gente que trabalha 
em edifícios com características específicas, gente que se ocupa de 
gente –  através do currículo, das coleções, das exposições, das 
turmas, das atividades –, gente com suas próprias contradições, 
pessoas capazes de construir um tecido educativo apto para 
transformar a sociedade, para melhorá-la, para reconstruí-la e 
redefini-la constantemente. (HUERTA, 2010, p.15) 

Huerta evidencia uma característica comum e fundamental entre museus e escolas, 

mas que, por vezes, parece esquecida na medida em que são vistas como 

instituições estéreis. Sim, ambos são espaços feitos por pessoas, gente que se 

ocupa de gente. 

E quem são estas pessoas? Nas escolas são professores e professoras, 

coordenadores pedagógicos, diretores, estudantes e seus familiares. Nos museus 

são seguranças, recepcionistas, educadores ou mediadores, curadores e o público.  

Na cidade de São Paulo, ao passarmos pelas imediações dos museus, todos os 

dias, observamos grandes ônibus que estacionam para o desembarque da 

comunidade escolar que visitará as exposições em cartaz. Estes são os encontros 

cotidianos entre museus e escolas.  

Neste contexto, pode haver um indivíduo que atua como elo entre as duas 

instituições. É o professor de Artes que procura alinhavar o que acontece dentro dos 

muros da escola com as ações oferecidas pelas instituições culturais. Como uma 

costura entre o seu cotidiano profissional e pessoal, já que faz parte de sua vida 

frequentar museus. 

Eles frequentam as exposições e os programas de formação oferecidos, incluem 

questões sobre as mostras em seus planos de aula e, quando possível, levam seus 

estudantes para visitá-las. 

Atento às programações da cidade, o docente pode contar com uma diversificada 

grade de ações desenvolvidas pelas instituições culturais, especificamente voltada 

para eles. São lançamentos de materiais educativos, cursos, mediações em 
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exposições, ateliês de práticas artísticas, palestras e encontros com convidados – 

artistas, curadores e especialistas em diversos assuntos. 

Em minha pesquisa de mestrado investigo as histórias de vida destes professores, 

que optam por – além de frequentar as universidades, após o ingresso profissional – 

fazer uma espécie de trajetória de formação continuada afetiva. 

Chamo de formação continuada afetiva as escolhas que cada um deles faz em prol 

de sua autoformação. Quais cursos e quais instituições culturais estes docentes 

escolhem para frequentar?; como compõem, o que pesquisam e estudam ao 

escolherem qual museu de Arte vão visitar numa manhã de sábado?; qual curso, 

palestra, conversa com artista vão privilegiar em uma noite de quinta-feira?; a qual 

lançamento de programa, ou material educativo, estarão presentes no próximo mês. 

São escolhas! 

Vale ressaltar que a busca por este tipo de formação continuada é feita de forma 

espontânea, o professor as elege por conta própria, independente das 

recomendações de coordenadores e diretores de suas escolas, independente de 

dispensa de horas de trabalho. 

Em suma, são ações autônomas, calcadas nas preferências artísticas e culturais, e 

do completo protagonismo por parte deste público. 

Museus de arte como laboratórios para a arte/educação 

As observações apresentadas até aqui nasceram do meu cotidiano profissional, pois 

sempre conciliei o trabalho em museus de Arte e escolas, desenvolvendo mediações 

em exposições e, ao mesmo tempo, dando aulas de Artes no contexto da educação 

formal. 

Atenta ao fluxo entre estes dois espaços e ao dar início à pesquisa de mestrado, 

passei, então, a investigar como esta relação, conduzida por professores de Artes 

Visuais, pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem desta disciplina. 
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Professores e professoras de Artes da rede pública e privada de ensino básico, que 

frequentam estas programações específicas em centros culturais, museus e 

institutos de Arte, foram convidados a participar da pesquisa. Para tanto, 

colaboraram com a narrativa de suas autobiografias artístico-culturais.  Entendidas 

como o processo de emersão (o vir à tona) das memórias acerca das suas relações 

com a Arte e diferentes manifestações culturais. 

Em todas as cinco autobiografias artístico-culturais é possível observar algumas 

questões em comum. Uma delas é o fato dos participantes atribuírem às 

programações que frequentam a característica de laboratório de Artes.1 É como se 

nestes espaços fosse possível ter liberdade de expressão e estabelecer encontros 

(COUTINHO, 2003) com outras pessoas dispostas a criar e debater. 

As ações promovidas pelos museus são vistas pelos professores participantes, 

como uma oportunidade de: transformação pessoal e profissional; ampliação de 

repertório; estar próximo e ter intimidade com os objetos artísticos; encontrar e 

aprender com grandes nomes da Arte e Arte/educação; revisitar suas próprias 

práticas docentes; participar de situações inovadoras no campo do ensino da Arte; 

voltar a produzir Arte; estar em contato com seus pares; manter uma vida de 

espectador ativo; passar pela experiência de estudante e ter a possibilidade de 

construir um trabalho colaborativo com o educativo dos museus.  

Na sequência, podemos observar trechos transcritos das narrativas dos professores 

participantes: 

[...] esse contato com museu acabou me levando para um outro lado, 
até em termos de linhas pedagógicas, de pensar coisas diferentes do 
que seria uma educação tradicional. 

[...] a gente trás muito dos museus as referências, o contato com 
outros professores, das propostas pedagógicas e, também, por conta 
dos artistas que a gente vê e vivencia. 

[...] eu gostei sempre muito de estudar, pesquisar... então, essas 
formações, de verdade, me abriram caminhos. 

Essa liberdade que o museu nos dá, com os diversos caminhos, a 
gente tem que saber qual a gente vai utilizar em tal instituição 
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escolar. Quando eu estava nas três instituições, eu sabia que eu ia 
poder usar de um jeito em uma, de outro jeito em outra. Só você que 
sabe da sua realidade. 

[...] isso foi o grande boom na minha vida, porque até então acho que 
eu era uma professorinha bem medíocre, recém-formada, com uma 
visão muito limitada. E aí esse curso era orientado pela Ana Mae 
Barbosa, era ela que orientava tudo, foi assim, abriu! Foi a luz na 
minha vida! Abriu meus caminhos. 

A escolha era livre, então ao longo do processo você ia montando as 
aulas e aí durante um semestre você mostrava as atividades que 
você desenvolveu durante um semestre com as obras do museu. Foi 
algo que me marcou!2 

O potencial de espaço de liberdade e interação atribuído às atividades fomentadas 

pelos museus, e anunciado nestas narrativas, se contrapõem, por vezes, à situações 

menos favoráveis em ambiente escolar. Algumas escolas apresentam-se de forma 

fechada para a expansão das experimentações artísticas. Os professores, por 

vezes, encontram dificuldade em criar novas formas de ensinar e propor produções, 

seja por motivos ideológicos ou conceituais, de espaço físico ou materiais. Como 

podemos ver no seguinte trecho: 

Acho que a rotina atrapalha muito, se você não fica se policiando, se 
você não se percebe o lado para onde a rotina está te levando, você 
acaba sendo engolida e cumprindo meio tabela na escola, porque 
dependendo da escola onde você está, tem tantos problemas que 
aquilo fica maior do que qualquer processo criativo e educativo.3 

Desta forma, as barreiras impostas para o desenvolvimento do ensino de Artes 

Visuais nas escolas, aos poucos, são rompidas com ajuda do debate, que acontece 

coletivamente nas formações que frequentam. Debate este que favorece a troca 

entre seus pares fora do ambiente escolar, a partir da proximidade com os objetos e 

manifestações artísticas. Apresentam, também, um distanciamento salutar do 

cotidiano escolar, que permite diversas análises e reformulações de suas práticas 

educativas (COUTINHO, 2013). 

Outro aspecto de destaque nas narrativas são os programas de formação que 

oferecem oportunidades de criação artística para os professores; o que é 

especialmente interessante àqueles que conciliam ou conciliavam sua produção 
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artística em paralelo ao cotidiano profissional da docência. Entretanto, com o passar 

dos anos deixaram suas produções pessoais de lado. Neste caso, frequentar ateliês 

de museus, além de colaborar com ideias para seus planos de aula, ganha o sabor 

de rememorar os tempos passados. 

Todos estes movimentos de encontros ou reencontros dos professores com a Arte 

são alimentos profissionais e pessoais, já que o “requisito indispensável para aquele 

que ensina é que faça ele próprio o trajeto pela experiência da arte, 

simultaneamente como praticante, amador ou pensador das artes” (FAVARETTO, 

2016, p. 234). 

Um pouco desta história 

Ao longo do século XX, emergiram momentos fecundos de inter-relação entre 

museus de Arte e escolas, no que diz respeito ao campo do ensino da Arte. 

O fomento das situações de ensino-aprendizagem já vinha ocorrendo em outras 

tipologias de museus brasileiros, como nos museus de ciências, desde a década de 

1930. Venâncio Filho é um entusiasta do papel educativo dos museus, após 

conhecer algumas iniciativas europeias nesta área. 

As pesquisas deste educador são voltadas aos museus de ciências, como se a 

parceria com a escola pudesse trazer a junção entre teoria e prática. Na escola se 

aprenderia a teoria a ser conhecida na prática no museu. 

Educador ativo na estruturação do ensino brasileiro, Venâncio realiza, em 1939, na 

cidade de Petropólis, no Rio de Janeiro, a palestra intitulada “A Função Educadora 

dos Museus”, em que defende os espaços museológicos como grandes escolas 

populares. 

É importante ressaltar que Venâncio faz parte do grupo de educadores que estimula 

a ampliação das práticas educativas para além dos muros da escola. Da mesma 

forma que apostava na potência educacional dos museus, seu mestre, Roquete 

Pinto, apostava no potencial do rádio para esta finalidade. 
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Já na década de 1940, temos a publicação de um artigo de Regina M. Real, então 

colaboradora do Museu Nacional de Belas-Artes, do Rio de Janeiro, intitulado “Os 

museus de arte na educação”, publicado na Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos. Nele, a autora ressalta a importância do conhecimento artístico na 

educação e observa que ainda há muito a ser desenvolvido nesta área. A autora 

chama a atenção dos educadores para a importância do museu de Arte na formação 

das crianças, assim como já se considerava que as demais tipologias de museus 

deveriam fazer parte da formação escolar. Aproveita também para convidar os 

professores a incluírem em seus programas escolares “a visita sistemática aos 

museus” (REAL, 1994, p. 375). 

Real enaltece os moldes estrangeiros, neste período de busca de exemplos para a 

implementação de formatos de visitas educativas nos museus brasileiros, além de 

apresentar algumas pistas de como as crianças deveriam ser conduzidas para se  

interessarem pelas visitas e pelos objetos de Arte: “Imitemos os europeus e os 

norte-americanos, quando levam a criança a ter interesse pela arte, primeiro como 

distração, visitando museus, executando desenhos espontâneos; depois, dirigindo-a 

na observação e seleção de obras-primas” (REAL, 1944, p. 384). 

Nas décadas de 1980 e 1990, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 

São Paulo (MAC-USP) desenvolve a difusão da proposta triangular, apresentando-

se como “um laboratório de experimentação de ensino-aprendizagem em arte com 

projetos educacionalmente ousados, alguns em parceria com outras instituições” 

(BARBOSA, 1998. p. 43). 

A proposta triangular, sistematizada por Ana Mae Barbosa, que pensa o ensino da 

Arte estruturado em diálogo entre o fazer, ler e contextualizar, levou para escolas de 

todo o país o uso de imagens em sala de aula (RIZZI, 2003). Uso de imagens 

entendido como o fomento para os professores apresentarem aos estudantes, 

reproduções e vídeos de objetos e manifestações artísticas, assim como, ampliar as 

possibilidades de visitas aos museus e exposições quando possível. Para ela: 
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[...] a Proposta Triangular, como sistema epistemológico, só foi 
sistematizada e amplamente testada entre os anos de 1987 e 1993, 
no Museu de Arte Contemporânea da USP, tendo como meio a 
leitura de obras originais. De 1989 a 1992 foi experimentada nas 
escolas da rede municipal de ensino de São Paulo, tendo como meio 
reproduções de obras de arte e visitas aos originais do museu. Este 
projeto foi iniciado no período em que Paulo Freire foi Secretário da 
Educação do Município de São Paulo e foi conduzido inicialmente 
por mim, depois por Regina Machado e por fim e por mais tempo por 
Christina Rizzi. Sua avaliação positiva após quatro anos foi 
extremamente recompensadora. (BARBOSA, 1998, p. 35) 

Sabemos que vários níveis de articulação foram providenciais para a reverberação e 

propagação desta proposta alçar vôos para além das paredes do MAC-USP. Como, 

por exemplo, as reações estabelecidas entre a universidade e a prefeitura da cidade 

de São Paulo, e o investimento em cursos de formação para professores. 

É notável perceber, a partir das narrativas dos professores participantes da presente 

pesquisa, como se deu a experiência no MAC-USP, entre as décadas de 1980 e 

1990. Evidencia-se esse momento com um divisor de águas na autobiografia 

artístico-cultural: 

Nós tivemos a oportunidade de fazer vários cursos no mês de julho, 
nas férias. E não foi um ano só, acho que fiz dois anos seguidos. Eu 
fiz curso no MAC, o Museu de Arte Contemporânea, na época com 
artistas. Eu fiquei uma semana no MAC, a gente chegava lá de 
manhã, observando as obras, tendo palestras, até Renina Katz deu 
palestra para nós, lá dentro do MAC. Ficamos fazendo leituras de 
obras, falando sobre educação, sobre prática de ensino. Então, você 
imagina uma semana dentro do museu, manhã e tarde, recebendo 
todo tipo de orientação, formação, no meio das obras ali no museu!4 

Da mesma forma que esta narrativa apresenta o potencial de estímulo à pesquisa e 

aprofundamentos no campo da formação continuada de professores de Artes, é 

sabido que estas experiências “deram solidez à leitura da obra, componente central 

da Proposta Triangular de ensino da arte, sistematizada, testada, retestada e 

difundida pelo MAC nos anos em que a ação daquela instituição influenciou a arte-

educação no Brasil” (BARBOSA, 1998, p. 44). 

Apontamentos finais 
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Como vimos, quando abordamos a relação museu/escola estamos falando de 

indivíduos. Pessoas que, por algum motivo, encontraram, ao longo de suas 

trajetórias de vida, identificação com estes dois espaços. E, sobretudo, estes 

professores que circulam na interseção – no percurso entre a exposição e a sala de 

aula. 

Estes indivíduos assumem uma série de papéis: são professores nas escolas; são o 

público e os multiplicadores nos museus; se ocupam de toda sorte de aspectos da 

infraestrutura de uma visita ao levarem seus estudantes. Além de fazer parte de 

suas vidas as formações diversas oferecidas pelas instituições culturais. 

A prática do docente, neste caso, decorre, também, a partir da experiência pessoal 

adquirida em espaços de educação não formal (centros culturais, museus e 

institutos de Arte). É o docente, que levado por motivações pessoais, segue 

aprendendo, observando, compreendendo, refletindo e passando por experiências. 

E, assim, se dá início a um processo, onde a vida pessoal do professor é, sem 

dúvida, diluída em sua prática diária na sala de aula.  

Portanto, analisar quais reverberações os programas para professores podem trazer 

para o ensino escolar das Artes Visuais é, sobretudo, entender a relação 

museu/escola como espaço colaborativo, de coparticipação e protagonismo de todas 

as pessoas envolvidas. 

 
                                                
Notas 
 
1 A ideia do museu como Laboratório de Arte também foi apresentada por Ana Mae Barbosa, como vemos a 
seguir: “Museus são laboratórios de conhecimento de arte, tão fundamentais para a aprendizagem da arte como 
laboratórios de química o são para a aprendizagem da Química. Compete aos educadores que levam seus 
alunos aos museus estender em oficinas, ateliês e salas de aula o que foi aprendido e apreendido no museu.” 
(BARBOSA, 2009, p.13) 
2 Trechos transcritos das entrevistas com os cinco professores participantes desta pesquisa, concedidas entre 
maio de 2015 e janeiro de 2016. 
3 Idem. 
4 Trecho transcrito da entrevista com professora participante desta pesquisa, concedida em maio de 2015. 
 
 
Referências 
 



 

281 ARTE/EDUCAÇÃO: UM PÉ NO MUSEU E UM PÉ NA ESCOLA 
Diana Tubenchlak Peres / Mestranda PPG Artes – UNESP 
Comitê de Educação em Artes Visuais 

 

                                                                                                                                                   
BARBOSA, Ana Mae. Mediação cultural é social. In: BARBOSA, Ana Mae; COUTINHO, 
Rejane Galvão (orgs.). Arte/educação como mediação cultural e social. São Paulo: Editora 
UNESP, 2009. 

BARBOSA, Ana Mae. Tópicos Utópicos. Belo Horizonte: Editora C/Arte, 1998. 

COUTINHO, Rejane Galvão. A formação de professores de arte. In: BARBOSA, Ana Mae 
(org,) Inquietações e mudanças no ensino da arte. São Paulo: Cortez, 2003. 

FAVARETTO. Celso. Arte Contemporânea e educação. In: Revista Iberoamericana de 
Educación. n. 53, p. 225-235, 2010. Disponível em: http://www.rieoei.org/rie53a10.pdf. 
Acessado em 13.abr 2016. 

HUERTA, Ricard. Maestros y museos: Educar desde la invisibilidad. València: Universidad 
de València, 2010. 

REAL, Regina M. Os Museu de Arte na Educação. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, vol II, n. 6, p. 375-384,1944. 

RIZZI, Maria Christina de Souza. Caminhos Metodológicos. In: BARBOSA, Ana Mae (org.). 
Inquietações e mudanças no ensino da arte. São Paulo: Cortez, 2003. 

VENANCIO FILHO, Alberto (org.). Francisco Venancio Filho: Um educador brasileiro (1984-
1994). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995. 

 

 

Diana Tubenchlak Peres 
Mestranda na linha de pesquisa Processos artísticos, experiências educacionais e mediação 
cultural no Instituto de Artes da UNESP; especialista em Linguagens artísticas 
contemporâneas: ensino/aprendizagem pela Faculdade Santa Marcelina e licenciada em 
Educação Artística pela UERJ. Trabalha com Arte/educação em escolas, projetos sociais, 
ONGs, museus e espaços culturais desde 2001. Seu foco de atuação é em mediação em 
Arte contemporânea, formação de docentes e elaboração de propostas artísticas para todas 
as faixas etárias. Faz parte do GPIHMAE (Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Imagem, 
História e Memória, Mediação, Arte e Educação) do IA–UNESP. 
 

http://www.rieoei.org/rie53a10.pdf

