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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.  
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