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RESUMO

Essa pesquisa investigou à luz de políticas públicas voltadas para o ensino de
artes visuais no Ensino Médio, como têm se desenvolvido as práticas
pedagógicas dos professores dessa disciplina em escolas das redes pública e
privada na cidade do Rio de Janeiro, no que se refere a intercâmbio com os
espaços museológicos. Também buscou oferecer à seção educativa do MNBA
sugestões para dinamizar a relação museu-escola. Como suporte teórico,
foram utilizados trabalhos de Bourdieu e Ana Mae Barbosa. Quanto à
metodologia, a pesquisa realizada é do tipo qualitativo e incluiu análise da
legislação pertinente, de documentos relativos à seção educativa do MNBA e
entrevistas com professores de artes visuais da rede pública do Rio de Janeiro.
Inicialmente, apresenta-se a problemática da pesquisa e a revisão da literatura
relacionada ao binômio ensino escolar das artes visuais e museus. Na segunda
parte, apresenta-se a análise da legislação e políticas para o ensino da arte,
com destaque com destaque para o movimento dos arte-educadores e para o
currículo mínimo para o ensino da arte no Rio de Janeiro. Na sequência,
discute-se o museu como espaço educativo e as ações educativas realizadas
no MNBA em três períodos. Na última seção, apresentam-se os resultados das
entrevistas realizadas com 15 professores de artes visuais do ensino médio e,
finalmente, as conclusões e recomendações. O estudo constatou que todos os
professores entrevistados estão cientes da importância das experiências
educativas exploratórias em museus de artes para o ensino das artes visuais,
uma vez que ao romper os muros da escola, os alunos têm a possibilidade de
vivenciar um conhecimento prático dos conteúdos ministrados em sala de aula.
Constatou-se também, no âmbito das escolas, a inexistência de condições
objetivas que favoreçam o intercâmbio com espaços museológicos.

Palavras-chave: Ensino de artes visuais; relação museu-escola; Museu
Nacional de Belas Artes.
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ABSTRACT
This research has investigated, in the light of public policy on secondary school
teaching of Visual Arts, the development of teaching practices in public and
privates schools in Rio de Janeiro with respect to the interchange with museumbased spaces. The work has sought to offer the National Museum of Fine Art
(MNBA) suggestions that aim to revitalize the relationship between museum
and school. Taking as theoretical background the work of Bourdieu and Ana
Mae Barbosa, the project explored everyday classroom practices in compulsory
education. The research was qualitative and included the analysis of relevant
legislation, MNBA institutional documents and interviews with teachers. Initially,
we present the research problem and review the literature pertaining to the
binomial school teaching of Visual Arts-museums. The second part presents an
analysis of legislation and policy on Art teaching, focusing on the Art-Educators
movement and the Minimum Curriculum for the Teaching of Art in Rio de
Janeiro. Subsequently, the text discusses the museum as an educational space
and examines the educational actions conducted in the MNBA over three
periods. In the last chapter, we present the results of interviews with 15
teachers, followed by conclusions and recommendations. The study has found
that all the teachers interviewed are aware of the importance of
exploratory educational experiences in museums, since these give students the
opportunity to experience in practice the content taught within the classroom.
However, the reality of the school often imposes serious constraints, and lack of
funds for transportation, exemption from classes on other subjects, among other
issues, making it impossible for these experiences to take place more regularly.
Keywords: visual arts teaching; relationship museum-school; National Museum
of Fine Art .
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1. INTRODUÇÃO
As políticas educacionais contemporâneas para o ensino em geral e,
para o ensino escolar da arte, em especial, vêm buscando ressignificar as
práticas pedagógicas e dinamizar a interlocução das escolas e dos professores
com as instituições não escolares, com o objetivo de proporcionar aos seus
alunos vivências educativas exploratórias em espaços não escolares como
centros culturais e museus nas suas diversas tipologias, envolvendo arte,
história e ciência.
Na atualidade, diversos autores destacam as inúmeras possibilidades,
para o campo educacional, dos espaços não-formais de ensino, os quais, em
articulação com a educação escolar podem contribuir para otimizar o processo
ensino-aprendizagem. Para Trilla (2008, p. 42), as fronteiras entre a educação
formal e não-formal são extremamente tênues. O autor define educação formal
como aquela em que a relação professor-aluno ocorre de forma presencial, em
um

espaço

próprio

(o

prédio

escolar),

com

conteúdos

previamente

estabelecidos a serem cumpridos. E conceitua educação não-formal como “[...]
o conjunto de processos, meios, e instituições específica e diferenciadamente
concebidos em função de objetivos explícitos de formação ou instrução não
diretamente voltados à outorga dos graus próprios do sistema educacional
regrado.” Trilla também nos fala da intencionalidade e do método. Tanto a
educação formal quanto a não-formal são dotadas de intencionalidade de uma
maneira própria de realizar o ato educativo.
Para Alves (2006), a educação ocorre em diversos contextos tanto nãoformais quanto formais. Esses diversos contextos facultam uma aprendizagem
prática e ampliam as oportunidades de aprendizagem. Nesse sentido, é comum
por parte de espaços formais, como a escola, o apoio as atividades
extracurriculares, dentre essas as visitas a museus, centros culturais, entre
outras atividades. Assim, as idas aos museus não só enriquecem as
experiências educativas, como também ampliam a diversidade de estímulos
aos alunos.
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Espaços expositivos como os museus, “[...] considerados também como
espaços em que a dimensão educativa é historicamente apontada como
inerente à instituição (VALENTE, 2009, p.87)”, vêm ampliando seu campo de
ação para além da tradicional prática de guardar, pesquisar e expor seus
acervos, estruturando ações educativas de recepção do público escolar,
visando não só ampliar, mas formar novos públicos. Como afirma Franz (2001),
o museu como protagonista do seu tempo, para cumprir sua função social de
agência de caráter educativo, deve desenvolver ações em aliança com a
escola. Segundo Ornelas (2008, p.1), a relação entre a escola e o museu é
“determinante na abertura dos horizontes culturais das crianças e adolescentes
e, consequentemente, na promoção do sucesso escolar”.
A presença de professores de artes visuais em museus de arte não é um
fato recente. Essas práticas começaram a ocorrer nos museus europeus, a
partir do século XIX, com a criação dos serviços educativos. No Brasil, teve
início a partir da década de 1940. No entanto, é a partir dos anos de 1980, com
a reorganização dos educadores de arte, que, segundo Oltramari (2009), essa
frequência aos museus foi dinamizada, de forma a qualificar as práticas
pedagógicas, tanto da educação formal quanto da informal. Nessa década, a
reorganização política dos professores e, em especial, dos professores de arte,
favoreceu a ampliação das discussões por todo o país sobre o aprimoramento
e a valorização do ensino da arte, que tinha como paradigma, naquele
momento, a não utilização de imagens nas salas de aula, a pretexto de não
interferir na produção da prática criativa dos alunos.
Nesse contexto do ensino da arte, a professora Ana Mae Barbosa
apresentou uma proposta de abordagem do objeto cultural, intitulada
inicialmente “Metodologia Triangular”, rebatizada posteriormente, pela própria
autora, como “Abordagem Triangular”. A proposta, que tem como princípio
básico o ensino da arte articulado por três eixos: “história da arte”, “leitura da
obra de arte” e “fazer artístico” foi sistematizada e implementada entre 1987 e
19931.
1

Grinspum (2000) esclarece que a Metodologia Triangular começou a ser difundida a partir do
III Simpósio Internacional de Ensino da Arte e sua História, organizado pela Professora Ana
Mae Barbosa, em agosto de 1989, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São
Paulo (MAC-USP).
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Na década de 1990, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN 9.394/96), o ensino da arte passou a fazer parte
obrigatória do currículo e, na sequência, foram instituídos os Parâmetros
Curriculares Nacional (PCN) – Arte para todas as linguagens artísticas, a
saber, artes visuais, música, dança e teatro. Com base nos PCN, a partir de
1999, foram estabelecidas, em níveis municipal, estadual e federal, políticas
públicas para o ensino da arte.
No Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Educação
(SEEDUC) publicou, em 20122, o Currículo Mínimo para o ensino fundamental
do 6º ao 9º ano e para a 2ª série do ensino médio, que apresenta a área Arte e
os quatro eixos conceituais a ela referidos3. As Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) estabelecem para o ensino da arte,
no artigo 9º, o objetivo de promover o desenvolvimento cultural dos estudantes,
resguardando as especificidades locais. (BRASIL, 2012).
A cidade do Rio de Janeiro concentra o maior contingente de museus de
artes e Centros Culturais de todo o País, tanto federais e municipais, quanto
privados. Dentre todos esses museus e espaços de artes, destaca-se o Museu
Nacional de Belas Artes (MNBA), instituição que reúne expressivas coleções
de pintura, escultura, gravura e desenhos dos mais diversos períodos da
história da arte nacional e internacional. Criado em 1937, a formação do seu
acervo tem como marco as primeiras telas vindas com o príncipe regente D.
João, em 1808, e a coleção de quadros trazida pelo chefe da missão francesa,
Joaquim Lebreton, em 1816.
Encontram-se no MNBA duas importantes Galerias de Arte Brasileira
dos séculos XIX, XX e segmento contemporâneo, onde se concentra uma
parcela significativa da produção cultural brasileira representada por expoentes
da pintura e escultura, e duas Galerias de Moldagens com exposição de cópias
de esculturas greco-romanas.
A guarda desse acervo artístico confere ao MNBA a importância de ser a
Instituição que possui o maior conjunto de obras da expressão artística
2

com revisão e reedição em 2013

3

Cabe ressaltar que o documento se define por adotar a Proposta Triangular anteriormente
citada.
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brasileira, em especial do século XIX, e por essa razão, desde a data da sua
inauguração até os dias atuais, vem sendo procurado pelos mais diversos
segmentos sociais, e em especial pelas escolas públicas e privadas da
educação básica para o agendamento de visitas guiadas, fato que despertou
nosso interesse pela temática da relação museu-escola.
Em pesquisa realizada nos Anuários do MNBA, relativos ao período
1937-1958, constatamos que o Museu ofereceu, nesse período, ações
educativas a escolares e público em geral. Ao longo das décadas de 1960 e
1970, este esforço arrefeceu e quase não se encontram registros de ações
educativas do tipo mencionado, tendo sido retomadas com grande fôlego, na
década de 1980, a partir da gestão do arte-educador Alcídio Mafra de Souza
(1981-1990). Atualmente, a seção educativa do MNBA tem dentre seus
objetivos o de socializar o conhecimento do patrimônio cultural e democratizar
o acesso a esses bens culturais.
O reconhecimento da relevância do MNBA e de seu acervo artístico
motivou-nos a examinar os dados estatísticos de visitação de professores e
alunos dos anos de 2011 e 2012. Constatamos baixa procura dos professores
do ensino médio ao museu, em relação aos de outros segmentos – educação
infantil e ensino fundamental. Instigados por essa ausência, estruturamos a
presente pesquisa. A visita a um museu de artes, construída no bojo de uma
ação pedagógica coordenada a partir do contato entre os profissionais desse
espaço e a escola, contribui para ampliar o universo cultural dos estudantes,
visto que possibilita o contato com outras formas artísticas de produção, dentro
de outros contextos sociais. Trata-se, sem dúvida, de um processo rumo à
democratização cultural e artística, processo em que museu e escola podem
trabalhar em conjunto.
Quando um professor de artes visuais agenda uma visita cultural a um
museu de artes, propicia aos seus estudantes não só uma experiência única
de contato direto com os bens do patrimônio cultural, mas, também, a
apreciação in loco de diferentes maneiras de representar temas da pintura, da
escultura, da gravura e do desenho, além de propiciar a observação dos
diferentes tamanhos das obras.
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Nesse sentido, nessa pesquisa buscamos investigar - à luz de políticas
públicas voltadas para o ensino de Artes Visuais no Ensino Médio, como têm
se desenvolvido as práticas pedagógicas dos professores dessa disciplina em
escolas das redes pública e privada na cidade do Rio de Janeiro, no que se
refere a intercâmbio com os espaços museológicos, visando também oferecer
à seção educativa do MNBA sugestões para dinamizar a relação museuescola.
Para melhor focalizar o estudo, elaboramos as seguintes questões:

1 - Como professores e dirigentes das escolas concebem a promoção de
atividades educativas em espaços não escolares como museus e
similares?

2 - Qual o conteúdo do ensino escolar de Arte Visuais privilegiado pelos
professores nas escolas do Ensino Médio pesquisadas?

3 - Como as orientações curriculares contidas do “Currículo Mínimo/
2013” para o ensino das Artes Visuais têm se concretizado na prática
pedagógica dos professores de Artes Visuais nas escolas pesquisadas?

4 – Que ações educativas poderão ser propostas visando otimizar a
articulação museu-escola?

Para delinear o estudo e justificar a relevância do nosso trabalho, foram
levantados no banco de teses da Capes trabalhos acadêmicos que tratam da
relação das escolas das redes pública e privada do Ensino Médio com museus
de artes. Ao longo desse levantamento, foram encontradas algumas produções
que se encontram mais próximas da nossa proposta, como as de Oliveira
(2009), Flores (2007), Moura (2005) e Grinspum (2000).
Oliveira (2009) desenvolveu uma pesquisa que visa mostrar a
importância do estreitamento dos laços entre as instituições educacionais e os
museus. Segundo o autor, essa relação é fundamental para a abertura de
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horizontes culturais dos alunos, influenciando diretamente sua formação
escolar e seu conhecimento dos valores de patrimônio artístico. Sua pesquisa
foi realizada com estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, com
idades entre dez e quinze anos, do Instituto de Educação Professor Ismael
Coutinho, em Niterói – RJ, em parceria com o Museu Antônio Parreiras.
O autor, ao perceber que os alunos dessa escola não visitavam o
museu, realizou os seguintes procedimentos: realizou uma visita prévia à
escola e convidou alunos para visitarem o museu; posteriormente, preparou
uma recepção dos alunos ao museu, através de uma visita guiada, seguida de
uma oficina prática de artes visuais. Segundo o autor (2009), apesar do museu
ser localizado próximo da escola, muitos alunos nunca o haviam visitado e nem
sabiam da sua existência. Para Oliveira, as escolas devem criar projetos que
incluam visitas a museus e contatos diretos com obras de arte, de modo a
estimular a valorização do patrimônio artístico local, chamando atenção para o
conhecimento e preservação do mesmo.
A pesquisa de Oliveira aproxima-se do nosso estudo, visto que também
trabalhamos com professores de artes visuais. No entanto, nosso foco é ensino
médio regular, diferentemente daquele do autor, que trabalhou com o
segmento do ensino fundamental da educação básica. Outra distinção a ser
feita é que realizamos o nosso estudo a partir da escola, buscando examinar
junto aos professores de artes visuais e com base nas políticas públicas para o
ensino das artes visuais, como eles trabalham na relação da escola com os
museus de artes, em especial o MNBA.
Também Flores (2007) em sua dissertação de mestrado, acrescenta
importantes pontos para a reflexão sobre nossa temática de estudo. A autora
realizou pesquisa de campo com crianças de 7 a 10 anos, estudantes das
séries iniciais do Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries) de uma escola particular
da Zona Norte do Rio de Janeiro, que teve como principais objetivos discutir a
relação entre educação e cultura, entre escola e outros espaços culturais (em
especial os museus). Para Flores, sua pesquisa permitiu refletir sobre o papel
destes espaços na formação pessoal das crianças bem como levantar
possíveis encaminhamentos para a elaboração de políticas públicas de acesso
aos museus, a partir do entendimento de que o direito à cultura
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(compreendendo o conhecimento nas suas várias dimensões como formação
cultural) é essencial ao ser humano. Através dessa investigação, buscou-se
trazer à tona discussões sobre a relação educação e cultura na formação da
criança, tendo como pano de fundo a discussão sobre os direitos da criança.
Ao longo dessa investigação, a autora procurou sublinhar que os espaços de
cultura, em especial os museus, também são fundamentais para a formação
das pessoas e buscar elementos que auxiliassem o diálogo entre espaços
formais e não formais de educação.
Mais um estudo sobre a temática que enriqueceu nossa reflexão foi o de
Moura (2005) que buscou compreender a importância da arte na formação das
crianças, tendo como lugar o museu de artes. Segundo a autora, seu trabalho é
uma tentativa de melhor compreender a relação entre arte e infância, tendo em
vista as especificidades do museu para contextualizá-la. Essa pesquisa, que foi
desenvolvida com crianças da rede particular de ensino, no Museu de Arte
Moderna do Rio de Janeiro, teve como objetivo conhecer e compreender, a
partir da observação direta, a interação entre crianças, adultos e obras de arte,
no espaço de um museu, e refletir sobre essas interações no que se refere ao
desenvolvimento da sensibilidade estética e da capacidade de apreciação
crítica.
A pesquisadora reconhece a importância fundamental dos espaços
culturais, entre eles escolas e museus, na formação artística e cultural das
crianças e dos profissionais envolvidos em diferentes situações, como os
monitores, e afirma a necessidade dessas instituições estarem comprometidas
com a cidadania e a democracia e de terem como um de seus propósitos
contribuir para a formação cultural dos cidadãos. A autora chama atenção para
a importância da presença do Estado no gerenciamento da educação e da
cultura do país e para a necessidade de elaboração de políticas públicas que
possam apoiar as instituições que têm como objetivo responsabilidade e
compromisso com a formação cultural e científica das crianças e jovens. Seu
trabalho também dialoga com a pesquisa em tela, que, dentre outros aspectos,
examinará os reflexos das políticas públicas para o ensino das artes visuais em
escolas de ensino médio no que se refere à relação escola-museu.
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Grinspum (2000), em sua tese, buscou ressaltar aspectos referentes à
educação em museus, mais especificamente, a questão da formação de
público, com especial ênfase ao papel da instituição escolar como veículo de
aproximação entre grupos sociais e o Museu. Partindo da hipótese de que a
escola tem fundamental importância na formação de públicos, a autora
procurou investigar a convivência e o hábito de frequência a museus das
famílias dos estudantes que visitaram o Museu Lasar Segall, em 1999. Foram
escolhidas três escolas de Ensino Fundamental da cidade de São Paulo: uma
estadual, uma municipal e uma particular. O critério de escolha foi baseado no
hábito que essas escolas têm de trazer seus alunos para visitas monitoradas
ao Museu Lasar Segall sistematicamente há, pelo menos, três anos.
Os resultados apontados na pesquisa de campo com pais dos alunos
das três escolas indicam que o entretenimento é buscado em shopping centers,
clubes, igrejas, parques de diversão e em cinemas. Programas culturais que
possibilitam

o

aprendizado

de

conteúdos

conceituais,

atitudinais

e

procedimentais não se constituem como prioridade para esses pais, que não
cultivam o hábito de visitar museus nem para sua satisfação pessoal, nem para
o entretimento e educação da família. O museu, portanto, não faz parte do
elenco de atividades possíveis para os momentos de lazer para os pais das
classes sociais que participaram da pesquisa, nem mesmo para os residentes
em bairros próximos aos espaços culturais. Sendo assim, as escolas acabam
assumindo isoladamente a responsabilidade de mediar a ida dos seus alunos
ao museu.
Ainda segundo Grinspum, para que a Escola possa contribuir para a
melhoria dos resultados de sua relação com os museus, o assunto deveria ser
discutido de maneira mais profunda nos projetos político-pedagógicos das
escolas e não se constituir, como, na maioria dos casos, ações isoladas de
professores interessados. Desse modo, a Escola valorizaria o museu como
espaço de lazer, cultura e educação e incentivaria a capacitação do professor
para o uso pedagógico do museu e possibilitaria o contato dos alunos com
obras de arte originais. Sugere também o incentivo à participação dos pais em
projetos culturais.
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O museu, por sua vez, deveria desenvolver ações em relação à escola
promovendo trabalho continuado de capacitação do professor visando torná-lo
um conhecedor dos recursos que o museu oferece e capaz de construir
parcerias com os educadores de museus, que têm saberes específicos, e
promover programas permanentes para os professores que queiram retornar
ao museu sem a escola.
Em conclusão, constatamos que todos esses estudos tratam da relação
da escola com museus de artes, com foco na Educação Infantil e no Ensino
Fundamental. Não constatamos, entretanto, qualquer estudo que focalize as
previsões para o ensino das Artes Visuais contidas na LDBEN nº 9.394/96, nos
PCN de Arte, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(DCNEM) e no Currículo Mínimo (CM) da rede estadual do Rio de Janeiro/
2013 em sua relação com as práticas pedagógicas dos professores de artes
visuais do ensino médio e suas vinculações com museus, em especial com o
Museu Nacional de Belas Artes.
Nosso estudo buscou saber como se dá a prática pedagógica dos
professores de Artes Visuais em escolas do Ensino Médio do Rio de Janeiro na
relação com o museu de artes, com o objetivo de subsidiar novas ações
pedagógicas que venham a facilitar a interface entre o espaço escolar e o
museu. A proposta é contribuir, à luz das políticas públicas para o ensino da
arte, para a discussão da relação dos professores de Artes Visuais do Ensino
Médio com o museu e sobre o papel social dos professores de artes visuais do
ensino médio na formação cultural dos seus alunos dentro de uma perspectiva
contemporânea da educação para além do espaço escolar. Adicionalmente,
algumas propostas de ações educativas serão sugeridas ao departamento de
educação do MNBA.
A pesquisa realizada é do tipo qualitativo e incluiu análise da legislação
pertinente, de documentos relativos à seção educativa do MNBA e entrevistas
com professores de artes visuais da rede pública do Rio de Janeiro.
No que se refere às ações educativas do Museu Nacional de Belas
Artes, foram analisados os seguintes documentos: Anuários publicados entre
1937 e 1958; os Boletins publicados entre 1982 e 1989 e a documentação do
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arquivo histórico do serviço educativo. Com relação à Instituição museu, foi
analisado o Estatuto dos Museus – Lei nº 11.904 de 14 de Janeiro de 2009.
No que se refere às previsões legais para o ensino da arte no ensino
médio, foram analisados os seguintes documentos: (a) Lei nº 5.692/71; (b)
Parecer 540/1977 - Sobre o tratamento a ser dado aos componentes
curriculares previstos no artigo 7º da Lei nº 5.692/71; (c) Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96; (d) Parâmetros Curriculares
Nacional (PCN) – Artes Visuais para o Ensino Médio; (e) Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e (f) Currículo Mínimo para o ensino
das Artes Visuais para o Ensino Médio/ 2013.
Os sujeitos da pesquisa foram 14 professores do ensino médio da rede
estadual e um, da rede particular. Desse total, 13 responderam a questionários
enviados por meio eletrônico e dois foram entrevistados presencialmente.
O texto está estruturado da seguinte forma:
Inicialmente, apresenta-se uma discussão sobre ações educativas em
museus. A seguir, a análise da legislação e políticas para o ensino da arte. Na
sequência, discute-se o museu como espaço educativo e as ações educativas
no MNBA. Finalizando, apresentam-se os resultados das entrevistas realizadas
com os 15 professores de Artes Visuais do Ensino Médio e as conclusões.
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2. LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PARA O ENSINO DA ARTE
Todas as decisões dos Governos, em níveis federal, estadual e
municipal que incidem sobre o ambiente escolar, envolvendo questões de
arquitetura do prédio, contratação de docentes, práticas pedagógicas, seleção
de discentes, currículos, gestão escolar, projeto político pedagógico, dentre
outros, são tidas como políticas públicas educacionais. (OLIVEIRA, 2010).
Alguns autores como Ball (2011) e Power (2011), em estudos relativamente
recentes, têm assinalado uma tensão entre as dimensões macro e micro das
políticas educacionais, bem como a necessidade de se buscar um equilíbrio
entre esses dois polos. Segundo Ball (2011, p.36),
grande conjunto de pesquisas sobre educação ou
escolarização não se refere, de forma alguma, à política. Mas,
em alguns desses estudos, a política pode ser pensada como
ausência significante. Ela é ignorada ou teorizada “fora do
quadro”. É o que ocorre, particularmente, em pesquisas sobre
sala de aula, professores e escolas que os tratam como
autodeterminados. Ou seja, como algo fora dos seus contextos
relacionais.

Power (2011, p.54), por outro lado, discute a relação entre a visão mais
abrangente da política educacional e seus reflexos nas escolas. A autora
argumenta que pesquisas sobre políticas educacionais de Estado baseadas na
teoria marxista explicam muito pouco as práticas educacionais do cotidiano
escolar e sugere que se deveria reconsiderar as proposições desses
referenciais para o entendimento dessas questões.
A partir das ideias desses dois autores, entendemos que a produção de
pesquisas sobre as práticas pedagógicas dos professores precisam atentar
para as políticas macro, que, no caso daquelas instituídas para o ensino de
artes visuais, são determinadas pelo Ministério da Educação. Essas políticas
educacionais gerais é que definem as diretrizes para as escolas e seus atores
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mesmo que ao chegarem ao contexto micro, que é a escola, em geral sofram
naturais releituras e adaptações.
No que se refere ao ensino da arte no ensino médio e ao objeto desta
pesquisa, a relação escola-museu, além da LDBEN n º 9.394/96, os seguintes
documentos norteiam o ensino dessa disciplina: os Parâmetros Curriculares
Nacionais – Arte (PCN ARTE) para o Ensino Médio (1999) e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM). Adicionalmente, a
Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC),
estabeleceu o Currículo Mínimo – Arte (2013) para o ensino fundamental e
médio.
No sentido de nos situarmos historicamente, e entendermos as novas
orientações políticas para o ensino da arte no ensino médio, a partir da
promulgação da LDB 9.394/96, um breve histórico da legislação a ela aplicável
faz-se necessário.
Nos anos 1970, em plena vigência da ditadura militar, foi instituída, por
decreto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 5.692/71(LDB
5692/71), em 11 de agosto de 1971, que reformou o ensino de 1º e 2º graus
(atualmente ensinos fundamental e médio). Essa Lei, determinava no Artigo 1º
que “O ensino de 1º e 2º graus tinha por objetivo geral proporcionar ao
educando

a

formação

necessária

ao

desenvolvimento

das

suas

potencialidades como elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho
e preparo para o exercício consciente da cidadania”. O ensino da arte, foi
incluído com a denominação de educação artística, no artigo 7º, para ser
ministrado, obrigatoriamente, nos currículos plenos dos estabelecimentos de 1º
e 2º graus. (BRASIL,1971).
Após cinco anos de vigência dessa Lei, foi publicado o Parecer n°540/77
que abordou o tratamento a ser dado aos componentes curriculares previstos
no artigo 7° da Lei 5692/71. Segundo o Parecer 540/77, a Educação Artística:
Não se dirigirá pois a um determinado terreno estético. Ela se
deterá, antes de tudo, na expressão e na comunicação, no
aguçamento da sensibilidade que instrumentaliza para a
apreciação, no desenvolvimento da imaginação, em ensinar a
sentir, em ensinar a ver como se ensina a ler, na formação
menos de artistas do que apreciadores de artes. (BRASIL,
1977).
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Conforme o exposto, o professor de educação artística teve que
trabalhar de forma polivalente, com todas as linguagens: teatro, música e artes
plásticas. O Parecer sugeria que “As escolas tinham que contar com
professores de educação artística, preferencialmente polivalentes no primeiro
grau”. (BRASIL, 1977).
Cabe ressaltar que mesmo sendo incluída obrigatoriamente no 1º e 2º
graus, o Parecer se referia à Educação Artística não como matéria mas como
uma área bastante generosa, sem contornos fixos, flutuando ao sabor das
tendências e dos interesses do momento. (BRASIL, 1977).
As atividades da educação artística, como as aulas de teatro, música ou
artes plásticas, segundo o Parecer, não visavam formar artistas. Os alunos
poderiam experimentar as diversas linguagens, não ficando restritos apenas a
uma opção. Também não se podia impedir o aluno de progredir para outra
série, mesmo que este não tivesse demostrado desempenho pelo menos
razoável em nenhuma das atividades cursadas. Ou seja, o aluno não ficaria
reprovado nessa disciplina, uma vez que, segundo o Parecer, as atividades
artísticas na escola estavam voltadas para o processo e não para o resultado
final, traduzido em nota. Nesse sentido, as avaliações não obedeciam aos
critérios formais reservados às outras disciplinas.
Outro aspecto lembrado é que o Parecer menciona que as escolas
deveriam aproveitar os espaços culturais de museus e salas de concertos.
Percebe-se a preocupação em estimular a frequência a espaços culturais, com
o

objetivo

de

formar

público

a

escola

assumindo,

nesse

caso,

a

responsabilidade de possibilitar a democratização do acesso aos espaços
acima citados, os quais, na década de 1970, eram bastante restritos na cidade
do Rio de Janeiro. A Lei 5692/71, pelo que pudemos observar, trouxe mais
confusões do que avanços, propriamente dito, para a educação artística.
Mas, o que de fato ocorria nas salas de aulas? Segundo Azevedo (2010,
p.84) “[...] a Arte não era pensada nem como conhecimento nem como cultura
e sim, como mera atividade que não exigia esforço intelectual [...].” Nas escolas
das décadas de 1970, segundo podemos ler nos PCN Artes para o Ensino
Médio (BRASIL, 1999),
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a arte passou a ser entendida como mera proposição de
atividades artísticas, muitas vezes desconectadas de um
projeto coletivo de educação escolar e os professores deveriam
atender a todas as linguagens artísticas (mesmo aquelas para
as quais não se formaram) com um sentido de prática
polivalente,
descuidando-se
de
sua
capacitação
e
aprimoramento profissional.

O professor de educação artística era bastante requisitado para atuar na
decoração da escola para festas cívicas, dentre outras. Ainda segundo
Azevedo (2010, p. 84), “aos olhos dos colegas de matemática, língua
portuguesa, história e geografia, era visto como menos importante”.
E que profissional era esse que atuava nesse cenário dos anos de 1970
e também 1980?
A Lei nº 5.692/71, no Art.30, exigia do professor como formação mínima,
para atuar apenas no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação
específica de grau superior representada por licenciatura de 1º grau, obtida em
curso de curta duração. E para atuar em todo o ensino de 1º e 2º graus,
habilitação específica obtida em curso de licenciatura plena. (BRASIL, 1971).
Para dar conta da nova lei, foram criados os cursos de licenciatura curta, pois o
que havia eram os cursos da Escolinha de Arte do Brasil, os quais concediam
certificações que não eram aceitas nas escolas. Os professores, a partir de
então, passavam a ter necessidade de uma certificação universitária.
A Lei nº 5.692/71 representou, naquele momento, um avanço para a
educação artística, uma vez que esse ensino foi instituído em forma de Lei.
Entretanto, gerou um problema, pois não havia professores habilitados para
trabalhar com as diversas linguagens artísticas previstas: educação musical,
artes cênicas e artes plásticas. Segundo Marostega (2006, p.52):
De maneira geral, entre os anos 70 e 80, os antigos
professores de Artes Plásticas, Desenho, Música, Artes
Industriais, Artes Cênicas e os recém-formados em Educação
Artística viram-se responsabilizados por educar os alunos (em
escolas de ensino fundamental) em todas as linguagens
artísticas, configurando-se a formação do professor polivalente
em Arte. Com a polivalência, as linguagens artísticas deixaram
de atender às suas especificidades, constituindo-se em
fragmentos de programas curriculares

27

Verifica-se, então, que a formação do professor de educação artística é
relativamente recente no Brasil e que os primeiros cursos de formação de
professores de educação artística surgiram por força da Lei nº 5.692/71, que
determinou a existência da disciplina na matriz curricular do 1º e 2º graus.
Posteriormente, estes cursos foram regulamentados pela resolução 23/73 e
passaram a formar professores para as atividades, áreas de estudo e
disciplinas do ensino de 1° e 2° graus, relacionadas com o setor de arte. As
Universidades, as Faculdades e Institutos passaram, então, a oferecer
licenciaturas em duas modalidades: curta, com carga horária de 1.500 horas, e
plena, com carga horária de 2.500 horas e, em razão da necessidade de formar
um grande número de professores rapidamente, proliferaram cursos de
licenciatura curta, contribuído para que ocorresse uma formação aligeirada, em
dois anos, para o professor atuar de forma polivalente, ou seja, ministrando os
conteúdos de artes plásticas, artes cênicas e música. (ROSA, 2005).

2.1 O Movimento dos arte-educadores
O cenário anteriormente delineado vai começar a se transformar, a partir
da década de 1980, com um movimento pela ressignificação do modelo de
educação artística vigente, cristalizado nas escolas. Essa ressignificação
acontece no momento da redemocratização do País. As discussões passam a
focalizar a necessidade de uma renovação na abordagem da educação
artística até então utilizada nas escolas. Foi nessa mesma década que,
encontros, congressos e seminários que contaram com a contribuição de Ana
Mae Barbosa aconteceram no país e deram início a um movimento de
rearticulação política e conceitual do ensino da arte, caracterizado pela ênfase
na inclusão da imagem.
Segundo Bredariolli (2010), um desses primeiros eventos foi a Semana
de Arte e Ensino realizada na USP em 1980. O XIV Festival de Inverno de
Campos do Jordão também teve grande importância nesse movimento. Nesse
Festival, que nasceu da reconfiguração da prática de educação artística
realizada nas escolas públicas durante os anos de 1970 (BREDARIOLLI,
2010), houve uma expressiva participação de professores de educação
artística e foram ministrados vários cursos teóricos e práticos, abrangendo as
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diversas linguagens da arte. Posteriormente, em 1985, na histórica cidade de
Diamantina, MG, ocorreu o 17º Festival de Inverno da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) no qual, durante o encontro nacional de Arte/ Educação
foi divulgado o “Manifesto Diamantina”.
Dentre

outros

pontos,

os

arte-educadores,

nesse

manifesto,

reivindicavam a extinção dos cursos de licenciatura curta e da polivalência em
educação artística, a criação, no Ministério da Cultura recém-criado, de um
setor de Arte-Educação, com o objetivo de apoiar programas de artes na
educação não formal e a inclusão de uma disciplina de Arte-Educação nos
cursos de Pedagogia, visando a uma maior valorização do papel da arte na
educação. (PIMENTEL, 1985).
Outro acontecimento de extrema relevância para o ensino da arte foi a
criação da Federação de Arte-Educadores do Brasil (FAEB), em 1987. Porém,
mais significativa ainda foi a implantação do programa de arte-educação no
Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP) o
qual conjugava a história da arte, o fazer artístico e a leitura da obra de arte.
Esta leitura, segundo Barbosa (2007, p.37) “[...] envolve análise crítica da
materialidade da obra e princípios estéticos ou semiológicos, ou gestálticos ou
iconográficos”. Nesse Estado, de 1989 a 1992, com Paulo Freire à frente da
Secretaria de Educação do Município, a Proposta Triangular foi adotada nas
escolas da rede municipal. Um dos aspectos do desenvolvimento dessa
proposta era o uso de reproduções, durante as aulas, antes dos alunos
visitarem os originais no museu. (BARBOSA, 1998).
Esse programa de arte-educação, introduzido por Ana Mae Barbosa, foi
denominado,

inicialmente,

“Metodologia

Triangular”

e

posteriormente

rebatizado pela própria autora como “Proposta Triangular”. Essa proposta
buscava desconstruir o paradigma do ensino da arte voltado para a expressão
das emoções, somente, como resquício do escolanovismo. A intenção da
autora era elevar a educação artística ao patamar de área de conhecimento,
por meio de uma proposta básica, prática e objetiva que conjugasse a leitura
da obra com a contextualização e o fazer, não necessariamente nessa ordem.
Por último, em 1989, ocorreu o 3º Simpósio Internacional sobre o Ensino
da Arte e sua História, na ECA USP, com a presença de arte-educadores e
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pesquisadores nacionais e internacionais. Nesse momento, já começa a haver
um entendimento de que a educação artística poderia ser abordada por outro
ângulo, que não privilegiasse apenas a criatividade e o extravasar das
emoções. Tinha início uma mudança do paradigma do ensino da arte nas
escolas. Segundo Marostega (2006, p. 172-173),
A partir do final da década de 1980, o ensino de Artes Visuais
na escola procurou articular o conhecimento do aluno através
do aprendizado dos elementos da composição e a produção de
releituras, enfatizando da mesma forma a contextualização
histórica pela História da Arte. A Proposta Triangular de Ana
Mae Barbosa, resgata a História da Arte como parte importante
do processo de ensinar e aprender Arte, unindo ao fazer e
apreciar, o historicizar, a contextualização histórica para a
compreensão artística.

2.2 O Ensino da arte a partir da LDBEN n° 9.394/96
Na década de 1990, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394/96, e, posteriormente foram
publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).
Definido na atual LDBEN como etapa final da educação básica, o ensino
médio tem como objetivo a consolidação e o aprofundamento dos
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, bem como a possibilidade
de prosseguimento dos estudos. No tocante às suas finalidades, a Lei 9394/96
estabelece que cabe ao ensino médio "o aprimoramento do educando como
pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico”.( BRASIL, 1996, p.46).
Com relação à formação docente, o Artigo 62 institui que a formação de
todos os docentes para atuar na educação básica, far-se-á em nível superior,
em curso de licenciatura, de graduação plena. Prevê também, no artigo 26, que
os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional
comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento
escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e
locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. E, no parágrafo 2º,
determina que o ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório,
nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o
desenvolvimento cultural dos alunos.
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A partir dessa previsão, a Arte deixou de ser considerada uma atividade,
para se tornar disciplina obrigatória no currículo, com didática e conteúdos
específicos e deixou de se chamar Educação Artística passando a ser “Arte” a
denominação oficial. E foram estruturados e instituídos os Parâmetros
Curriculares Nacionais para o ensino médio, em 1999, organizados nas
seguintes áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e
suas Tecnologias.
A disciplina Arte insere-se na área Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias, na qual se encontra os PCN específicos de Arte, que abrange as
seguintes linguagens artísticas: artes visuais, dança, teatro e música.
Segundo o PCN Arte, conhecer arte no Ensino Médio significa
apropriação, por parte dos alunos: “[...] de saberes culturais e estéticos
inseridos nas práticas de produção e apreciação artísticas, fundamentais para
a formação e o desempenho social do cidadão”. (BRASIL, 1999, p.46).
As competências básicas gerais a serem desenvolvidas são: “Realizar
produções artísticas, individuais e/ou coletivas, nas diferentes linguagens”,
“Apreciar produtos de arte, desenvolvendo a fruição e análise estética” e
“Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas manifestações da arte – em
suas múltiplas linguagens – utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos,
interagindo com o patrimônio nacional e internacional” (BRASIL, 1999, p. 179).
A leitura desse trecho possibilita perceber claramente que as
competências apontadas no PCN de Arte - Artes Visuais estão de acordo com
a Proposta Triangular, que inicialmente foi estruturada para atender as artes
visuais, passando posteriormente a balizar as demais linguagens artísticas.
Especificamente para o ensino médio, os PCN Arte - prevêem ainda o
desenvolvimento de uma competência voltada para o mundo do trabalho para
que os alunos do ensino médio possam conhecer “[...] o trabalho dos
profissionais e técnicos das linguagens artísticas, dos profissionais da crítica,
da divulgação e circulação dos produtos de arte. (BRASIL, 1999, p.179).
Segundo Marostega (2006, p.146),
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A perspectiva de formação profissional é fator muito presente
no cotidiano do aluno de nível Médio, envolvendo questões que
poderão ser desenvolvidas abordando a área específica, no
caso de profissões que estejam vinculadas as Artes Visuais,
tanto quanto de uma forma mais abrangente e profunda em
relação às Artes Visuais e o mundo do trabalho como um todo.
São conhecimentos e ações que podem contribuir para
esclarecimentos e reflexões sobre a profissionalização [...] O
professor de Artes Visuais poderá articular ações que
oportunizem ao aluno conhecer possibilidades profissionais
dentro da área ou oportunidades a partir dos conhecimentos
das Artes Visuais.

Ainda dentro das Políticas Públicas de abrangência macro, temos as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), instituídas em
2012, que são normas obrigatórias para a educação básica cujo objetivo é
orientar o planejamento curricular das escolas e sistemas de ensino, orientando
currículos e conteúdos.
As DCNEM, no artigo 9º, determinam os componentes obrigatórios que
devem ser tratados em uma ou mais das áreas de conhecimento para compor
o currículo. Alinhadas à LDBEN, destacam “[...] o ensino da Arte,
especialmente em suas expressões regionais, de forma a promover o
desenvolvimento cultural dos estudantes, com a Música como seu conteúdo
obrigatório, mas não exclusivo” (BRASIL, 2012, p.58). As Diretrizes também
apontam para o tratamento a ser dado aos conteúdos curriculares do ensino
médio: a interdisciplinaridade e a contextualização. Segundo Fonsêca (1999), a
interdisciplinaridade busca estabelecer uma relação entre as diferentes áreas
do saber, promovendo o diálogo. Já a contextualização, está relacionada à
forma de aprender e ensinar, vinculando os conteúdos com a experiência de
vida dos alunos, articulando teoria e prática.

2.3 – O Ensino da arte segundo o Currículo Mínimo do Estado do Rio de
Janeiro.
No Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Educação
(SEEDUC) publicou, em 2012, e republicou em 2013, o Currículo Mínimo (CM)
para todas as áreas do conhecimento do ensino fundamental do 6º ao 9º anos,
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e para o ensino médio, para a 2ª série. Segundo o Currículo Mínimo 2013, a
presença da disciplina Arte, no currículo escolar, faculta trabalhar não só a
sensibilidade, mas também a percepção sensorial, a curiosidade, a fruição, a
experimentação, a imaginação, a capacidade de argumentar, refletir, criticar,
confrontar ideias bem como de abrir mão do individual em prol do coletivo.
Ainda segundo o documento, a arte possibilita a ampliação do universo do
aluno e do olhar sobre o universo.
Quanto aos conteúdos a serem abordados, tanto no ensino fundamental,
quanto no ensino médio regular, o Currículo Mínimo apresenta as quatro
linguagens artísticas – música, artes visuais, teatro e dança. Com relação à
abordagem pedagógica dos conteúdos, a SEEDUC optou por se pautar na
Proposta Triangular para o Ensino da Arte, já descrita anteriormente neste
trabalho.
O programa de artes visuais para o ensino médio, tem como tema
principal – “Arte, Cultura e Sociedade” e é subdividido em quatro eixos
temáticos: Artista, Sociedade e Cotidiano, Movimento pós-modernista, Arte
Tecnologia e Novas Mídias e Cinema como Arte a serem trabalhados a cada
bimestre.
No primeiro bimestre, ao trabalhar o eixo temático “Artista, Sociedade e
Cotidiano”, o professor deverá, ao contextualizar, conceituar arte, cultura e
sociedade, conectando com a arte compreendida como manifestação social e
identificar artistas como agentes sociais de diferentes épocas e culturas.
Posteriormente, o professor deverá trabalhar na perspectiva da apreciação,
para que os alunos possam conhecer e refletir sobre artistas e obras de arte
que serviram como agentes de mudanças e denúncias da sociedade, assim
como apreciar os movimentos de resistência cultural ou de criação comunitária
de uma região. Finalizando, na perspectiva do fazer, o aluno deverá produzir
artisticamente tendo sua realidade social como tema e elaborar registros
pessoais de suas experiências artísticas por meio de produção audiovisual.
No segundo bimestre, ao trabalhar o eixo “Movimento pós-modernista”, o
professor deverá contextualizar histórica e socialmente o movimento pósmodernista brasileiro e levar os alunos a conhecer os diversos manifestos

33

artísticos que tenham contribuído para novos rumos da arte na atualidade. Na
perspectiva do apreciar, discutir, a partir do estudo da proposta do movimento
pós-modernista, a realidade cultural atual e apreciar obras artísticas (pinturas,
músicas, peças de teatro, etc.) que representem denúncia e/ou crítica social.
Na perspectiva da experimentação, propõe-se ainda a criação de vídeos e
músicas com temáticas sociais, tendo as expressões culturais de matrizes
indígenas, africanas e latinas como referência, e fazer criações artísticas
envolvendo as diversas expressões do Pós-Modernismo.
Para o terceiro bimestre, o eixo temático a ser desenvolvido intitula-se
“Arte Tecnologia e Novas Mídias”. Nesse eixo, ao contextualizar, o professor
discutirá a cultura de massa, o consumo, a globalização e as tecnologias atuais
na produção artística. Os alunos também deverão conhecer as diversas formas
de produção de arte de consumo e seus mecanismos. Ao apreciar, os alunos
deverão observar obras de arte visual e comunicação, verificando as relações
que se estabelecem entre filosofia, indústria cultural e mídia e pesquisar sobre
o processo criativo de artistas que tenham como temática a reflexão sobre a
sociedade em que vivemos. O processo deve ser finalizado com a
experimentação. Os alunos deverão fazer produções artísticas diversas,
utilizando diferentes meios tecnológicos, assim como produções visuais
utilizando fragmentos de objetos e materiais reutilizáveis.
Encerrando o ano letivo, o eixo temático a ser trabalhado é: “Cinema
como Arte”. Nesse eixo o professor, ao contextualizar, trabalhará com o aluno
na perspectiva de levar a conhecer a relação entre cinema como arte e seu
contexto cultural, social, histórico e a perceber que a diversidade da linguagem
cinematográfica pode ajudar a constituir diferentes olhares sobre o mesmo
tema. O aluno deverá apreciar trechos de filmes que exemplifiquem as diversas
temáticas desenvolvidas na história do cinema, do seu início aos dias de hoje e
assistir filmes que abordem temas de interesse para a comunidade escolar. A
culminância ocorrerá com a criação de um vídeo, considerando as escolhas
dos educandos em relação ao momento de criação no espaço do cotidiano
escolar e a criação coletiva de composições de trilhas sonoras para um vídeo.
(RIO DE JANEIRO, 2013).
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O Currículo Mínimo 2013 é uma referência para todas as escolas da
rede estadual do Rio de Janeiro, pois além de apresentar os eixos temáticos e
as habilidades e competências a serem desenvolvidas, busca orientar os
professores na prática pedagógica cotidiana sem, contudo, engessar o
programa. Está em consonância com as DCNEM e com os PCN Arte. Também
subsidia os alunos com conteúdos necessários para a realização de exames
como o Exame Nacional para o Ensino Médio (ENEM), por exemplo.
De acordo com as previsões contidas na LDB 9394/96, nos Parâmetros
Curriculares Nacional, nas DCNEM e no Currículo Mínimo que preveem uma
formação geral, a questão cultural e do patrimônio cultural não podem ser
deixadas de lado. Para Mattar (2013, p.6), “[...] os espaços expositivos ganham
força, pois, para ampliar a cultura artística do aluno e sua capacidade de leitura
e apreciação, nada melhor do que promover um contato direto com a obra de
arte”. Portanto, visitar museus de artes, galerias e centros culturais, dentre
outros espaços de cultura, é uma maneira de promover o desenvolvimento
cultural dos alunos e aumentar seus repertórios estéticos, mas também de
favorecer a valorização do acervo patrimonial cultural local e público, assim,
como a produção internacional. Nesse contexto, a instituição museu, ao longo
dos tempos, vem cumprindo importante papel facultando, às novas gerações, a
aquisição de conhecimentos.
No próximo capítulo, discutiremos as potencialidades do museu
enquanto espaço não formal de educação e fonte de cultura.
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3. O ENSINO DA ARTE E AÇÕES EDUCATIVAS NO MUSEU E NA ESCOLA
Os museus de artes são espaços, na sua maioria públicos, mantidos
pelo erário, dos quais todas as camadas sociais devem poder usufruir.
Segundo o International Council of Museum (ICOM)4, museu5 é uma instituição
permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu
desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, pesquisa,
comunica e expõe o patrimônio material e imaterial da humanidade e de seu
meio ambiente para fins de educação, estudo e lazer. (ICOM, 2007 tradução
nossa).
No caso do museu de artes, essa aquisição de conhecimentos e
experiências vai se dar no campo da pintura, da escultura, da gravura, do
desenho, dentre outros. Parte da história da arte exposta nos acervos
museológicos em exposição instiga a busca de novas formas de pesquisas e
ou de visitas a outros acervos artísticos, por parte do público escolar e em
geral.
Para Barbosa (1998, p. 19)
Os museus são lugares para a educação concreta sobre a
herança cultural que deveria pertencer a todos, não somente a
uma classe econômica e social privilegiada. Os museus são
lugares ideais para o contato com padrões de avaliação da arte
através da sua história, que prepara um consumidor de arte
crítico não só para a arte de ontem e de hoje, mas também
para as manifestações artísticas do futuro.

Entretanto, considerando a situação brasileira, em que somente uma
parcela restrita da sociedade transmite o gosto por visitar museus, dentre
outras atividades culturais, a seus filhos, a escola poderá suprir de certo modo
4

ICOM – Conselho Internacional de Museus, criado em 1946. www.icom.org.br

5

Com relação à Instituição museu, a definição mais recente da instituição é a da 21ªAssembléia
Geral do ICOM - International Council of Museums realizada na cidade de Viena, Áustria, em
24 de agosto de 2007.“A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society
and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates
and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the
purposes of education, study and enjoyment”.
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essa falta. Nesse ponto, cabe mencionar a pesquisa desenvolvida por Bourdieu
e Darbel, entre os anos de 1964 e 1965, por alguns museus de arte da Europa
- França, Grécia, Itália, Holanda e Polônia. Dessa pesquisa, surgiu o livro
intitulado “O amor pela arte: os museus de arte na Europa e seu público”. A
proposta era não só saber quem era o público que visita os museus, mas
evidenciar que, apesar dos bens culturais estarem dispostos nos museus, fazse necessário capital cultural prévio para uma melhor apreciação e fruição
desses bens. Resguardando-se as especificidades relativas aos diferentes
países e ao Brasil, essa pesquisa nos ajuda a compreender questões relativas
ao papel da família na aquisição desse capital e também o papel da escola.
Para Bourdieu (2012, p.74), o capital cultural existe sob três formas:
No estado incorporado, ou seja, sob a forma de disposições
duráveis do organismo; no estado objetivado, sob a forma de
bens culturais - quadros, livros, dicionários, instrumentos,
máquinas, que constituem indícios ou a realização de teorias
ou de críticas dessas teorias, de problemáticas, etc.; e, enfim,
no estado institucionalizado, sob forma de objetivação que é
preciso colocar à parte porque, como se observa com relação
ao certificado escolar, ela confere ao capital cultural – de que é,
supostamente, a garantia – propriedades inteiramente originais.

O acervo artístico do Museu Nacional de Belas Artes, composto por
pinturas, esculturas, gravuras, desenhos, livros raros, croquis de pinturas
esculturas, desenhos, encontra-se exposto ao longo das suas galerias para
serem apropriados pelo público estudantil e demais segmentos sociais.
Entretanto, aqui, tal como nos países onde a pesquisa foi realizada, “o acesso
às obras culturais permanece como privilégio das classes cultivadas”
(BOURDIEU 2012, p.59). Para que esses bens culturais sejam transformados
em capital cultural incorporado, alguns caminhos são a realização de cursos
acadêmicos, a compra de livros de artes, o investimento em viagens culturais
ou através da herança familiar. Essa familiaridade que vai se estabelecendo
com espaços culturais e as obras de arte e cria essa predisposição cultural, é
facilitada inicialmente pela família. Para Amato (2008, p.84):
[...] a família transmite a seus filhos um conjunto de bens que
permite a conservação de uma boa posição social por estes
descendentes, tornando possível sua inserção nos grupos
sociais de maior prestígio e poder, ao longo do tempo histórico.
Há, portanto, uma herança passada de geração em geração,

37

que permite manter a estabilidade social da família diante das
mudanças sócio históricas.

A escola, entretanto, tem importante papel a cumprir nessa mediação
entre os estudantes e a cultura, especialmente quando trabalha com contexto
familiares em que a práticas de visitar museus, frequentar cinemas e teatros
não é usual. Para Bourdieu (2012, p.61),
Com efeito, somente uma instituição cuja função
específica fosse transmitir ao maior número possível de
pessoas, pelo aprendizado e pelo exercício, as atitudes
e as aptidões que fazem o homem “culto”, poderia
compensar (pelo menos parcialmente) as desvantagens
daqueles que não encontram em seu meio familiar a
incitação á prática cultural.

Em resumo, o autor nos diz que os museus de artes estão abertos para
as pessoas visitarem e se apropriarem daquele capital cultural, contudo, “[...]
quem não recebeu da família ou da escola os instrumentos, que somente a
familiaridade pode proporcionar, [...] termina no simples reconhecimento do
objeto apresentado” (BOURDIEU e DARBEL, 2007, p.79). Ou seja, os alunos
ao visitarem uma exposição em um museu de artes, dificilmente vão poder
realizar uma leitura crítica do objeto cultural em exposição.
Nesse sentido, a escola, segundo Barbosa (2007, p. 33), “[...] seria o
lugar em que se poderia exercer o princípio democrático de acesso à
informação e formação estética de todas as classes sociais, propiciando-se, na
multiculturalidade brasileira, uma aproximação de códigos culturais de
diferentes grupos ”. A escola continua a ser o espaço responsável por transmitir
o conhecimento acumulado ao longo do processo histórico para que os
estudantes, ao chegarem em espaços culturais como museus de artes, tenham
condições de decodificar os objetos culturais em exposição.
Segundo Barbosa (1998, p16),
Através das artes temos a representação simbólica dos traços
espirituais, materiais, intelectuais e emocionais que
caracterizam a sociedade ou o grupo social, seu modo de vida,
seu sistema de valores, suas tradições e crenças. A arte, como
uma linguagem presentacional dos sentidos, transmite
significados que não podem ser transmitidos através de
nenhum outro tipo de linguagem, tais como as linguagens
discursiva e científica.
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Porém, os museus de artes, como no caso o MNBA, diferentemente de
outros museus como museus de ciências, expõe seu acervo de forma a não
estabelecer uma relação interativa com o público. A política de exposição
dessa Instituição mantém as Galerias de Arte Brasileira dos séculos XIX e XX
com textos que não possibilitam ao visitante leigo, ao passante comum que
entra no museu uma interação com objetos expostos. No MNBA, o máximo que
o visitante ou o escolar irá encontrar, caso o grupo não tenha agendado uma
visita guiada previamente, é apenas uma etiqueta, que ajuda a identificar o
autor da obra, o local de nascimento e morte, o título, as dimensões e a técnica
empregada.
O MNBA é um espaço aberto que recebe públicos das mais diversas
formações e informações, porém não tem um conhecimento atualizado do perfil
do frequentador da instituição, pois não desenvolve pesquisas para isso. Para
Barbosa (1998, p.19), é hora de os museus abandonarem seu comportamento
sacralizado e assumirem sua parceria com escolas, porque somente as
escolas podem dar aos alunos das classes desfavorecidas a ocasião e autosegurança para entrar em um museu. Na mesma direção Grinspum (2000, p.
42) considera que o museu, ao se relacionar com a escola não deve mais se
limitar a apenas ilustrar os conteúdos escolares, pois “[...] a escola ajuda os
educadores de museu a conhecerem como se ensina e como se aprende, a
partir de pesquisas e reflexões na área pedagógica.” Por meio de práticas
pedagógicas inovadoras, que despertem a curiosidade dos alunos, uma
aproximação entre a escola e o museu pode ser estabelecida, de modo a
favorecer o processo de ensino-aprendizagem escolar da arte.

3.1 - Ações educativas no Museu Nacional de Belas Artes
Nesta seção, apresentaremos o resultado da pesquisa documental
relativa às ações educativas desenvolvidas pelo MNBA em três períodos. O
levantamento realizado nos anuários, boletins e arquivo histórico da seção
educativa tornaram possível identificar três fases distintas em que essas ações
foram realizadas, coincidentes com as gestões de Oswaldo Teixeira, Alcídio
Mafra de Souza e Mônica Xexéo.
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O Museu Nacional de Belas Artes, unidade do Instituto Brasileiro de
Museus (IBRAM), autarquia do Ministério da Cultura, foi criado pelo Decreto Lei
378, em 13 de janeiro de 1937, no período do Estado Novo (1937-1945), para
atender ao objetivo de “[...] recolher, conservar e expor as obras de artes
pertencentes ao patrimônio federal” (BRASIL, 1937). O museu, até então
estava no âmbito do Ministério da Educação e Saúde. O Estado Novo, período
ditatorial instaurado pelo então Presidente Getúlio Vargas em 10 de novembro
de 1937, foi um período de modernização das áreas econômica e social,
comprovada pelo avanço da industrialização e urbanização, assim como da
racionalização do aparelho burocrático estatal. Também se fizeram notar,
nesse período, a adoção de políticas sociais nas áreas da regulamentação do
trabalho, da saúde, da educação e também da cultura. Porém, não podemos
nos esquecer do excessivo controle estatal exercido pela Ditadura Vargas,
através do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), criado em 1939 e
que tinha entre outras funções, a censura e a produção de eventos exaltando a
Pátria. (GOMES 2010)
A respeito desse período, Oliveira (2002) informa que, na tentativa de
unir modernização e tradição, tinham os intelectuais um destacado papel.
Muitos viam o Estado como tutor e salvador de uma sociedade desorganizada
composta de um povo bom, puro, mas analfabeto e imaturo. Para educá-lo o
Estado lançava mão não apenas dos meios clássicos da educação formal,
como a escola e a publicação de livros didáticos, mas também de ações
educativas em espaços museológicos.
No campo educacional, quando da inauguração do MNBA, as reformas
nos anos de 1930 e 1940, de Francisco Campos e Gustavo Capanema, vão
apresentar a busca por novas diretrizes para as escolas e o ensino em geral.
Divulgava-se ainda, nessa época, as proposições pedagógicas da Escola Nova
trazidas dos Estados Unidos por Anísio Teixeira,
Dewey.

Nesse

país,

segundo

que estudara com John

os pressupostos da

Escola Nova,

a

experimentação no processo educacional deveria compreender espaços além
da sala aula, que até então, sob o predomínio escolarização tradicional,
constituía o cerne do processo educativo. Para Santos (1989), as influências da
Escola Nova se fizeram presentes nos trabalhos de Venâncio Filho, E.
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Sussekind de Mendonça e de José Valadares, todos da geração de Anísio
Teixeira que propunha o uso dos acervos dos museus como recurso didático.
O acervo artístico do Museu Nacional de Belas Artes é herdeiro do
acervo da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), criada em 1890, no início da
instauração do regime republicano. A ENBA herdou o acervo artístico (pinturas,
esculturas, gravuras, desenhos, dentre outros) da antiga Academia Imperial de
Belas Artes (AIBA), que funcionou entre 1826 e 1889.
A constituição do acervo do MNBA teve início com uma Pinacoteca que
pertencia à Coroa Portuguesa trazida pela Corte europeia portuguesa para a
Colônia em 1808. Posteriormente, em 1816, foram acrescentadas a essa
coleção, 54 telas trazidas pelo chefe de um grupo de artistas franceses que
vieram lecionar artes no Brasil. Esse acervo foi ampliado a partir de doações e
compras, além das pinturas, das esculturas, dos desenhos e das gravuras
produzidas pelos seus alunos. O mecenato também foi outro fator importante
de entrada de obras de artes para o acervo da Academia, da Escola e do
Museu.
Os espaços expositivos com exposições de longa duração/ permanente
do MNBA são: A Galeria de Arte Brasileira do século XIX (figura 1), Galeria de
Arte

Brasileira

do

século

XX

(figura

2),

subdividida

em

segmento

contemporâneo (figura 3) e as duas Galerias de Moldagens Greco-romanas.
Na Galeria de Arte Brasileira do século XIX, encontramos cerca de 220 obras
dos artistas mais representativos tanto da pintura quanto da escultura.
Da pintura, destacamos: Nicolas Taunay, Jean Baptiste Debret, Araújo
Porto-Alegre, Facchinetti, Rodolfo Amoedo, Agostinho da Mota, Estevão Silva,
Pallière, Antonio Parreiras, Eliseu Visconti, José Zeferino da Costa, Almeida
Júnior, Vítor Meireles, Pedro Américo, Rodolfo Amoedo, Félix Émile Taunay
Manuel de Araújo Porto-Alegre, Modesto Brocos, Belmiro de Almeida;
Da escultura, destaca-se: Chaves Pinheiro, Almeida Reis, Rodolfo
Bernardelli, Rochet.
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Figura 1: Galeria de Arte Brasileira século XIX

Na Galeria de Arte Brasileira do século XX e no segmento
contemporâneo, encontra-se uma exposição permanente com cerca de 240
obras, entre pinturas, esculturas, desenhos, gravuras e objetos tridimensionais,
apresentando os mais variados temas: cenas de gênero, retratos, alegorias,
naturezas-mortas, abstratos formais e informais, ready-made e paisagens,
dentre outros, de diversos pintores: Chambelland, Tarsila do Amaral, Guignard,
Portinari, Di Cavalcanti, Manabu Mabe, Volpi, Gerchman, Tomie Otake, Antonio
Bandeira, Eliseo Visconti, Burle Marx, Georgina de Albuquerque, Djanira,
Sigaud, Lasar Segall, Jorge Guinle, Ana Horta, Eduardo Sued; e escultores:
Farnese de Andrade, José Tarcísio, Maurício Bentes e Sonia Ebling, dentre
outros.
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Figura 2: Galeria de Arte Brasileira século XX

Figura 3: Galeria de Arte Brasileira século XX - segmento contemporâneo

As Galerias de Moldagens (figura 4) expõem réplicas de esculturas
greco-romanas que foram trazidas para a então AIBA, na segunda metade do
século XIX e serviram de modelos para as aulas de desenhos. Os originais
encontram-se nos grandes museus europeus como Louvre, Vaticano, dentre
outros.
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Figura 4: Galeria de Moldagens I

A guarda desse acervo artístico confere ao MNBA importância de ser a
Instituição que possui o maior conjunto de obras da expressão artística
brasileira e propicia, ao visitante, uma visão da história da arte brasileira, do
período Colonial (séculos XVII-XVIII) aos dias atuais. Esse acervo vem sendo
pesquisado, preservado e exposto à sociedade. Dentre os diversos segmentos
sociais que visitam o acervo artístico do MNBA, sem sombra de dúvidas são as
escolas, com seus professores e alunos das redes pública e privada os que
mais buscam esse espaço museológico para agendarem visitas monitoradas,
dentre outros tipos de intercâmbio.
Ao longo das sucessivas mudanças de direções, entre 1937 e os dias
atuais, as ações educativas conheceram vários momentos, com destaque para
três gestões que entendemos extremamente significativas: Gestão Oswaldo
Teixeira (1937-1961), Gestão Alcídio Mafra de Souza (1981-1990) e Gestão
Mônica Xexéo (a partir de 2006).
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3.2 - Gestão Oswaldo Teixeira (1937- 1961)
Na Gestão Oswaldo Teixeira, foram publicados 15 Anuários, nos quais
encontram-se registradas as diversas atividades, voltadas para escolas,
professores e alunos. No Anuário nº 2, de 1940, consta que a Direção do
MNBA convidou as turmas do Instituto de Educação para visitarem uma
exposição de arte francesa e que essa visita foi conduzida pelos curadores,
que tinham como tarefa, explicar aos estudantes, a história e a evolução da
arte francesa.
Além das visitas, foram realizadas diversas atividades com e para as
escolas como: concursos e exposições de desenhos infantis (Figura 5), visitas
monitoradas, cursos de história da arte e projeções de filmes. Dentre essas
ações, destacam-se um curso destinado a educadores, em parceria com o
Museu Histórico Nacional, Museu Nacional da Quinta da Boa Vista e os
curadores do MNBA. Para ingressar nesse curso, foi realizada uma prova, com
o seguinte título: “O valor educacional do Museu para a infância, o adolescente
e o adulto”. (RIO DE JANEIRO, 1958, p.104) .

Figura 5: Concurso de desenhos e pinturas infantis, 1958

Cabe lembrar que durante a gestão de Teixeira, especialmente na
década de 1940, a temática da educação em museus estava na ordem do dia.
Em 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas para a Ciência, Arte e
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Cultura (UNESCO) e em 1947 criou-se o Conselho Internacional de Museus
(ICOM). Segundo informa Machado (2009) a atuação da UNESCO junto ao
ICOM contribuiu para a definição e afirmação da função educativa e do rumo
dos museus, apoiando iniciativas e promovendo ações e eventos de alcance
internacional como o Seminário Internacional da UNESCO intitulado O Papel
dos Museus na Educação, sediado e administrado pelo Brooklyn Museum,
entre setembro e outubro de 1952. Posteriormente, no Brasil, foi realizado em
Ouro Preto, em julho de 1956, (RIO DE JANEIRO, 1956, p.109) o 1º Congresso
Internacional de Museus onde o professor Mário Barata6 apresentou um
trabalho, intitulado “A função educativa dos museus e o problema das visitas
guiadas no Brasil”.
Outro destaque é para o seminário regional intitulado Função Educativa
dos Museus, realizado no Museu de Arte Moderna (MAM), do Rio de Janeiro,
sob os auspícios da UNESCO, em setembro de 1958.
Era pensamento corrente à época que o Conservador (profissional com
formação em museologia), depois de naturalmente especializado com cursos
ou estudos de pedagogia aplicada, seria o profissional mais apto a transmitir às
novas gerações os ensinamentos que esse patrimônio possibilita e que nos
legaram nossos antepassados.
3.3 - Gestão Alcídio Mafra de Souza (1980- 1989)
Na gestão do prof. Mafra, era seu entendimento que o MNBA deveria
promover atividades artístico-culturais como concertos musicais, espetáculos
de teatro infantil e encontro com intelectuais, dentre outras atividades, de modo
a atender a públicos diferenciados, do pré-escolar ao adulto. Nessa direção,
foram implementadas uma série de ações educativas e exposições de artes
voltadas para o público estudantil. Foi estruturada uma Coordenadoria de
Educação, subdivida em duas divisões: Divisão de Animação Cultural e Divisão
de Material Didático e, para dar suporte às ações educativas, promovidas pelas
citadas divisões, foi criada uma equipe de guardas e guias (figura 6) para
6

Professor de história da arte, museologia, crítico de arte, teve uma atuação profícua entre a Escola
Nacional de Belas Artes, a Escola de Museologia da UNIRIO. Ver Blog: mario-barata.blogspot.com.br
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atuarem no atendimento do público escolar e demais segmentos sociais. A
criação dessa equipe se deu por meio de um convênio firmado entre a
Secretaria de Cultura do Ministério da Educação e Cultura, o Juizado de
Menores da Cidade do Rio de Janeiro, a Fundação Nacional do Bem Estar do
Menor (FUNABEM) e Fundação estadual de Educação do Menor (FEEM) em
1982. Esse grupo foi instrumentalizado pelos servidores da Coordenadoria de
Educação. Do total de 31 inscritos, foram efetivados 14.

Figura 6: Equipe de guardas e guias do MNBA (foto: Raul Lima)

Algumas ações educativas na gestão Mafra ocorreram sistematicamente
por mais de um ano como o Projeto “Ver e Ouvir”, “Museu Animado” e Cursos
e Seminários sobre arte brasileira e arte-educação.
O projeto “Ver e Ouvir” (figura 7) ocorria todas as quartas-feiras, a partir
das 17h. Este projeto era voltado para estudantes de 1º e 2º graus. Inicialmente
ocorria uma visita orientada ao museu, seguida de um concerto. Esta
programação era apoiada pelo Instituto Nacional de Música/FUNARTE.
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Figura 7: Projeto Ver e Ouvir (foto: Raul Lima)

O projeto “Museu Animado” (figura 8) consistia na apresentação de um
show que percorria as galerias do MNBA com as crianças, intercalando a visita
com a apresentação do espetáculo de fantoches “Chave da Memória”, no qual
eram trabalhados os conceitos de forma, cor e movimento. Apresentavam,
ainda, a história do museu. Apesar de ser um projeto exclusivo para crianças, o
espetáculo era muito procurado também por estudantes do Curso Normal, com
o objetivo de mostrar como, de uma forma agradável, era possível despertar,
desde cedo na criança o interesse cultural.
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Figura 8: Projeto Museu Animado (foto: Raul Lima)

Os cursos e seminários voltados para a arte brasileira ocorreram ao
longo de toda a gestão do prof. Mafra. Com relação à temática museueducação, cabe destacar o Curso “Educação em Museus”, realizado em
parceria com o Programa Nacional de Museus da Fundação Pró-Memória,
ocorrido em 1985, no MNBA e o “I Encontro sobre Arte Educação”, no qual
foram discutidos os seguintes temas: “Arte-Educação em Museus e a
Formação do Arte-Educador”, com o professor Dr. Robert William Ott, da
Escola de Artes Visuais da Universidade da Pensilvânia (E.U.A) e as “Diretrizes
da Política de Educação dos Museus da Esfera Federal”.
Das ações de curta duração, aquelas com duração máxima de um
semestre, destacam-se: Integração Museu/Escola (1982), A Caminho do
Museu (1984) e MNBA Extramuros (1984).
O Projeto Integração Museu-Escola teve início no primeiro semestre de
1982 e objetivava montar uma exposição didática, cujos temas estariam em
consonância com o calendário escolar da Secretaria Municipal de Educação do
Município do Rio de Janeiro. No primeiro semestre daquele ano foram
montadas as seguintes exposições, com o acervo do museu : “A Semana do
Índio” (figura 9), em abril, “Semana da Arte Negra” (figura 10), ocorrida em
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maio, “Semana do Meio Ambiente”, em junho. Após a montagem de cada
exposição, as escolas das redes pública e privada eram convidadas à
visitação.

Figura 9: Exposição didática – A Semana do Índio (foto: Raul Lima)

Figura 10: Exposição didática – Semana da Arte Negra (foto: Raul Lima)

O Projeto “MNBA Extramuros” foi realizado em 1984, quando foi
solicitado à equipe da coordenadoria de Educação do MNBA, uma assessoria
técnica ao Museu da Arte Sacra de Paraty e ao Museu de Arqueologia de
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Itaipu, com objetivo de estruturar e dinamizar ações educativas. Essa
Assessoria ocorreu de agosto a novembro de 1984 e foram desenvolvidas as
seguintes atividades: No Museu de Arte Sacra de Paraty, foi estruturado um
curso para professores de 1º grau das áreas urbana e rural, com o objetivo de
mobilizá-los para temas como cultura, preservação do patrimônio arquitetônico,
legislação e relação do patrimônio cultural de Paraty com a comunidade.
No Museu de Arqueologia de Itaipu, foram desenvolvidas as seguintes
atividades: Projeto “Ver e Ouvir” e um atelier infantil com mostra de desenhos
das crianças participantes. Esse projeto foi desenvolvido com 13 escolas da
região de Itaipu.
O Projeto: “A Caminho do Museu” visava atender estudantes do 2º
segmento do 1º grau e tinha como objetivo proporcionar uma apreensão da
importância do Patrimônio e da Memória Nacional construídos através das
artes plásticas e era realizado em duas etapas.
Na primeira etapa, os alunos da Escola Municipal Celestino da Silva
pesquisavam sobre o museu e sobre o acervo da Galeria de Arte Brasileira
século XX. Na escola, na segunda etapa, os alunos participavam de uma visita
ao prédio do museu e à galeria pesquisada. Posteriormente, participavam de
uma oficina. O objetivo dessa oficina era a fixação, por parte dos alunos, dos
conteúdos apreendidos na visita. A figura 11 ilustra uma atividade prática dos
alunos no MNBA.
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Figura 11: A Caminho do Museu (foto: Raul Lima)

A gestão do prof. Alcídio Mafra foi pioneira, ao longo da história das
ações educativas no MNBA, uma vez que resultou na estruturação de um
serviço educativo não só para o público escolar, mas também para diversos
segmentos sociais.
As ações educativas desenvolvidas na década de 1980 no MNBA,
estavam diretamente relacionadas com a abordagem pedagógica da arte nas
escolas da rede pública que frequentavam a Instituição, ou seja livre expressão
e criatividade. Cabe ressaltar que, nesse mesmo período, em São Paulo, a
Professora Ana Mae Barbosa, na Escola de Comunicações e Artes (ECA) da
USP já tinha iniciado toda uma discussão em torno da questão da arte como
conhecimento, ao passo que, no Rio de Janeiro, em especial no MNBA, as
ações ainda se pautavam na livre expressão, tendo como referências
principais, autores como: Fayga Ostrower, Augusto Rodrigues, Victor
Lowenfeld , Herbert Read e a Escolinha de Arte do Brasil que se mantinha
bastante dinâmica e ativa, nessa década no Rio de Janeiro. A Escolinha tinha
como dirigente o arte-educador e artista plástico Augusto Rodrigues o qual,
tendo desenvolvido projetos em arte-educação no MNBA, exerceu grande
influência sobre as ações desenvolvidas no MNBA.
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Nesse período, as visitas guiadas mantinham as características da visita
guiada tradicional, em que os monitores abordavam a história da arte brasileira,
de forma linear, ou seja, apresentando os períodos artísticos cronologicamente,
diferentemente das abordagens que são realizadas nos dias atuais, que se
caracterizam por serem mais dinâmicas e interativas.
3.4 - Gestão Mônica Xexéo (a partir de 2006)
A terceira fase das ações educativas a ser abordada começa a partir de
2006, quando assumiu a direção do MNBA, a museóloga Monica Xexéo. Nessa
gestão, teve início a estruturação do projeto “Ver e Sentir através do Toque”
para cegos e portadores de baixa visão, cujos objetivos são: acessibilidade
para o público não vidente e de baixa-visão a novas experiências de vida em
espaço cultural e uma maior inclusão destes no mundo que os cerca; ampliar o
aspecto da vivência de mundo destes usuários através do tato; incluir o museu
nas rotas de visitações das instituições que lidam com os deficientes visuais; e
contribuir para a diversidade cultural e para a formação crítica e cívica de todo
visitante (Rio de Janeiro, 2008).
Para iniciar o projeto, foram confeccionados materiais táteis a partir de
imagens selecionadas do acervo pictórico e escultórico do museu. Com relação
à pintura, inicialmente eliminaram-se parte dos elementos da composição,
permanecendo os elementos estruturais. Depois esses elementos foram
confeccionados tridimensionalmente. A figura 12 identifica a obra escolhida. A
figura 13 ilustra o processo de confecção de um componente da obra em 3D e
a figura 14 apresenta alguns elementos presentes na imagem original da
pintura bidimensional em tridimensional preparada para a fruição do visitante.
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Figura 12: Arlequim Vencido, José Borges, 1947

Figura 13: Confecção tridimensional
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Figura 14: Elemento tridimensional

Em 2008, foi realizado o Seminário “Ver e Sentir através do Toque”, em
que se discutiu a questão da presença de deficientes visuais em museus de
artes. Nesse mesmo ano, ocorreu a exposição “Nicolas-Antoine Taunay no
Brasil” – Uma leitura dos trópicos. Nessa exposição, foram contratados
mediadores para recepção de escolas e público em geral. Também foram
realizados encontros com professores das redes pública e privada do município
e estado do Rio de Janeiro.
Em 2009 ocorreu um marco na museologia brasileira.

Foram

sancionadas a Lei nº 11.904/ 2009 (BRASIL, 2009a), que instituiu o “Estatuto
de Museus” e a Lei nº 11.906 (BRASIL, 2009b) que criou o Instituto Brasileiro
de Museus ( IBRAM), autarquia do Ministério da Cultura. Dentre as diversas
finalidades dos museus presentes nesse documento, destaca-se “[...]
desenvolver processos de comunicação, educação e ação cultural, relativos ao
patrimônio cultural sob a guarda das instituições museológicas para o
reconhecimento dos diferentes processos identitários, sejam eles de caráter
nacional, regional ou local, e o respeito à diferença e à diversidade cultural do
povo brasileiro”, prevista no artigo 3o, inciso VIII (BRASIL, 2009b).

55

Inserido no IBRAM, foi criado o Departamento de Processos
Museais/Coordenação de Museologia Social e Educação, que dentre as suas
diversas atribuições, deve contribuir para o desenvolvimento de políticas
públicas na área de educação e museologia social (museus sociais, museus
comunitários, pontos de memória, inventário participativo dentre outros) e
elaborar, desenvolver e incentivar projetos de educação em museus e
museologia social.
Também em 2009, o MNBA abrigou uma grande mostra internacional do
artista plástico Marc Chagall. Para essa exposição, foi elaborado material
didático para encontro com professores e visitas mediadas com monitores que
foram contratados pela produção da exposição. Esse material foi editado
eletronicamente e encaminhado para os professores por e-mail, para que eles
pudessem preparar previamente a visita ou usarem posteriormente à visita, em
sala de aula. Foram desenvolvidos dois cadernos: um para alunos do ensino
fundamental (figura 15) e outro para a educação infantil (figura 16).

Figura 15: Caderno de atividades para o ensino fundamental
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Figura 16: Caderno de atividades para educação infantil

A partir de 2010, a seção educativa do MNBA foi reorganizada e
encontra-se dividida em dois segmentos: o segmento Educação Patrimonial
(EP), com três servidores, e o segmento Museologia e Responsabilidade Social
(MRS), com 2 servidores. O setor de EP está voltado para o atendimento de
estudantes do 2º segmento do ensino fundamental, ensino médio e
universidades. O MRS desenvolve ações educativas com professores que
trabalham em creches, estudantes do primeiro segmento da educação
fundamental, professores de artes, pedagogos, estudantes de licenciaturas,
Organizações Não Governamentais (ONGs), cegos e portadores de baixa
visão, cadeirantes, dentre outros. Ambas as seções trabalham com o objetivo
de socializar o conhecimento do patrimônio cultural e de democratizar o acesso
a esses bens culturais.
Em 2012, com a realização da exposição de porte internacional,
intitulada, “Modigliani, Imagens de uma vida”, foi produzido material pedagógico
para crianças (figura 17) e promovido um ciclo de palestras.
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Figura 17: Caderno de atividades para crianças

Em 2013, foi transferida para o MNBA, a tela de Portinari, intitulada A
Primeira Missa. Essa obra foi comprada pelo IBRAM e passou a fazer parte do
acervo do museu.
Em uma exposição especial, aberta ao público, foram expostas na Sala
Bernardelli, as duas obras que retratam esse tema histórico sobre a realização
da primeira Missa ocorrida no Brasil, em 1500. A do pintor Vitor Meirelles,
pintada em 1860 e a do pintor Portinari, pintada em 1948. A Seção educativa,
segmento Responsabilidade Social estruturou uma oficina para professores
(figura 18), com o objetivo de discutir as possibilidades pedagógicas de se
trabalhar com as obras acima citadas.
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Figura 18: Cartaz da oficina para professores

Após

esse

panorama

das

ações

educativas

que

vêm

sendo

desenvolvidas, praticamente desde a data da fundação do MNBA, passaremos
para o capítulo que apresentará a pesquisa realizada com professores de artes
visuais do ensino médio do Rio de Janeiro.
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4. O ENSINO DA ARTE SOB A ÓTICA DE PROFESSORES DO ENSINO
MÉDIO DO RIO DE JANEIRO

4.1 - O Campo da pesquisa
O estudo foi realizado com quatorze professores de artes visuais do
ensino médio regular da rede pública e com uma professora da rede particular,
perfazendo um total de 15 entrevistados.
Inicialmente tentamos fazer contato com as escolas da rede estadual
mas, devido ao excesso de burocracia para nos receberem, optamos por
contatar os professores através do Facebook. Entramos em contato com um
grupo de professores de artes do Estado e, posteriormente, direcionamos
nossa pesquisa para professores de artes visuais que estivessem atuando no
ensino médio. Foi preciso realizar essa filtragem para aplicarmos os
questionários apenas com professores regentes no ensino médio porque ainda
existem escolas estaduais no Rio de Janeiro que trabalham com ensino
fundamental.
Como

os

professores

foram

selecionados?

Inicialmente,

nos

apresentamos ao grupo de professores de artes no Facebook e dissemos que
estávamos realizando uma pesquisa de mestrado em Educação, cujo tema
versava sobre a relação museu-escola e gostaríamos de contar com a
colaboração

dos

professores

para

concederem

entrevista

e

ficamos

aguardando a manifestação dos integrantes do grupo dos professores de artes
visuais no Facebook.
No mesmo dia, começamos a receber manifestações de professores
interessados em participar e então, começamos a enviar o roteiro que
havíamos preparado previamente. Do total de 20 vinte roteiros encaminhados,
13 professores responderam, sete não foram devolvidos e duas professoras
manifestaram preferência por serem entrevistadas presencialmente. As escolas
onde esses profissionais atuam encontram-se na Zona Oeste, Zona Norte, no
Centro e na Baixada Fluminense.
A pesquisa, do tipo qualitativo, abrangeu dois tipos de procedimentos de
coleta de dados: análise documental e entrevistas.
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A análise documental inclui a Lei nº 5692/71, o Parecer 540/77, a
LDBEN nº 9394/96, os PCN Arte ensino médio, as DCNEM, o Currículo Mínimo
2013, os Anuários do MNBA do nº 1 ao nº 15 e os Boletins do nº 1 ao nº 18.
Com as entrevistas,

buscaram-se

informações sobre

como

os

professores estruturam o conteúdo a ser ministrado em suas aulas de artes
visuais, se há previsão de atividades teóricas e práticas e se no planejamento
estão contempladas as sugestões dos já citados documentos relacionados ao
ensino de artes visuais, em especial do Currículo Mínimo para Artes, proposto
pela Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro.
As entrevistas possibilitaram conhecer a formação acadêmica dos
professores, seu tempo de atuação profissional, sua formação continuada,
seus hábitos culturais e sociais e a forma como avaliam sua prática em relação
às propostas oficiais e ainda às oportunidades oferecidas pelos museus do Rio
de Janeiro, dentre os quais o MNBA.
A apresentação da pesquisa está dividida em 4 eixos:
Eixo 1 – Caracterização e formação acadêmica do professor;
Eixo 2 – O ensino da Arte segundo os professores entrevistados;
Eixo 3 – A Relação museu-escola segundo os professores;
Eixo 4 – A contribuição dos museus para as práticas pedagógicas.
4.2 - Os Sujeitos da pesquisa
O Eixo 1 das entrevistas buscou caracterizar os professores e levantar
as informações relativas às escolas onde atuam e sobre a sua formação
acadêmica. Ainda nesse primeiro bloco, procuramos saber se na sua formação
acadêmica o professor teve aula de didática do ensino da arte e se a visita a
museus estava incluída nos conteúdos que fizeram parte de sua formação.
Concluindo, procuramos averiguar se o professor participa de cursos de
atualização e se tem por hábito procurar os serviços educativos dos museus
de artes.
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Com

relação

aos

entrevistados,

por

gênero,

constatamos

a

predominância das mulheres. Historicamente, a presença feminina sempre foi
maior dentro dos quadros do Magistério. No ensino de artes, essa
predominância se reafirma.
Observando a faixa etária, podemos perceber, no Gráfico 1, que há uma
maior incidência de professores entre os 30 e os 40 anos. Na faixa dos 20
anos, tivemos apenas dois professores. Apenas um dos informantes tem mais
de 50 anos.

Gráfico 1: Entrevistados por faixa etária

O Gráfico 2 nos mostra que, do total de entrevistados, 7 professores
lecionam na Baixada Fluminense7; 6 professores lecionam na Zona Oeste8 ,
um trabalha na área central do município do Rio de Janeiro e outro, na Zona
Norte no bairro de Maria da Graça.

7

Nos municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti, Mesquita e Belford Roxo

8

Nos seguintes bairros: Barra da Tijuca, Bangu, Campo Grande e Santa Cruz
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Gráfico 2: Localização das escolas onde atuam os entrevistados

Como parte ainda da caracterização dos sujeitos da pesquisa, o Gráfico
3 mostra o tempo de magistério em artes visuais desses professores:

Gráfico 3: Tempo de atuação no magistério

Observa-se que 12 entrevistados estão atuando há não mais do que
uma década, enquanto apenas três lecionam há mais de uma década.
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Com relação aos espaços de formação acadêmica dos entrevistados , o
Gráfico 4 nos mostra que 10 entrevistados estudaram em Instituições Públicas
(cinco na Escola de Belas Artes (EBA) da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), três entrevistados na Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ), um na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e mais
um na Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Mostra também que cinco
estudaram em Instituições Privadas (três estudaram no Instituto Metodista
Bennett, um na Pontifícia Universidade Católica(PUC-RJ) e mais um na
Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO). A maioria dos entrevistados
que realizaram sua formação acadêmica em universidades públicas, são
egressos da UFRJ. Os da rede particular, são egressos do Instituto Metodista
Bennett.

Gráfico 4 - Formação acadêmica

Quanto ao nível de pós-graduação, a partir do Gráfico 5 constatou-se
que a maioria dos entrevistados cursou especialização no ensino de artes.
Essa formação é oferecida pelas redes particular e pública de ensino, em
cursos presenciais, com encontros quinzenais ou a distância, a exemplo do
curso oferecido pela Universidade de Brasília (UnB). No município de Nilópolis,
RJ, existe o Instituto Federal de Educação (IFRJ), que ministra um curso de
especialização em Linguagens Artísticas, Cultura e Educação. Dentre os
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entrevistados, encontra-se uma professora com mestrado cursado na
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e um professor em processo
de conclusão, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
Cabe esclarecer que nas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e
privadas localizadas no Município e no Estado do Rio de Janeiro, não existem,
nos seus Programas de Pós-Graduação stricto sensu, linhas de pesquisa que
abordem o ensino da arte.

Gráfico 5 – Entrevistados com pós -graduação

Quanto à inclusão da disciplina Didática do ensino da Arte em seus
cursos de formação, 12, dos 15 entrevistados, responderam afirmativamente. A
Didática do Ensino da Arte é uma disciplina importante na formação do futuro
professor de artes visuais, pois possibilita o estudo, não só das diversas
abordagens

pedagógicas,

mas

também

de

metodologias

específicas

relacionadas aos conteúdos que constam dos documentos que tratam do
ensino dessa disciplina.
Considerando a importância, em uma formação acadêmica em artes
visuais, de visitas a museus de artes, indagou-se se essas visitas fizeram parte
da formação dos entrevistados. 13 responderam que sim, dois que não. Um
professor de artes relatou que durante seu processo de formação foi
incentivado a visitar museus, mas estranhava que muitos colegas que estavam
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no curso jamais tivessem visitado um museu de artes ou uma galeria e
questionava os motivos que levam uma pessoa a optar pela carreira de
professor de artes, se a arte e os museus não fazem parte de sua vida ou de
seus interesses.
Outro interesse nosso era saber se, durante sua formação acadêmica,
esses professores cursaram disciplinas que tratassem de questões relativas ao
Patrimônio Cultural e/ ou museus de artes. 11 professores responderam não e
quatro professores responderam sim. Dos 11 professores que responderam
não, três informaram que o assunto foi recorrente ao longo do curso, mas que
não havia uma disciplina específica voltada para a questão. Os oito professores
restantes responderam que não tiveram disciplina alguma que abordasse essa
questão.
Apenas quatro entrevistados discutiram regularmente questões relativas
ao Patrimônio Cultural. As respostas a essa questão reforçaram a ideia de que,
na formação desses profissionais, temas como patrimônio cultural, memória,
preservação, conservação, acervos museológicos e museus de artes não estão
sendo regularmente discutidos. Aqui cabe um comentário e algumas sugestões
pois, diariamente, o MNBA é procurado por alunos dos cursos de licenciatura
para atestarmos que estiveram visitando um espaço cultural. Essa visita faz
parte do cumprimento das 200 horas previstas para outras formas de
atividades

acadêmico-científico-culturais,

estabelecidas

pelo

Conselho

Nacional de Educação, pela Resolução CNE/CP, de 19 de fevereiro de 2002,
que instituiu a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura.
Caberia às coordenações das licenciaturas a iniciativa de, para além de
estimular os estudantes de arte visuais a visitarem museus de artes, prever
atividades em que esses futuros profissionais aprendessem a estruturar ações
educativas em espaços não escolares, como os museus de artes, visando a
uma exploração pedagógica dos acervos museológicos favorecendo, desse
modo, a construção do conhecimento relativo à temática do curso.
Da parte das seções educativas dos museus, não seria o caso de serem
preparadas Oficinas para professores de artes visuais do ensino médio que
estimulassem maior contato com os acervos e promovessem discussões sobre
a temática cultural?
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Finalizando esse primeiro bloco de questões, procuramos saber se os
professores têm o hábito de procurar os serviços educativos dos museus de
artes. Do total entrevistados, 12 declararam que a busca se dá para obter
materiais impressos para serem trabalhados em sala de aula e atualização e
três disseram que não. Dos que declararam sim, um professor informou que só
procura os serviços educativos dos museus que forneçam transporte para os
alunos, e outro respondeu que busca por materiais pedagógicos, tanto em
formato PDF, quanto aqueles mais interativos, em sites de outros espaços
culturais como o Itaú Cultural (SP), a Fundação Bienal de São Paulo (SP), a
Fundação Iberê Camargo (RS), a Fundação Bienal do Mercosul (RS), além de
museus internacionais. Informa ainda esse professor que tem por hábito
recomendar os sites internacionais aos colegas, os quais reclamam em razão
da barreira do idioma. Esse mesmo professor também sugeriu que o MNBA
disponibilizasse em seu site, imagens de obras do seu acervo para serem
reproduzidas e usadas em sala de aula.
4.3 - O Ensino da arte segundo os professores entrevistados
O segundo eixo da pesquisa, que tratou do Ensino da Arte segundo os
professores entrevistados, buscou saber se os professores promovem visitas
aos museus de artes e/ ou centros culturais e se os dirigentes das escolas
apoiavam as saídas dos professores de artes ou se preferem

que os

professores desenvolvam trabalhos internamente, na própria unidade escolar.
Também era nosso interesse saber se o professor de artes desenvolve algum
projeto interdisciplinar e em caso afirmativo, com quais disciplinas e de que
maneira. Ainda nesse bloco, procuramos saber com que frequência o professor
elabora seu plano de aula, se na elaboração toma como referência os PCN
Arte ensino médio ou o Currículo Mínimo. Ainda com relação às suas aulas,
indagou-se se as suas aulas são teóricas, práticas, ambas e com qual
abordagem pedagógica trabalham.
No que se refere à promoção de visitas a museus de artes, dos 15
entrevistados, 13 responderam sim e dois declararam que não. Desses 13
professores, dez declararam que promovem visitas a museus e centros
culturais, quando a escola disponibiliza verba para o transporte; dois
declararam que promovem visitas, independentemente da escola disponibilizar
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verbas; uma professora declarou que nas suas aulas, recomenda que façam
visitas a museus, caracteriza os espaços culturais e fala sobre o que está
sendo exposto. Dois declararam que não promovem visitas. Ainda com relação
a essa questão das visitas de escolas a museus, vale a pena destacar o
depoimento de duas professoras que foram entrevistas presencialmente, uma
vez que mencionaram o MNBA.
A primeira professora declarou que não encontra no MNBA uma área
educativa de apoio ao professor, diferentemente de em outros espaços, como,
por exemplo, o Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB). Para essa
professora, no espaço do CCBB, além de exposições, há o cinema, o teatro, a
livraria e a cafeteria. Ela promove visitas ao MNBA com os seus alunos, mas
argumenta que essa visita gera certa frustração, pois os espaços desse museu
são muito controlados e os alunos se sentem tolhidos nos seus movimentos.
Concluiu seu depoimento afirmando que o museu não pensou na recepção dos
jovens.
A segunda professora declarou que o programa do currículo mínimo do
Estado para o ensino médio aborda a arte contemporânea e que uma visita ao
MNBA não contemplaria as indicações dos conteúdos a serem ministrados pelo
currículo. Indagada se era do seu conhecimento que o museu abriga um
segmento de arte contemporânea, com mais 50 obras de artes em exposição,
afirmou que, por serem poucas obras, não valeria a pena o deslocamento até o
MNBA.
Nesse ponto, cabe a sugestão da programação de visitas específicas
para os professores de artes visuais ao acervo do MNBA com a finalidade de
mostrar

as

possibilidades

pedagógicas

do

trabalho

com

o

acervo,

considerando-se a existência, na Galeria de Arte Brasileira do Século XX, de
um segmento que abrange a contemporaneidade. É importante lembrar que
em toda instituição museal haverá carência de obras representativas desse ou
daquele artista. O acervo de um museu tem um conjunto de obras inicias que
justifica sua criação; porém a constituição do seu acervo é dinâmica e ocorrerá
longo ao do tempo histórico. Não é possível haver uma coleção de arte
contemporânea completa em um só lugar. Os vestígios da produção cultural
brasileira encontram-se espalhados nas instituições culturais de todo o País.
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Na sequência da investigação, era nosso interesse saber se os
dirigentes das escolas apoiam saídas aos espaços culturais ou se preferem
que os professores de artes realizem atividades artísticas na própria escola.12
professores declararam que os dirigentes apoiam as saídas, mas existe um
impeditivo que é a verba para o transporte; três professores declararam que os
dirigentes preferem que sejam desenvolvidas atividades artísticas na própria
escola, como projeção de filmes de artes com debates e exposições dos
trabalhos artísticos realizados nas aulas de artes visuais.
Procuramos saber se os professores de artes desenvolviam projetos
interdisciplinares, tendo em vista que os Parâmetros Curriculares Nacionais
Artes e as DCNEM orientam a abordagem interdisciplinar. Os resultados
mostraram que, no momento, não desenvolvem atividades interdisciplinares.
No entanto, 13 professores trabalharam, em algum momento, de maneira
interdisciplinar e dois disseram que não. A justificativa mais comum para a não
realização de trabalhos interdisciplinares é a impossibilidade de horários
disponíveis para se reunirem com outros professores, como declarou o
professor D; Outro professor, apesar de reconhecer a facilidade que a
disciplina Arte apresenta para dialogar com outras disciplinas, destacou a
dificuldade, na prática, de estabelecer parcerias, em razão do pouco tempo
que permanecem na escola. Algumas atividades interdisciplinares já realizadas
foram destacadas:
O professor E disse ter tentado intercâmbio com Língua Portuguesa, ao
trabalhar com leitura de imagem e texto visual inseridos nas imagens com a
proposta de que os alunos possam perceber os códigos e as ideias presentes
em um quadro, uma escultura ou objeto artístico. Também o professor J,
desenvolveu pesquisas integradas e produções visuais relacionando questões
históricas e sociais com as disciplina História e Sociologia.
Segundo suas informações, a professora H é a com mais desenvoltura
em construir parcerias interdisciplinares, já tendo realizado trabalhos conjuntos
com Língua Portuguesa, usando charges e caricaturas e com releituras de
obras literárias. Também teria trabalhado em conjunto com o professor da
disciplina Educação Física, num projeto de Xadrez, trabalho premiado pelo
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instituto Arte na Escola e finalmente em um projeto sobre Meio Ambiente,
articulando Artes, Química, Biologia e Língua portuguesa.
A LDB nº 9.394/96, no artigo 26, parágrafo 2º, determinou a
obrigatoriedade da arte em toda a educação básica. No ensino médio regular
das escolas da rede estadual do Rio de Janeiro, essa disciplina só está
presente na matriz curricular do 2º ano, com uma carga horária de dois tempos
semanais, perfazendo um total de 100 minutos. Em geral, as escolas estaduais
do ensino médio regular possuem três turmas de 2º ano por turno (manhã,
tarde e noite). Ocorre que, na maioria das vezes, um mesmo professor não
consegue completar sua carga horária em uma mesma escola, o que o obriga
a se deslocar para outras, de modo a integralizar 12 tempos semanais. Existem
mais professores do que vagas. Essa é a realidade das escolas estaduais no
município do Rio de janeiro, em especial nas regiões do Centro, Zona Norte e
Zona Sul. Existem casos de professores atuando em até três escolas, situação
que além de desgastar o professor, o impede de estabelecer familiaridade com
uma escola e com os demais professores. Nesse cenário, como estruturar
projetos educativos interdisciplinares?
Nogueira

(2008)

nos

fala

que

vivemos

em

uma

sociedade

tecnocientificista, onde os bens materiais para consumo imediato estão na
ordem do dia. Compras em shoppings dão muito mais status do que visitar
museus de artes. O conhecimento humano valorizado é conhecimento
produzido pelas áreas tecnológicas, uma vez que possui aplicabilidade
imediata junto ao consumo, como a nova TV digital, o celular de último tipo,
dentre outros, diferentemente do conhecimento produzido pelas Ciências
Humanas, de difícil materialidade e aplicabilidade imediata. Tendo em vista que
a escola é parte da sociedade, ‘essa relação de forças se repete, como seria
esperado em uma instituição claramente marcada pela sociedade. Há uma
hierarquização entre as disciplinas, cabendo à Arte o degrau mais baixo.
(NOGUEIRA, 2008, p. 73).
Na sequência, procuramos averiguar como as políticas previstas nos
documentos oficiais se concretizam nas escolas, de acordo com os professores
entrevistados. 13 responderam que não se baseiam nos PCN e apenas dois,
responderam que sim.
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio foram
publicados no final da década de 1990. A leitura das entrevistas permitiu
constatar a falta de familiaridade com essa documentação e que muitos dos
nossos respondentes nem tiveram contato com esse material durante sua
formação acadêmica. Alguns declararam que os PCN não têm o menor sentido
para o cotidiano escolar .
Apresentam-se, em seguida no Gráfico 6, os resultados relativos ao
cumprimento do Currículo Mínimo de artes visuais para o segundo ano do
Ensino Médio.

Gráfico 6 - Currículo Mínimo 2013

Ao serem indagados se cumpriam as recomendações, dos 15
professores de artes visuais entrevistados, oito declararam cumprir o Currículo
Mínimo conforme ele se apresenta. Desse conjunto, destaca-se a professora K,
que vai além do que recomenda o documento, articulando o conteúdo ensinado
com o das provas do Enem.

Destaca-se que apenas essa professora

mencionou as provas do Enem, realidade a ser considerada, quando se trata
do ensino médio e mais um caminho para estimular a abordagem de artes
visuais nesse segmento. Nas provas do Enem encontramos questões
abordando a arte internacional e arte brasileira dos diversos períodos históricos

71

Outros quatro professores disseram que não seguem as determinações
da SEEDUC e que estruturam um currículo que entendem ser interessante
para os alunos do Ensino Médio. Dentre esses quatro professores, encontra-se
uma professora da rede particular que não tem a obrigação de seguir o
Currículo Mínimo. Esta professora também não toma os PCN Artes para o
ensino médio como referência e elabora seu próprio programa, com os
conteúdos que considera mais adequados ao perfil dos seus alunos. Os
mesmos professores que declararam não seguir o Currículo Mínimo à risca
disseram não se sentirem confortáveis em trabalhar com o programa de arte
contemporânea, visto que esse assunto não teria sido devidamente tratado
durante sua formação acadêmica. Preferem trabalhar com a arte figurativa,
acadêmica e europeia, temas sobre os quais existe muito material didático
produzido. Com relação à história da arte brasileira, também constatamos não
estar no rol das preferências a serem trabalhadas em sala de aula, pela mesma
razão anteriormente citada. Além disso, alegam insuficiência de material
imagético adequado para ser utilizado na escola.
Dois professores disseram que tomam o Currículo Mínimo como base
para estruturar seus programas mas com adaptações, pelas seguintes razões:
o professor B considera o documento confuso e de difícil aplicação. Também
argumenta que há, por parte da escola, uma pressão para que o professor atue
de forma polivalente, ou seja, que trate também das outras linguagens
artísticas, tarefa que considera impossível. Tanto do ponto de vista prático,
uma vez que as aulas de artes ocorrem semanalmente, com 50 minutos cada
tempo, quanto do ponto de vista da sua formação.
O professor E diz considerar o currículo mínimo confuso e não adequado
à realidade dos seus alunos, a maioria negros e de baixa renda. Na opinião
desse professor, o Currículo Mínimo não aborda questões culturais que
atendam aos interesses daqueles residentes em áreas periféricas. Com relação
aos PCN, criticou a visão eurocêntrica das artes visuais contida no documento
e a não valorização da arte brasileira, em especial a produção dos artistas
afrobrasileiros. Por essa razão, tem trabalhado com a Lei 10.639/03, que torna
obrigatório o ensino de História e Cultura Afro- brasileira nas escolas.
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Finalizando o Eixo 2, procuramos saber se as aulas eram práticas,
teóricas ou teóricas e práticas e como se desenvolviam. Os entrevistados,
foram unânimes em declarar que suas aulas são teóricas e práticas. Com
relação à abordagem pedagógica utilizada, o Gráfico 7 apresenta os seguintes
resultados: 14 professores declararam trabalhar com a Proposta Triangular e
um único professor declarou ser favorável à utilização da abordagem da
Cultura Visual, de autoria de Fernando Hernandez.
A Proposta Triangular está presente nos PCN Artes para ser abordada
em todas as linguagens artísticas como a dança, a música, o teatro e as artes
visuais. Também no Currículo Mínimo, prescreve-se que as linguagens
artísticas deverão seguir a Proposta Triangular como abordagem pedagógica.
Entretanto, os professores, no geral, declararam não segui-la à risca, ou seja,
apenas tomam algum aspecto da Proposta Triangular e trabalham em sala de
aula, juntamente com outros modelos que não enunciaram. O professor B disse
trabalhar com várias propostas combinadas, uma vez que não acredita em
apenas um modelo.

Gráfico 7- Abordagem pedagógica
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4.4 - A Relação museu-escola segundo os professores
No eixo 3 da investigação, buscou-se saber se os sujeitos têm por hábito
visitar museus e se desenvolvem atividades artísticas. Sem estabelecer uma
ordem de prioridades, as atividades citadas foram: frequentar teatros, shows,
cinemas, óperas, bailes de dança, centros culturais, museus, livrarias,
exposições de artes e fazer viagens. Também foram unânimes em apontar o
espaço museu como espaço de lazer.
Com relação às atividades artísticas que desenvolvem, declararam:
desenho, teatro, pintura, aquarela, serigrafia, colagens, dança, xilogravura e
bonecos para adereços.
Procuramos também saber qual a percepção que os professores de
artes visuais têm sobre os museus de artes. Para a professora A, o museu é
um lugar sensacional onde se pode ter contato com registros de épocas que
não vividas pelos visitantes. É lugar que motiva a criação, a imaginação e a
apreciação estética. A professora N entende que o espaço do museu guarda a
história e as tradições de um povo; é um lugar de memória.
Para o professor B, o museu de artes é um espaço de educação e de
crescimento do ser humano, talvez o lugar mais importante para se entender
um povo, sua história, sua identidade e sua “alma”.
Na opinião da professora C, o espaço do museu deveria ser comum a
todos. Infelizmente, ainda é um mundo novo para os alunos e deveria ser muito
mais explorado. Declarou ainda que a visitação a esses espaços deveria se
tornar algo usual para os alunos .
Para a professora D, representa a possibilidade de encantar-se com o
contato direto com a obra de arte e seu entorno, opinião corroborada pelo
professor F, ao declarar que o museu é um lugar de possibilidades didáticas
para o ensino da arte. Ainda segundo esse professor, o contato com as obras
de artes cria possibilidades para o aluno vivenciar o prazer estético, o contexto
cultural da produção, dentre outras possibilidades.
Para a professora G, o museu oportuniza a aquisição de cultura por
meio de um momento bastante prazeroso, que são as visitas guiadas. Reforça

74

com essa declaração a opinião do Professor J, que declarou ser o museu de
artes um espaço de formação para ele e para seus alunos.
Para a Professora H, é um marco, um referencial muito importante na
cidade, pois aponta para a diversidade de expressões presentes em
determinado lugar.
A professora I, percebe o museu como um espaço de riqueza cultural que
oportuniza vivenciar obras no tempo presente. Essa professora entende que
essa vivencia também abrange o passado, dá conta dos dias atuais e do
processo da produção cultural continuada.
Na percepção da professora K, os centros culturais oferecem mais
opções e são espaços mais livres, diferentemente dos museus, que na sua
opinião, não são espaços pensados para receber os jovens, o que gera uma
frustração ao final da visita, em razão de serem os movimentos, nesses
espaços, menos livres.
A professora L percebe o museu como imprescindível na formação
humana dos alunos, visto que faculta compreender todo percurso histórico e
artístico de um povo, da sua linguagem, da maneira de pensar das pessoas e
possibilita ainda pensar nessas relações, além de desenvolver o sentimento de
pertencer ao mundo.
A professora M declarou perceber como um estudo vivo da nossa
história humana, cultural e artística; um instrumento poderoso de sensibilização
estética/ artística.
A professora O declarou ser o museu um lugar para vivenciar
experiências estéticas, o que Barbosa (2011, p.63) traduz como sendo
laboratórios de conhecimento de arte tão importantes para a aprendizagem da
arte como os laboratórios de química o são para a aprendizagem de química.
Com relação à fala da professora O, também entendemos o museu de
artes como um espaço onde os alunos podem viver diversas experiências
estéticas como: comparar obras de autores diferentes sobre um mesmo tema,
observar o mesmo tema sendo representado por artistas de séculos distintos e
também poder perceber que um mesmo pintor, por exemplo, retratou diferentes
temas em telas de diferentes tamanhos. Também favorece a observação do
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tratamento que foi dado a determinado material como o mármore, o ferro ou
gesso, por um determinado escultor.
4.5 - As Contribuições dos museus para as praticas pedagógicas.
No eixo 4, procuramos buscar saber quais as contribuições dos museus
de artes para as práticas pedagógicas dos professores entrevistados.
Dos 15 professores entrevistados, cinco professores declararam que o
encontro dos alunos com as obras de artes nos museus ampliaria o repertório
cultural, ao possibilitar a experiência estética de estar diante de uma pintura e/
ou escultura original. Outros quatro também apontaram que a ida dos alunos
ao museu amenizaria a distância que existe entre o espaço público museu e
seus acervos artísticos e a escola, e que as aulas no museu contribuiriam para
tornar mais estimulantes as aulas de artes visuais, em razão do contato direto
com as obras de artes.
Os outros seis declararam que a ida ao museu contribuiria para dar
maior importância as aulas de artes visuais, uma vez que os alunos entrariam
em contato com um universo que não lhes é familiar e ampliaria a formação
cultural dos professores na

construção de novos conhecimentos. Esses

mesmos professores são da opinião de que o museu deveria investir mais na
formação do professor, oferecendo cursos, encontros e workshops.
Finda a apresentação dos dados da pesquisa com os professores, serão
apresentadas as considerações finais.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES
É indiscutível que experiências educativas exploratórias em
museus de arte vêm tornando o ensino das artes visuais bem mais atraente e
dinâmico para o público escolar, uma vez que, ao romper os muros da escola,
os alunos têm a possibilidade de vivenciar um conhecimento prático dos
conteúdos ministrados em sala, muitas das vezes, transmitidos de forma
estática, através de projeções de imagens desgastadas da história da arte
universal e brasileira, na maioria das vezes descontextualizadas da realidade
da maioria dos alunos. O contato dos alunos com obras de artes autênticas
torna a visita bem mais sugestiva e o processo de aprendizagem bem mais
interessante (ALVES 2006).
O espaço museu é, um espaço de educação, uma vez que reúne uma
infinidade de objetos culturais de diferentes contextos culturais. Visitar esse
espaço e descortinar todo o conhecimento impregnado nesses objetos,
agregando-o aos conhecimentos previamente adquiridos contribui para o
processo de ensino-aprendizagem. Também é um espaço de lazer, uma vez
permite ao visitante contemplar, de forma aleatória, obras do patrimônio
cultural. Ao longo das nossas entrevistas, constatamos que o campo da escola,
assim como o campo do museu são espaços tensos, regidos por políticas
públicas e seres humanos. A relação nem sempre é a das mais pacíficas.
A partir da década de 1980, as transformações ocorridas nos campos
social, político e econômico brasileiro refletiram na escola, no ensino de artes,
e em especial nas práticas pedagógicas dos professores de artes visuais no
Brasil. Nessa perspectiva, ainda que os professores busquem outros espaços
fora dos muros da escola visando dinamizar as exposições teóricas ocorridas
em sala de aula, vai ser na escola que os alunos poderão se nutrir com
informações que os auxiliem a ver e ler o mundo extramuros.
Em nossa pesquisa, ouvimos os professores os professores de artes
visuais de 14 escolas estaduais do Ensino Médio e um da rede particular,
localizadas no município do Rio de Janeiro no que se refere à sua relação com
os espaços museológicos.
Além conhecer os aspectos já relacionados na seção anterior do ensino
escolar da arte, no Ensino Médio do Rio de Janeiro, a partir da perspectiva dos
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docentes, era nosso objetivo apresentar algumas sugestões de ações relativas
ao ensino dessa disciplina, no sentido de possibilitar aos estudantes o contato
com as obras de arte que constam das várias coleções do MNBA. Nessa
perspectiva, apresentam-se a seguir as principais críticas e dificuldades
sintetizadas a partir da análise já realizada, acompanhadas de sugestões e
recomendações, com o objetivo último de contribuir para, ao mesmo tempo,
dinamizar as aulas de arte e as ações educativas do MNBA.
A partir das respostas dos entrevistados, pudemos perceber que tanto
os professores quanto os dirigentes das unidades escolares têm clareza da
importância de os alunos visitarem um museu de artes e estabelecerem um
contato direto com as obras em exposição. Porém, especificamente com
relação aos dirigentes das escolas onde nossos entrevistados estão lotados, a
partir das falas dos professores, pudemos perceber que, embora teoricamente
todos atribuam importância à promoção de visitas a museus de artes, o
cotidiano escolar aponta para dois problemas: transporte e logística.
O transporte para deslocamento dos alunos da escola até o museu está
diretamente relacionado à questão orçamentária da unidade escolar. Segundo
pudemos apurar, essa questão pode ser facilmente resolvida, se o professor se
responsabilizar por alugar ônibus, com o que muitos não concordam. Assim, a
grande maioria dos professores prefere buscar espaços culturais que forneçam
o transporte para os alunos, como o Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB)
RJ e o Centro Cultural da Caixa Econômica Federal (CCCEF).
Quanto à visita propriamente dita, cabe lembrar que a saída de uma
turma para ir ao museu, durante o turno escolar, geralmente ocasiona grande
transtorno para o desenvolvimento das demais disciplinas, e para o trabalho
dos inspetores e dos coordenadores de turno. Como parte da dificuldade devese ao fato de a saída ser com apenas uma turma referente a uma disciplina,
sugerimos que orientadores pedagógicos, direção e professores estruturem
ações interdisciplinares de visita ao acervo do MNBA.
Com relação ao conteúdo do ensino escolar de arte privilegiado pelos
entrevistados, uma professora da rede particular estrutura o seu programa de
acordo com o perfil dos seus alunos e para os outros 14 professores de artes
visuais do Ensino Médio, da rede pública entrevistados, existe um programa
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previamente estabelecido pela SEEDUC que aborda Arte Contemporânea e a
Linguagem

do

Cinema,

que

precisa

ser

cumprido

e

documentado,

bimestralmente pelo professor, que tem seus registros examinados pela
SEEDUC. Ainda assim, alguns professores declararam que não seguem as
determinações do Currículo Mínimo à risca.
Ainda referente ao conteúdo do ensino escolar, não percebemos nas
falas dos professores preocupações com questões relativas à preservação e
conservação do patrimônio cultural, nem com questões relativas ao mundo do
trabalho.
O universo do museu e suas funções sociais não é familiar aos alunos.
Nesse sentido, os professores poderiam estruturar ações educativas prévias
que focalizem aspectos referentes à de preservação e conservação, e
atividades durante as quais pudessem ser discutidas questões relativas ao
patrimônio cultural e à preservação da memória, a partir de fotos antigas do
bairro e da escola.
Os PCN Arte sugerem, nas indicações das competências a serem
trabalhadas em artes, a valorização do trabalho dos profissionais e técnicos
das linguagens artísticas, dentre outros. Quanto a isso, a escola poderia
desenvolver uma pesquisa na escola junto com os alunos, buscando saber
quais profissionais atuam em um museu de artes e discutir o mercado de
trabalho de profissionais, como: historiadores, professores de história,
licenciados em ciências sociais, antropólogos, sociólogos, pedagogos,
professores de artes, bacharéis em artes, químicos, físicos, restauradores,
marceneiros, administradores, profissionais de recursos humanos, dentre
outros.
Com relação às orientações curriculares do Currículo Mínimo e sua
concretização no cotidiano escolar, um professor declarou que aborda o ensino
da arte a partir da perspectiva da Cultura Visual e da Lei 10.639/03 que, ao
tornar obrigatório o ensino de História e Cultura Afro- brasileira nas escolas
possibilita trabalhar com a produção cultural africana e afrodescendente. Os
outros 14 professores declararam que suas aulas são teóricas e práticas e que
trabalham dentro da perspectiva da Proposta Triangular combinando com
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outros modelos não declarados de propostas pedagógicas para o ensino da
arte.
Outros aspectos foram apontados pelos professores entrevistados com
relação ao museu: o museu enquanto um espaço não aprazível para os alunos
jovens do ensino médio regular, falta de apoio do serviço educativo ao
professor, falta de atividades e espaços diversificados para os jovens como
cinema, loja de suvenir, local para lanche e um espaço receptivo, além da falta
das imagens do acervo para serem trabalhadas em aula e publicações sobre
artistas do acervo, histórico do prédio e da coleção e cursos para professores.
O Museu Nacional de Belas Artes, é uma instituição regida pelo Estatuto
dos Museus, criado em Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que no seu no
seu artigo 29 prescreve “[...] ações educativas no sentido de ampliar o acesso
da sociedade às manifestações culturais e ao patrimônio material e imaterial da
Nação”. (BRASIL, 2009, s/p.). Nesse sentido, com o objetivo de democratizar o
acesso aos bens culturais em acervo no MNBA, sugerimos inicialmente, que o
museu reestruture o seu site , não só tornando públicas informações básicas
sobre suas coleções, horários de funcionamento e notícias sobre o que ocorre
no momento, como também, disponibilizando imagens impressas e em formato
PDF de obras do seu acervo para os professores imprimir e utilizar em sala de
aula, tendo em vista que o material imagético referente à produção cultural
brasileira é caríssimo e raro. Essa medida é prevista no artigo Art. 33 do
Estatuto dos Museus. “Os museus poderão autorizar ou produzir publicações
sobre temas vinculados a seus bens culturais e peças publicitárias sobre seu
acervo e suas atividades”. (BRASIL, 2009, s/p.).
Além de disponibilizar as imagens, sugere-se que o museu produza
catálogos impressos resumidos do acervo e folders pedagógicos das obras, em
uma linguagem didática, clara e objetiva, explicando a obra, fornecendo dados
biográficos do artista e dados históricos e culturais do contexto em que a obra
foi produzida. Esse material seria destinado não só para o público escolar, mas
também para os demais segmentos sociais. Esses folders pedagógicos,
poderiam tratar das obras consideradas ícones do acervo, como a tela da
“Primeira Missa no Brasil” (figura 19), a “ Batalha dos Guararapes” (figura 20), e
a Batalha do Avaí (figura 21), como também do histórico do prédio museu
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(figura 22) e das coleções iniciais, como a Pinacoteca trazida por D. João em
1808 e a coleção de Joachim Lebreton, trazida em 1816, com imagens para
serem utilizadas em sala de aula.

Figura 19: Primeira Missa no Brasil, Vítor Meireles, 1860.

Figura 20: Batalha dos Guararapes, Vítor Meireles, 1879
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Figura 21: Batalha do Avaí, Pedro Américo, 1872/77

Figura 22: Prédio do MNBA, 1906/08

Sugere-se ainda a produção de jogos: quebra-cabeças, jogos da
memória e jogos interativos, utilizando as imagens do museu.
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Para recepção de professores e alunos, o museu deveria implantar uma
sala multimídia que contextualizasse a cidade do Rio de Janeiro na época da
construção do prédio, os prédios localizados ao seu entorno e a constituição do
seu acervo.
Entendemos ainda que uma revista voltada para o professor de artes
visuais seria de grande importância. Além de artigos técnicos voltados para a
relação da escola com o museu, os professores poderiam publicar, nessa
revista, experiências pedagógicas, a partir da sua visita ao acervo do museu.
Durante as entrevistas, percebemos a distância entre o MNBA e as
escolas e, consequentemente, os professores. Para diminuir essa distância,
propomos encontros mensais regulares entre o serviço educativo do MNBA e
os professores das redes pública e privada do Município e Estado do Rio de
Janeiro, com o objetivo de discutir as possibilidades pedagógicas de trabalho a
partir da ampliação do acesso ao acervo do museu, favorecendo a construção
do conhecimento por parte dos alunos que viêrem a participar dessas
atividades.
Muitos professores relataram as dificuldades de saírem da escola para
visitar o museu, e além da falta de transporte, o que dificulta as visitas,
obstáculos colocados pelas direções e orientadores pedagógicos que
entendem a visita técnica ao museu como simplesmente um passeio, sugerese, a realização de encontros mensais em parceria com a SEEDUC com visitas
guiadas para os dirigentes e orientadores pedagógicos para análise, em
conjunto, do potencial pedagógico do acervo artístico do MNBA.
Percebemos também que na formação acadêmica de muitos dos
.entrevistados, a história da arte no Brasil não foi tão explorada quanto
gostariam que tivesse sido. Quanto a isso, propomos que o MNBA estruture um
curso sobre os aspectos sociais, políticos e econômicos da Arte Brasileira a
partir do seu acervo.
Pensamos ter contribuído com essa pesquisa, para ampliar a discussão
acerca da relação das escolas com os museus de artes, em especial o
segmento do ensino médio da educação básica, que carece de atenções e
pesquisas.
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