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RESUMO 

 

O objetivo principal da nossa pesquisa foi compreender programas de Formação 

Continuada, oferecidos por dois museus de Recife, aos Professores de Arte. 

Nossa preocupação consistiu em avaliar se esses programas possibilitavam uma 

formação multicultural. Como fontes de investigação, utilizamos os documentos 

produzidos pelos campos selecionados. À pesquisa documental juntou-se a 

análise de depoimentos de coordenadores do setor educativo, gestores dos 

museus e professores formadores.  A análise temática do conteúdo desses 

materiais revelou estratégias de mediação dos museus: institucionais, 

pedagógicas e didáticas e cuja diversidade indicou não haver um único padrão de 

formação continuada. Observamos uma tendência à experimentação e busca de 

novas possibilidades de atividades de formação com os professores em geral e 

não apenas com os de Arte. Ao analisarmos as concepções de formação 

continuada desses programas, constatamos tanto o uso das tradições do modelo 

clássico como o do crítico-reflexivo em ambos os campos investigados. A 

formação para a diversidade cultural aparece como um desafio a ser enfrentado 

pelos sujeitos dos museus, confirmados como espaços pedagógicos necessários 

para formação de (arte)educadores. Pudemos observar que as formações nos 

museus caracterizam-se por uma rede de relações e mediações entre os atores 

das instituições participantes desse esforço para um processo dinâmico com 

vistas à formação continuada e multicultural de professores. Entretanto, os 

resultados indicam a necessidade de mais apoio pelas Secretarias de Educação, 

pelos gestores escolares, diretores de museus e patrocinadores culturais, numa 

ação de parceria simultânea, na forma de investimentos e divulgação, a fim de 

que a formação nos museus possam fazer parte, constantemente, do processo de 

formação continuada aos professores de Arte.  

 

Palavras-chave: formação continuada – professores de Arte – parcerias 

institucionais – museu como espaço pedagógico – formação multicultural.  
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ABSTRACT 

 

This research is a studying case which analyses the Continuous Formation 

program offered to the Arts teachers by two museums in Recife. It tries to 

comprehend which are the proponents of continuous formation conceptions of this 

program as well as to analyze if they make possible a multicultural formation. To 

the investigation founts are studied the documents produced by the two selected 

areas. Added to the documental research, seven people‟s statements were 

analyzed among education coordinators, museums directors and former teachers. 

The materials context thematic analysis   revealed three kinds of museums 

mediation strategies, they are named here as  instructional and institutional which 

diversity showed that there is not a unique pattern of continuous formation in these 

museums. On the contrary it is observed a strong tendency to the experiment and 

a searching for new possibilities of formation activities with teachers in general, but 

not only the Arts one. In the analysis of continuous formation conceptions of these 

programs were certified the classical model tradition use and the reflexive critical 

model in both investigated areas. From these on we have the formation to cultural 

diversity as a challenge to be faced by the museums‟ actors who confirm a 

necessary pedagogical place to the Arts teachers‟ formation. Good opportunities 

examples to the Arts teachers‟ professional and human development contribute to 

amplify and build the knowledge in this specific area. It was verified that these 

activities can happen in a higher frequency since they have a help with 

investments and divulgation by the Education Secretaries, schools‟ and museums‟ 

directors and cultural sponsors in a simultaneous enterprise action, once this 

formation is characterized by relations and mediations among the institutions 

participants actors of this process. 

 

KEY WORDS: Continuous formation; Arts teachers; institutional enterprises; 

museum as pedagogical place; multicultural formation. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 
 
“Os museus devem deixar de ser passivos 
colecionadores, para se tornarem participantes 
ativos nas transformações das sociedades (...) 
devem estar muito mais à frente das mudanças 
do que preservando simplesmente”. 
 
                                                     Hanser (1984) 
 
 

Na década de 1990, quando ingressamos na Rede Pública Estadual de 

Ensino para exercer o ofício de Professora de Arte, evidenciava-se, no interior das 

escolas, uma intensa crise sistêmica na Educação. Percebia-se um processo de 

sucateamento das escolas públicas caracterizado pela restrição de recursos 

materiais destinados à Educação, pela desvalorização salarial e social do 

professor, paralelamente ao enfraquecimento das lutas sindicais visando à 

recuperação do prestígio dessa classe, bem como ao resgate do seu poder 

econômico.  

Somado a isso, convivia-se com a falta de um projeto político-pedagógico 

consistente e multicultural e com a necessidade de incentivo à formação 

continuada dos professores, o que contribuiria, certamente, para o enfrentamento 

dessa crise. Essa situação gerava um ambiente desmotivador e apático dentro da 

escola, entre professores, alunos e demais funcionários.  

Na busca de alternativas visando “solucionar” tamanha adversidade para a 

realização do ensino de qualidade, em geral, especialmente o de Arte, 

apresentou-se o museu com condições específicas para a construção de 

conhecimentos nesta área: um espaço esteticamente harmonioso e agradável, 
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um ambiente organizado, limpo, climatizado, com paredes coloridas, que 

realçavam as obras lá expostas, com pessoas preparadas para receber os alunos 

e fazer a mediação destes com as obras, especificamente uma circunstância das 

mais importantes: o contato direto com obras de arte. As escolas da rede estadual 

em que lecionava, situavam-se no centro da cidade do Recife. Portanto havia o 

privilégio e a vantagem, em relação às escolas mais afastadas, da localização 

próxima a alguns museus, favorecendo o nosso acesso à cultura dita erudita. 

Podíamos ir caminhando, por exemplo, até o Museu de Arte Moderna Aloísio 

Magalhães (MAMAM), situado na rua da Aurora. 

Desse contexto, surgiu a inspiração para explorar o universo cultural dos 

museus e a constatação de quanto esse movimento de visitar museus e espaços 

culturais pode se constituir em experiências bastante enriquecedoras para os 

alunos e para o professor que os acompanha, revolucionando a rotina e a apatia 

da escola e, sobretudo, possibilitando o contato com obras de Arte e com nosso 

Patrimônio Cultural.  

Nesse sentido, buscou-se conhecimento de outras experiências educativas 

em museus, a exemplo das que podem ser conferidas em Leite & Osteto (2005, p. 

7). Essas autoras narram encontros entre crianças e professores com a arte e 

demonstram o desaparecimento de antigos preconceitos contra museus, antes 

“considerados depósitos empoeirados que mereciam visitas apenas em caso de 

pesquisas especializadas”.   

A cada turma de alunos (na maioria, adolescentes) que acompanhávamos 

durante as visitas ao MAMAM (o mais visitado por nós), juntamente com o monitor 

do museu, percebia um ar de estranhamento neles em relação às obras ali 

expostas, predominantemente abstratas ou conceituais. Obras que extrapolavam 

a bidimensionalidade da tela plana (comum nas pinturas a óleo) estendendo-se 

no espaço tridimensional, nas chamadas instalações, com uso freqüente de 

objetos do cotidiano resignificados nessas inovadoras composições1. Embora 

também experimentasse sensações de estranhamento diante daquelas obras, 

buscava compreender a ideia do autor (a começar pelo próprio título, nas 

etiquetas) e a  diversidade de significados que uma mesma composição poderia 

expressar para cada um de nós e, assim, contribuir para o processo de mediação, 

                                                 
1
 Tendência que tem suas origens desde a primeira metade do século XX, com Marcel Duchamp e seus 

chamados ready made (já feito, confeccionado, fabricado). Conferido na obra Arte Moderna (ARGAN, 1992) 
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incentivando um mergulho no universo simbólico e metafórico da Arte. 

Compreendia a dificuldade dos alunos naquele exercício inédito de leitura visual 

das obras, pois muitos estavam visitando um museu, principalmente um de Arte 

Moderna, pela primeira vez.        

As contribuições dessas experiências ao ensino de Arte vão desde a 

valorização desta disciplina, tão desprezada em nossas escolas públicas, pela 

própria comunidade escolar, à transformação pessoal do aluno, ao compreender 

o sentido e as razões para conhecer e fazer Arte e, principalmente, ao ter 

consciência da função social da Arte. Era perceptível uma nova postura dos 

educandos, quando de volta à rotina da sala de aula, expressa no maior respeito 

à figura do professor de Arte e melhor participação deles no acompanhamento 

das aulas. Enfim, percebia uma mudança qualitativa no comportamento dos 

alunos. 

Tais visitas serviram de suporte fundamental para nossa prática de ensino 

pois, no contato direto com obras de Arte, várias questões levantadas pelos 

alunos, aguçava-lhes o senso crítico, tornando-os mais observadores, 

interessados e criativos no seu entendimento da Arte. A pergunta “clássica”, isto 

é, a mais frequente feita pelos alunos diante de uma obra abstrata ou conceitual 

que antes era: “Isso é Arte?”, passou a demonstrar não mais uma ironia 

disfarçada, mas a necessidade de compreender a Arte, trazendo ao professor 

desafios para uma resposta convincente, forçando-o ele mesmo, como mediador 

do processo educativo, a refletir sobre o(s) conceito(s) de Arte. Ou seja, 

despertou-lhe a necessidade de atualização dos seus conhecimentos nesse 

campo. 

Com base nessas experiências cotidianas do universo escolar e com as 

experiências de formação cultural de professores em museus surgiram os 

questionamentos para o tema proposto - a formação continuada de professores 

para a diversidade cultural realizada pelos museus. No processo de investigação, 

interrogamos: que tipo de formação os museus oferecem? Como se realizam as 

parcerias entre os museus e as Secretarias de Educação? Como surgem as 

iniciativas de programas de formação continuada de professores (na área de Arte) 

nos museus? Quais os incentivos públicos aos professores que ensinam Arte 

para participar das atividades de formação oferecidas pelos museus? Quem são 

os profissionais que atuam nos museus? Qual a concepção de formação 



 18 

continuada desenvolvida nesses espaços culturais? Quem são os professores 

que participam das atividades promovidas pelos museus? Esses programas 

atendem a uma formação para a diversidade cultural? 

Tais questionamentos nos levaram aos seguintes objetivos: conhecer como 

a Formação Continuada de Professores tem ocorrido nos museus; analisar, a 

partir dos documentos produzidos pelos museus e das falas dos gestores, 

coordenadores e professores-formadores, quais as concepções de formação 

continuada que norteiam as práticas administrativas, pedagógicas e educativas 

desses espaços culturais e se estas constituem uma formação multicultural. 

Buscamos, da mesma forma, esboçar o perfil do (arte)educador
2
 que participa 

das formações nos museus.  

Assim é que chegamos a autores que tratam do tema da formação artística, 

como Fayga Ostrower (1991, p.32), que explica a natureza de uma obra de arte, 

afirmando: “as obras de arte revelam a experiência do artista, como indivíduo, 

diante de propostas e valores que existem em sua sociedade”.  Em outras 

palavras, determinadas exposições em museus podem estimular diálogos (entre 

as obras, os alunos e os educadores) com os temas ou problemas da atualidade, 

uma vez que os artistas, naturalmente, expressam suas visões de mundo e 

interpretações da realidade social na qual estão (estamos) inseridos, através de 

suas produções. 

Com essa compreensão, portanto, podemos afirmar que os museus são 

espaços privilegiados para o trabalho de formação de (arte) educadores, como o 

demonstram Orloski (2005) e Utuari (2004), bem como para a sensibilização dos 

alunos, uma vez que, em seu acervo, encontram-se latentes questões de ética, 

pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual, trabalho e 

consumo. Por isso vemos, nos museus e instituições culturais, os ambientes 

adequados e/ou favorecedores da abordagem dos temas transversais dos PCNs 

(1990), tão caros à formação plena do educando para a concretização de sua 

cidadania.   

Sabemos que, a partir da década de 90, apresentam-se tais temas no centro 

das discussões sócio-político-econômicas e culturais, em âmbito nacional e 

                                                 
2
 Em algumas passagens do texto, utilizaremos o substantivo composto arte-educadores ou Arte-Educação 

com o uso de parênteses para nos referirmos aos educadores e à Educação, em geral, de qualquer área de 

conhecimento. 
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mundial. Através desses diálogos, que sensibilizam para o enfrentamento dos 

problemas sociais da humanidade, lapida-se o homem para uma formação 

humanística, segundo Paulo Freire (1987), entre outros, como Morin (2000), 

potencializando cada sujeito envolvido nesse processo a contribuir para as 

transformações sociais.  

É importante refletir que, dentre os desafios do (arte) educador, hoje, 

deparamo-nos com o difícil dever de manter vivo esse diálogo que visa à 

formação humana num momento em que somos todos reféns de um sistema 

capitalista e de uma indústria cultural que valoriza a competitividade, o tecnicismo, 

o pragmatismo, o consumismo, o sexismo, o individualismo, que resultam em 

processos de exclusão cultural, atos de violência e em barbárie – como alertam 

Moreira e Candau (2006), Adorno e Horkheimer (1969) e Efland (2005), entre 

outros.   

Para possibilitar tal dialogicidade, é preciso dar uma atenção especial ao 

processo de Formação Continuada de Professores, a fim de que se institua uma 

prática pedagógica que leve o professor a refletir criticamente sobre a qualidade e 

a intencionalidade das produções culturais de massa que se impõem a todos nós. 

Dessa maneira, possibilitar-se-á aos professores uma recepção mais crítica e, 

portanto, mais seletiva da cultura de massa, tornando-o um conhecedor criterioso 

e sensível do mundo da produção artístico-cultural. Como no dito popular, pode-

se, de certa forma, estar “nadando contra a maré”, mas com o objetivo de 

estabelecer uma nova relação com a Arte e a formação de educadores. 

Como referencial teórico para se discutir sobre a Formação Continuada de 

Professores, selecionamos: Demailly (1995), que define modelos de formação 

contínua como ideais-tipo, ou seja, defende que tais modelos nunca se encontram 

no estado puro. Da mesma forma, buscamos apoio em Almeida (2005), por 

apontar a tendência e a necessidade atual das parcerias institucionais para 

desenvolver essa formação (dentre as quais os museus). Além desses, 

procuramos Ferreira (2006), pelos argumentos sobre o papel da gestão na 

formação de professores no contexto da globalização;  

Os estudos de Carvalho e Simões (1999 apud FALSARELLA, 2004), 

mostraram que, de modo geral, os autores rejeitam o conceito de formação 
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continuada como treinamento3 e adotam a concepção de formação continuada 

como processo. Classificam tais autores em três grupos essas concepções de 

formação continuada: o primeiro a concebe como aquisição de informações e/ou 

competências; o segundo, como prática reflexiva no âmbito da escola e o terceiro 

vê a formação continuada como prática reflexiva articulada com as dimensões 

sociopolíticas mais amplas. Essas concepções correspondem respectivamente a 

três modelos de formação continuada, conferidos em Jacobucci (2005, p.30): o 

“modelo clássico”, o “modelo prático-reflexivo” e o “modelo emancipatório-

político”.  

Para Candau (1997), a concepção clássica relaciona-se ao fato de que a 
grande maioria dos projetos de formação valorizam a reciclagem dos professores, 

desconsiderando o saber que se constrói na prática cotidiana da escola. Nessa 

concepção, o professor é considerado como mero executor de propostas 

educativas elaboradas pelos técnicos em Educação, descontextualizadas da 

realidade das escolas.  

Outras pesquisas informam que a concepção crítico-reflexiva se adapta 

melhor às atividades de formação continuada de professores, pois fundamenta-se 

na reflexão dos sujeitos sobre sua prática docente e sobre teorias implícitas que, 

de forma contínua e permanente, orientam o trabalho docente. Tal concepção 

vem sendo defendida por vários pensadores, como: Schön (1995), Nóvoa (1995) 

e Tardif (2002). Outros estudos baseados nesta concepção podem ser conferidos 

em várias dissertações defendidas, dentre as quais, alguns estudos que 

relacionam Arte e Educação: Sardelich (1998); Silva, E. (2005), Silva, S. (2005), 

Silva, L. ( 2007). 

Encontramos ainda, em Jacobucci (2006), uma terceira concepção de 

formação continuada, a sócio-histórica.   Segundo Palma Filho e Alves (2003), 

desde o final da década de 1990 e início do século XXI, surgem diversas 

pesquisas no Brasil que defendem a educação continuada para além da prática 

reflexiva, numa perspectiva crítico-dialética. Autores como Zeichner (1993), nos 

Estados Unidos, e Freire (1996), no Brasil, além de alguns trabalhos de pesquisa 

que abordam História da Educação e Ensino de Arte como Silva (2003) e 

                                                 
3
 Treinamento, aqui, deve ser entendido no sentido behaviorista, como condicionamento ou modelagem de 

comportamento. 
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Formação de Professores e Educação Patrimonial em Amorim (2005), defendem 

essa mesma concepção. 

Tal entendimento compreende que “a atividade reflexiva exige uma relação 

dialética entre teoria e realidade” (JACOBBUCI, 2006, p.36), percebendo nas 

interações sociais e institucionais, entre professores, pesquisadores e outros, as 

condições político-sociais necessárias para se refletir sobre a prática educativa, 

que envolve a análise do contexto social, cultural, econômico, numa visão mais 

ampliada de mundo. Essa concepção fundamenta “o modelo de formação 

continuada emancipatório-político”. (id. ibidem.) 

Nos anos 1990, vários programas de Formação Continuada foram oferecidos 

aos professores da rede pública estadual, promovidos pelas Diretorias de Ensino 

(DERES). Tais investimentos não atendiam às reais necessidades do professor, 

pois eram realizados de maneira massificada, ou seja, sem um planejamento 

adequado para atender às especificidades das diversas áreas de conhecimento. 

À exceção disso, os encontros realizados pela equipe do Departamento de Ações 

Culturais (DEAC), da Secretaria do Estado de Pernambuco, direcionados 

especificamente para o arte-educador, a partir da segunda metade daquela 

década4, possibilitavam aprendizagens sobre Arte. Pode-se destacar que, no ano 

de 1995, o V Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), em parceria com a referida 

Secretaria de Educação Estadual, incluiu, pela primeira vez em sua programação, 

oficinas pedagógicas na área de Arte5.  

Essa experiência aproximou-se da concepção crítico-reflexiva, na medida em 

que houve um planejamento coletivo (entre diretor do DEAC, coordenador 

pedagógico e oficineiros) e comprometido com uma formação específica para os 

(arte)educadores, através da seleção de projetos educativos elaborados por 

artistas e arte-educadores locais, conhecedores das necessidades dos 

professores das escolas públicas.   As atividades das oficinas promoveram entre 

os participantes o exercício de processos criativos, a reutilização de materiais 

industrializados e reaproveitados da natureza e o domínio de técnicas básicas, 

nas diversas linguagens da Arte - visual, musical, cênica e literária - necessárias 

                                                 
4
 Equipe especializada na área de Arte, coordenada pelo Prof. Ms Fernando Azevedo.  

5
 Silvana Conrado participou ministrando uma oficina intitulada: Do Realismo ao Abstracionismo, 

voltada para crianças e adolescentes. A relação e comentários das oficinas oferecidas no V FIG 
confere-se no  Jornal do Commercio, Caderno C, de  21 e 29 de julho de 1995, e no Suplemento 
de Educação, de setembro do mesmo ano. 
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para o fazer artístico.  Demonstrou-se, assim, por parte dos organizadores das 

oficinas pedagógicas do FIG (1995), uma preocupação em estimular nos 

educadores uma prática docente mais criativa, produtiva artisticamente e 

comprometida com o meio ambiente, quando de volta à realidade da sala de aula.  

Essas foram ações verdadeiramente formativas, bem diferentes daquelas outras 

conservadoras, generalizadas e descontextualizadas da realidade dos 

professores. 

Outro exemplo de experiências bem sucedidas que visam à formação 

cultural, não só de estudantes, mas também dos professores, realizadas no 

contexto dos museus e instituições culturais, além dos já citados, podem ser 

conferidas em Martins, Schultze e Egas (2007), organizadoras da realização de 

um ciclo de palestras, debates e reflexões envolvendo profissionais 

especializados na área de Arte e Educação, como curadores, críticos de arte, 

arte-educadores, pedagogos e educadores em geral em torno do tema mediação 

cultural. 

A preocupação com a formação cultural é um tema emergente, bem como é 

visível o pouco preparo de alguns educadores frente ao impacto da globalização 

econômica e cultural no cotidiano escolar. A formação conservadora dificulta ao 

professor lidar com a diversidade cultural existente na sala de aula. Um exemplo 

dessa limitação pode ser visto no filme “Entre os Muros da Escola”, baseado em 

livro homônimo do escritor francês François Bégaudeau, um relato de sua 

experiência como professor diante das dificuldades para lidar com uma turma de 

alunos de diversas procedências étnicas e sociais. 

 Com este exemplo acima, em que a arte imita a vida, pretendemos chamar 

a atenção para a emergente necessidade de que se avancem os estudos sobre a 

formação do professor - do processo de formação crítico-reflexiva para o político-

emancipatório - através da realização de Estudos Culturais que promovam a 

ampliação da concepção de pedagogia, “compreendendo-a como um modo de 

produção cultural [...] definida como uma prática cultural ética e politicamente 

responsável a serviço da ampliação da democracia” (GIROUX apud CANDAU, 

2003, p. 248).   

Defendemos, também, neste estudo, que as contribuições dos estudos sobre 

os fenômenos culturais presentes em nossa sociedade (multiculturalismo, 

pluralidade cultural, interculturalidade, etc) devem estar incorporados na 
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Formação inicial e continuada de professores. Ratificamos que tais assuntos 

estão contemplados nos temas transversais dos PCNs. A Formação de 

professores para a diversidade cultural, portanto, ganha centralidade nas 

discussões deste trabalho. 

Para a construção dos argumentos e a análise das práticas formativas dos 

museus, selecionamos Candau (1997, p. 239), que defende o magistério como 

uma construção cotidiana, ampliando o conceito de cultura para além das 

dimensões artística e intelectual, contemplando a concepção antropológica em 

que “a cultura é vista como estruturante profundo do cotidiano de todo grupo 

social e se expressa em modos de agir, relacionar-se, interpretar e atribuir 

sentido, celebrar, etc.” Segundo a autora, essa visão ampliada da cultura não 

deve ser ignorada ou reprimida no processo de formação (continuada) de 

professores. Assim concebe Barbosa (1998; 2005), defendendo que uma 

formação (artística) pós-moderna, necessariamente, está comprometida com as 

questões multiculturais. Na mesma linha de pensamento, Ritcher (2008) defende 

os processos de formação interculturais que são construídos a partir da estética 

do cotidiano.  Por sua vez, Freire (1987) e McLaren (2000) tratam de uma 

pedagogia de resistência às tendências internacionais de homogeneidade cultural 

que comprometem o fortalecimento e o respeito às identidades culturais, ou seja, 

alertam para as relações de dominação e opressão cultural existentes na 

sociedade.  

O paradoxo desses dois movimentos sócio-culturais presentes fortemente 

hoje - um que busca a valorização das identidades culturais e outro, hegemônico, 

de mundialização da cultura (excludente) – impulsionou as buscas de estudos 

culturais que respondessem às inquietações surgidas no processo de 

investigação.  

No foco deste estudo, está o grande desafio relacionado à própria formação 

de professores para o ensino de Arte, como motivação maior desta pesquisa. As 

contribuições de estudos recentes na área de Arte-Educação, já referidos acima, 

confirmam o alto índice de “professores de Arte” (mais de 80%) formados em 

outras áreas de conhecimento e que assumem a função do ensino desta 

disciplina despreparados, por não terem uma formação específica.  

As conclusões a que chegam os estudiosos que se ocupam desse assunto, 

a nosso ver, refletem o problema da desvalorização do ensino de Arte em três 



 24 

dimensões. Primeiramente, pelos gestores das Secretarias de Educação 

Estaduais, que (conforme relato de professores formados em Arte) não abrem 

vagas suficientes em concursos públicos para o profissional do Ensino de Arte, 

preenchendo esta grande lacuna no corpo docente das escolas com a admissão 

de professores formados em outras áreas de conhecimento, numa operação 

paliativa. Segundo, essa desvalorização da Arte-Educação fica caracterizada 

quando os próprios docentes assumem o cargo, sem o devido preparo, apenas 

para complementarem sua carga-horária. Admitindo a hipótese de que eles, 

realmente, gostariam de receber formação especializada nessa área, observamos 

que a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, por exemplo, ainda não 

dispõe de uma política para a formação continuada desses professores6. Terceiro, 

e em conseqüência dos problemas apresentados acima, percebemos que essa 

desvalorização está evidenciada na conduta dos próprios alunos na sala de aula, 

não devidamente orientados e estimulados a respeitar a Arte como disciplina de 

conhecimentos específicos, que os capacitará na sensibilização para uma visão e 

compreensão estética do mundo, por sua natureza interdisciplinar. 

Daí por que este trabalho discute as deficiências encontradas no campo da 

(Arte) Educação, particularmente no que tange à formação continuada de 

professores; demonstra-se que autores denunciam a  tendência atual de buscar 

apoio através de parcerias com outras instituições, como organismos do sistema 

de ensino, universidades, ONGs, movimentos  populares, sindicatos, associações 

e, no caso específico desta pesquisa, os museus, considerados um espaço 

privilegiado para a formação cultural dos mestres (ALMEIDA, 2005). 

Por isso, nesse quadro de quase desalento quanto à valorização da 

formação do professor para o ensino de Arte, é alentadora a constatação de que 

a Secretaria Municipal de Educação de Recife tem possibilitado aos professores, 

formados ou não em Arte, uma preparação mais efetiva para ministrar esta 

disciplina. 

Para a nossa pesquisa, interessam as novas concepções de museu como 

espaço pedagógico ativo, interativo ou fórum de debates, conferidas na revista 

MUSAS (2007). Suas parcerias com as instituições de ensino parecem atender a 

uma necessidade de renovação de práticas educativas, tanto do museu como das 

                                                 
6
 Recentemente (2009), entretanto, observa-se uma iniciativa inédita da Secretaria de Educação Estadual de 

PE, ao financiar Curso de Especialização para professores nesta situação.   
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escolas e universidades, conforme se discute adiante. Acrescentamos que os 

museus, com seus valiosos acervos, podem funcionar como fontes de 

conhecimento para professores e alunos, facilitando os estudos interdisciplinares 

e suprindo, em parte, a carência de recursos materiais existentes em nossas 

escolas públicas.  

Considerando que a Política Nacional dos Museus, oficializada pelo 

Ministério da Cultura em 2004, apresenta como uma de suas estratégias a 

parceria com o Ministério da Educação visando à realização de projetos 

educativos nos diversos espaços museológicos existentes no país, apontamos 

como principal questionamento: a Formação Continuada do Professor de Arte em 

museus de Recife constitui-se uma formação multicultural?  

O nosso interesse pelo tema deve-se ao desejo de ampliar o debate sobre a 

formação contínua dos professores de Arte, buscando compreender qual a 

contribuição dos museus para uma formação multicultural. Acreditamos que tal 

tarefa possa atender às reais necessidades de professores e alunos na escola, 

possibilitando-lhes a ampliação do universo cultural, o enriquecimento do currículo 

escolar e maiores avanços no rendimento escolar dos educandos.  

Através desse olhar mais aprofundado para a relação museu-formação de 

professor, desejamos sensibilizar as autoridades culturais gestoras, 

patrocinadores das exposições de Arte, dirigentes dos setores educativos dos 

museus, gestores escolares e, de maneira especial, os próprios professores, para 

a dimensão social que essas ações educativas podem atingir, visto que vão além 

do fato de atrair o público, escolar ou não, aos museus, mas sobretudo pela 

possibilidade de contribuir, principalmente, para uma formação humanística de 

professores/educadores e alunos, necessária para as transformações sociais. 

Daí por que estruturamos este trabalho da seguinte forma: no primeiro 

capítulo, focalizamos o Ensino de Arte: das lutas no campo da Arte-Educação à 

formação de professores em museus, em que se apresentará uma visão da 

trajetória de conquistas do país, no campo da Arte-Educação, tomando como 

marco inicial a inclusão obrigatória da disciplina Educação Artística no currículo 

escolar através da Lei de Diretrizes e Bases (LDB - Lei nº 5692/71). Será 

abordado o processo de criação da Federação de Arte-Educadores do Brasil 

(FAEB - 1987) e sua influência na reafirmação da obrigatoriedade do Ensino de 

Arte através da nova LDB – Lei nº 9394/96; enfocar-se-á o reconhecimento legal 
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dos profissionais formados nas diversas linguagens artísticas, conforme Parecer 

do Conselho Nacional de Educação (CNE - 2005), refletindo-se sobre os desafios 

e reais conquistas desse campo, explicando como o fenômeno das mega-

exposições no Brasil influenciou a criação dos setores educativos dos museus e a 

formação continuada do professor de Arte e sua autonomia, no atual contexto da 

globalização cultural e econômica.  

No segundo capítulo, discutiremos A formação continuada e multicultural 

do Professor, apresentando as concepções de formação continuada existentes e 

propondo uma formação em direção à multiculturalidade. Outrossim, trataremos 

do museu como espaço pedagógico para o ensino de Arte, esclarecendo a 

evolução da concepção de museu, de templo a fórum de debates; 

apresentaremos o museu como o lugar da arte e da experiência estética, a partir 

de algumas definições sobre Arte e de como a literatura defende o museu como 

espaço privilegiado para a formação cultural de (arte) educadores.  

No terceiro capítulo, O trabalho metodológico: tecendo a trama dos fios 

condutores, descreveremos todo o processo de elaboração desta pesquisa, sua 

natureza qualitativa, a justificativa da escolha dos campos e dos sujeitos 

investigados e do método de análise. Trabalharemos neste estudo de casos com 

dois museus situados em Recife, demonstrando como ambos, com suas 

potencialidades e singularidades, mostraram-se mais atuantes e eficazes na 

oferta de formação continuada para o Professor de Arte. 

No quarto e último capítulo, discutiremos, a partir dos resultados da análise 

dos casos, O significado das experiências de formação de professores de Arte 

nos museus, buscando esclarecer a natureza do trabalho desenvolvido naqueles 

espaços culturais, o papel dos sujeitos pesquisados nesse processo e a 

relevância destes para o êxito dos programas de formação. Buscaremos resposta 

para a pergunta desta pesquisa: o trabalho de formação continuada de 

professores de Arte oferecido pelos museus de Recife constitui-se uma formação 

multicultural? 

 Nas considerações finais, apresentaremos indicadores resultantes da 

pesquisa, no sentido de estimular a permanência das ações de formação 

continuada significativas nos museus e instituições culturais de Recife, apontando 

possibilidades e limitações de ações educativas para a formação do professor de 

Arte, neste contexto.  
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CAPÍTULO I 
 

ENSINO DE ARTE NO BRASIL: 
das lutas no campo da Arte-Educação à 
formação  de professores em museus 

 

                       

                          FIG. 2 A luta dos homens (detalhe) – 1977- Gilvan Samico  
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Necessárias se fazem, como início deste trabalho, algumas narrativas micro-

históricas, visando à reflexão sobre o processo de consolidação do campo da Arte-

Educação no Brasil. Serão mostradas as lutas dos arte-educadores pela conquista 

do seu espaço e valorização do ensino de Arte no país, desde a inclusão da 

disciplina Educação Artística no currículo escolar, no início dos anos 70, até os 

problemas atuais enfrentados pelos professores de Arte, neste início de século 

XXI.  

A trajetória da constituição e evolução deste campo, desde sua gênese até a 

situação atual, mostra a relação de alguns de seus aspectos à teoria de Bourdieu - 

sociólogo que desenvolveu o conceito de campo, habitus, capital cultural, capital 

social e capital econômico para explicar as relações, fenômenos e transformações 

sociais – o que revela uma maior compreensão do processo de conquista da 

autonomia da Arte-Educação no país, assim como da busca dessa autonomia pelo 

próprio arte-educador. 

Essa trajetória de lutas pela conquista do campo da Arte-Educação no país 

está aqui simbolizada na obra “A luta dos homens”, de Gilvan Samico. São lutas 

travadas num campo maior, o sistema educacional, no qual as principais armas 

utilizadas são os argumentos. Vencem a batalha aqueles que, sob a luz das 

teorias e das práticas, conseguem convencer com maior intensidade os seus 

opositores. A simetria da imagem mostra, metaforicamente, que se trata de uma 

luta de igual para igual, ou ainda de uma luta pela igualdade de direitos no mesmo 

campo. 

 

1.1 As lutas pela Arte na Educação 

 

A defesa pela permanência do ensino de Arte em nossas escolas é recente. 

Em 1987, fundou-se a FAEB (Federação de Arte-Educadores do Brasil), como se 

viu anteriormente, cujo objetivo é manter o ensino de Arte na escola, entre outros, 

tendo em vista que ele é constantemente ameaçado de ser cortado nas propostas 

anteriores à atual LDB e nas legislações estaduais. A Arte só se manteve como 

obrigatoriedade após uma insistente e pertinente atuação dos arte-educadores 

brasileiros junto aos parlamentares da Câmara e do Senado federais, articulando-

se em regime de vigilância permanente (BARBOSA, 2008).  
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A amplitude dessa Área, que passou a comportar as diversas especialidades 

nos cursos de graduação, diretamente relacionadas às suas linguagens – visuais, 

plásticas, cênicas, musicais - e o seu crescente desenvolvimento, principalmente 

nas regiões Sul e Sudeste do país, naturalmente exigiram mudanças ou 

atualizações na legislação vigente, pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

É que tal área continuava desatualizada, ignorando a emergência de novos 

cursos de nível superior, cujos termos dificilmente acompanham o ritmo da 

evolução das áreas de conhecimento. Tal fato gerou equívocos e graves 

problemas aos profissionais do campo do ensino das Artes, no decorrer dos anos 

90, a exemplo da exclusão de profissionais formados em uma determinada 

linguagem da Arte de processos seletivos para ocupação de cargos de professor 

para o ensino de Arte; os editais de concurso, via de regra, restringiam as 

inscrições aos portadores de diploma do curso de Educação Artística, por 

exemplo. 7 

Recentemente, no ano de 2005, CNE (Conselho Nacional de Educação) 

atendeu à solicitação da FAEB em redigir um parecer legal “no sentido de se 

estabelecer coerência entre a Resolução do CNE (2005) e os demais textos 

legais que regulamentam a educação brasileira”. Dessa forma, a legislação 

contemplaria a diversidade de cursos existentes na área de Arte no Brasil. O 

apelo foi realizado através de correspondência assinada por 847 participantes do 

Congresso da FAEB, entidade representativa da categoria dos arte-educadores 

do Brasil. Os termos do Parecer do CNE (2005) podem ser conferidos na 

transcrição a seguir: 

   

Entendemos assim que a retificação da denominação “Educação 
Artística” por “Arte” está na linha de compreensão do Parecer e da 
Resolução, define melhor a noção de área de conhecimento, fica 
em consonância com a LDB e permite às redes públicas, no âmbito 
de sua autonomia, receber, indistintamente, em concursos públicos 
licenciados em Educação Artística, em Arte ou em quaisquer 
linguagens específicas, Artes Visuais e Plásticas, Artes Cênicas ou 
Teatro, Música e Dança, que utilizarão os seus conhecimentos 
específicos, com a finalidade de atingirem os objetivos 
preconizados pela legislação em vigor para o Ensino Fundamental 

                                                 
7
 Exemplo concreto desses transtornos ocorreu no Concurso Público para Professor de Educação 

Artística da Prefeitura da Cidade Recife (1994). O Edital restringiu a docência da Arte, apenas, aos 

diplomados em Educação Artística, excluindo boa parcela dos licenciados nas áreas de Arte a quem, 

também, competia a ocupação do cargo de Professor de Educação Artística. 
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2 e, de modo mais direto, o objetivo do ensino da arte, que é 
promover o desenvolvimento cultural dos alunos. 

 

Tal problema de desatualização na legislação, assim, foi solucionado nos 

termos legais; como se vê, consistia nas distinções entre os vários cursos de 

licenciatura existentes neste campo (Educação Artística, Desenho e Plástica, 

Artes Visuais, Artes Cênicas, etc). Na realidade, segundo Barbosa (2008, p.22), 

tais denominações correspondem aos “conceitos associados às diferentes 

terminologias e trajetória histórica” do ensino da Arte. Daí a necessidade da 

constante atualização dos documentos do MEC, além da devida atenção por 

parte das Comissões dos Concursos e dos redatores de Edital de Concurso 

diante dos novos profissionais que se formam nas universidades para atender às 

urgentes demandas da sociedade. 

Outro aspecto importante a salientar, no que diz respeito às lutas pela Arte 

na Educação, refere-se às Políticas Públicas para a formação de professores de 

Arte. Em Pernambuco, é reconhecida a contribuição da Escolinha de Arte do 

Recife e do Brasil à Arte-educação no país, anterior à década de 60, que 

influenciou, em parte, a própria elaboração da LDB nº 5692/71 e, provavelmente, 

a criação das licenciaturas em Educação Artística (SILVA, 2003). 

Como já citado anteriormente, vimos que, na década de 70, foi garantida por 

lei a inclusão da Arte nos currículos nacionais. Era a época do regime militar e, 

naquele período, a formação ainda estava sendo implantada nas universidades, e 

os Técnicos da Secretaria de Educação (pessoal restrito) recebiam incentivos 

para estudar no exterior, especialmente nos Estados Unidos.  

O fato é que, embora passados 35 anos da abertura dos cursos de 

graduação em Educação Artística (1973), ainda se convive com a falta de pessoal 

formado nessa área para atender à grande demanda das escolas, especialmente 

as públicas, devido à expansão da rede pública de ensino, iniciada em 1971. 

Conforme indicam pesquisas recentes (SARDELICH, 1998; SILVA, 2003; SILVA, 

2007), uma minoria de profissionais que lecionam a disciplina possuem formação 

artística. Silva (2003) apontou o índice de 86% de professores lecionando a 

disciplina de Arte, a título precário, como complemento de carga horária. 

 Outro desafio dos docentes da Arte (antigo, mas que se estende até hoje) é 

o problema da hierarquia das disciplinas curriculares, reflexo desta cultura 
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globalizada, de valores contraditórios e voltada para o consumismo. De um lado, 

a supervalorização da racionalidade em detrimento da afetividade e, de outro 

lado, uma mediocridade intelectual, percebida não só em muitos programas de tv, 

como também nas produções musicais, para ficar apenas nessas duas áreas.  

Na realidade escolar brasileira, desde o Ensino Fundamental até o Ensino 

Superior8, os valores dessa sociedade do consumo se reflete na priorização a 

algumas disciplinas, como a Matemática e demais ciências exatas, deixando em 

segundo plano as ciências humanas e sociais. Nesta escala de (des)valorização 

interdisciplinar, Arte parece situar-se no último degrau, a exemplo de alunos do 

Ensino Fundamental II que, geralmente, só dedicam algum tempo às atividades 

artísticas quando sobra tempo determinado aos estudos das outras disciplinas.   

Situação bem diferente vivem estudantes de outros países em que, desde a 

educação infantil, a Arte tem o mesmo valor que as demais disciplinas, como se 

depreende do relato de Lili Kawamura ao referir-se à sua experiência  no Japão: 

 

[...] a educação básica é a educação total, completa, do 
comportamento, das atitudes, nas artes, etc., porque, por 
exemplo, ensinar música, ensinar desenho, pintura, cerâmica, 
tem o mesmo peso que ensinar as outras matérias  (GOERGEN 
& SAVIANI, 2000, p 110). 
  
 

Por que as artes devem ser abordadas na educação escolar com o mesmo 

nível de importância das demais áreas de conhecimento? Qual a função da arte 

na vida humana? 

Ernst Fischer (2007), ao tentar explicar a necessidade da arte para o ser 

humano questiona: por que milhões de pessoas leem livros, ouvem música, vão 

ao teatro e ao cinema? Por que reagimos diante das “irrealidades” das produções 

artísticas como se elas fossem a realidade intensificada? Que misterioso 

divertimento é esse? Por que nossa própria existência não nos basta? E afirma 

que o ser humano quer ser mais do que apenas ele mesmo, ao ansiar uma 

plenitude de vida que lhe é fraudada pelas limitações da individualidade. Para 

este autor, “o ser humano anseia por unir na arte o seu „Eu‟ limitado com uma 

existência humana coletiva e por tornar social a sua individualidade” (FISCHER, 

2007, p. 13)  

                                                 
8
 Um estudo aprofundado sobre o processo de constituição do Curso de Licenciatura em Educação Artística 

da UFPE, analisando suas condições políticas, físicas e pedagógicas pode ser conferido em AGUIAR (1997).  
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Porcher (1982) ressalta a necessidade dos esforços que devem ser feitos 

pelos educadores em prol de uma prática educativa comprometida com o prazer e 

a emoção estética, a exaltação e a realização das virtualidades sensoriais, das 

aptidões emotivas e das demais potencialidades afetivo-cognitivas dos 

educandos, desde a primeira infância. Potencialidades estas constituidoras de um 

ser sensível às questões humanas e sociais. Caso contrário, estaremos 

contribuindo para manter a banalidade no mundo, a mediocridade do ser humano 

e a insignificância da vida.  

Devido às atuais demandas sociais e a necessidade do enfrentamento dos 

desafios neste campo, citados acima (como a insuficiente e deficiente formação 

do professor de Arte, a desvalorização da Arte nos diversos níveis da educação 

formal e os impactos da globalização cultural no ensino desta disciplina), deve-se 

recorrer às “novas abordagens no ensino de Arte”, citadas por Barbosa (2008, 

p.17-22), as quais destacamos e sintetizamos, aqui, em dois pontos 

fundamentais:  

 

1. Compromisso com a cultura, com a história e com a diversidade cultural, 

influenciando positivamente no desenvolvimento cultural dos estudantes pelo 

ensino/aprendizagem da Arte; 

 

2. compreensão de que interpretar códigos visuais (imagens) tem 

importância não só para o desenvolvimento da subjetividade e da criatividade dos 

educandos, mas também para o desenvolvimento profissional, relacionado ao 

universo das artes, como publicidade, propaganda, cinema, design, arquitetura, 

decoração, moda, etc.  

 

A relevância dos estudos culturais no ensino de Arte e na formação do 

professor de Arte, no atual contexto da globalização cultural, é ponto de destaque 

para a conscientização do problema. Bem assim, a necessidade de se refletir 

criticamente sobre a produção cultural de massa, veiculada nos meios de 

comunicação, e sua relação com a cultura erudita existente dos museus, são 

questões a esclarecer. Daí por que serão abordadas no Capítulo II, ao nos 

referirmos à formação multicultural do professor, como continuidade das reflexões 
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que trataremos logo a seguir, possibilitando-nos uma maior compreensão do 

papel do arte-educador e da própria Arte na Educação.    

 

1.2 Arte-Educação: um campo conquistado?  

 

Tendo como marco de referência da gênese do campo da Arte-Educação no 

Brasil a inclusão obrigatória da disciplina de Educação Artística no currículo 

escolar, cuja ocorrência já se discutiu anteriormente, tal inclusão foi recebida 

entusiasticamente pelos educadores, pois apresentava alguns avanços e 

conquistas, como a extensão da escolaridade obrigatória (de 4 para 8 anos) e a 

generalização do ensino profissional no nível médio (2º grau). Além da Educação 

Artística, foram incorporadas ao novo currículo escolar a Educação Moral e 

Cívica, a Educação Física e Programa de Saúde, conforme o artigo 7º da LDB nº 

5692/71. Nessa nova estrutura curricular de 1º e 2º graus, o ensino de Arte 

situava-se no núcleo comum, que correspondia à parte mínima de conteúdo 

exigido para uma educação básica completa de qualquer cidadão. A Educação 

Artística foi incluída exatamente na parte de Comunicação e Expressão que 

visava, conforme a Resolução nº 8/71,art.3º: 

 

ao cultivo de linguagens que ensejem ao aluno o contato coerente 
com os seus semelhantes e a manifestação harmônica de sua 
personalidade, nos aspectos físico, psíquico e espiritual, 
ressaltando-se a Língua Portuguesa, como expressão da Cultura 
Brasileira. ( ROMANELLI, 1996, p. 240) 
 

Quanto ao tratamento metodológico, a Lei previa que as matérias que 

compusessem os currículos fossem trabalhadas sob a forma de “atividades, áreas 

de estudo e disciplinas”. A Arte se incluía nas atividades, definidas como 

experiências vividas, predominantemente nas séries iniciais. (idem) 

No 2º grau, atual Ensino Médio, a Educação Artística passou a ser disciplina 

obrigatória, visando a uma orientação profissional para as artes industriais, devido 

à insersão de uma política educacional voltada para a formação de profissionais 

para atuarem nas indústrias, implantadas no país pelo governo militar, desde os 
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anos 70. Tal formação de iniciação industrial aos jovens foi materializada com a 

criação dos Ginásios Orientados para o Trabalho (GOT) 9 . 

  Na prática, segundo Cunha e Góes (1988), essas artes industriais 

ensinadas no GOT eram artesanais (trabalhos com madeira, metal, cerâmica, 

entre outros) e, portanto, não interessavam à formação de um operador de 

máquinas a ser inserido numa linha de produção. Daí por que esses autores 

questionaram a utilidade de iniciar os alunos do 2º grau em técnicas artesanais, 

uma vez que eles iriam inserir-se em linhas de produção industriais, num contexto 

social de emergência e valorização das novas tecnologias industriais. 

 A intenção de importar ou adaptar um modelo norte-americano ao ensino de 

Arte no Brasil, conforme observa Barbosa (1999), foi resultante do impacto do 

encontro entre as artes e a indústria e o processo de cientifização da Arte. No 

ensino superior, o curso de Educação Artística foi criado nas universidades em 

1973, sendo muito criticado pela sua característica polivalente - visava formar, em 

apenas dois anos, profissionais aptos para atuar nas diversas linguagens da Arte 

(Plásticas, Cênicas, Musical, entre outras) - nas chamadas Licenciaturas Curtas. 

A partir daí, pode-se questionar: como os professores (sem formação 

especializada) poderiam relacionar ciência e arte na escola quando a Educação 

Artística sequer correspondia a uma área de conhecimento, ou seja, não era 

considerada uma disciplina (nas séries iniciais) e não se situava no mesmo 

patamar das ciências? 

 Na realidade dos Estados Unidos (EUA), por sua vez, o progresso industrial 

foi atribuído à precoce iniciação da juventude americana no estudo do desenho e 

a boa organização do ensino de Arte aplicada à indústria. Tal fato possivelmente 

influenciou a importação desse modelo pelo Brasil, mas, na prática, houve 

distorções metodológicas que levaram à falência da Arte-Educação nas 

instituições públicas e particulares do país, por um longo tempo. Além disso, 

naquela época, poucas instituições de ensino se voltavam para o desenho 

                                                 
9
 Cerca de 600 ginásios desse tipo foram construídos no Brasil, com a contribuição de 

assessores norte-americanos e os dólares da USAID (United State Agence for Internacional 

Develovement), em vigor através da reforma do ensino de 1º e 2º graus , conforme a  LDB 

nº5.692/71. 
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aplicado à indústria. Exemplo disso era o Liceu de Artes e Ofícios, nas grandes 

capitais do país. (BARBOSA 1999b) 

Uma dessas distorções metodológicas, na década de 80, foi o predomínio de 

receituário de técnicas, com a implantação do uso do livro didático nas aulas de 

Arte. Os exercícios propostos nesses livros não estimulavam a criatividade, mas a 

repetição de modelos de desenhos geométricos ou estereotipados.  

O governo militar, segundo Silva (2003, p.125), teve como uma de suas 

características marcantes o combate às manifestações culturais ou populares 

consideradas subversivas, pois ameaçavam a ordem no país, conforme era 

entendido. Mas, por outro lado, a ditadura militar exercia um poder simbólico na 

sociedade da época (ainda presente hoje), pois  representava a realização do 

sonho de um país moderno e industrializado, de ordem e progresso.  Portanto, 

vendia-se a imagem de uma política educacional completamente voltada para a 

formação de cidadãos competentes para assumir esta nova realidade, interligada 

à economia internacional e à hegemonia do capitalismo. Nesse período, foi 

concretizado o plano de expansão das unidades escolares, tanto nos níveis de 1º 

e 2º graus (com ênfase na profissionalização), como também no nível superior 

(formação altamente especializada, porém elitizada).  

O final da década de 80 foi um período marcado pela organização política 

dos arte-educadores do Brasil, sendo de fundamental relevância para o 

reconhecimento do campo da Arte-Educação a criação da FAEB, no ano de 1987, 

já aqui citada. O novo contexto político de redemocratização do país, sem dúvida, 

contribuiu para uma melhor articulação política desses profissionais no Brasil. 

Nesse período de maior articulação política e intelectual entre os arte-

educadores, especialmente através da realização de congressos da FAEB10, 

foram debatidas inovações relacionadas à produção de conhecimentos 

específicos do Ensino de Arte. Fato relevante que contribuiu para fomentar novas 

discussões sobre o que e o como ensinar Arte, foi o lançamento da obra A 

imagem no ensino da Arte, na qual Ana Mae Barbosa (1988) sistematizou uma 

nova abordagem para ensino desta disciplina, a partir da apreciação de obras de 

arte, que consistia num processo constituído basicamente de três fases: 

contextualização histórica, análise crítica e fazer artístico, designada inicialmente 

                                                 
10

 Um histórico sobre a FAEB pode ser conferido na ótica de Ivone Richter (2008), in: Barbosa (2008).  
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de Metodologia Triangular e, após revisões da autora, Proposta Triangular. Essa 

abordagem foi desenvolvida (além de seus estudos sobre Art-Education 

realizados em países estrangeiros), a partir de experiências educativas quando 

dirigia o Museu de Arte Contemporânea (MAC) de São Paulo, na intenção de 

formar arte-educadores para o trabalho de mediação no museu. Até então, não 

havia profissionais formados para essa específica função educativa, no Brasil. 

No decorrer dos anos 90, esta nova abordagem para o ensino de Arte, 

introduzida por Barbosa, contribuiu para o debate sobre o papel da Arte na 

Educação e o reconhecimento de que a Arte é também uma área de 

conhecimentos específicos. Como sabemos, era concebida anteriormente de 

forma restritiva, apenas como atividade e não como disciplina curricular, nas 

escolas.  Vários embates ocorreram em torno da polêmica questão sobre a 

permanência do ensino de Arte no currículo escolar, contribuindo 

significativamente para os avanços nesse debate, além das conquistas políticas 

dos arte-educadores, a realização dos Congressos da FAEB. Esta entidade, como 

se sabe, comemorou em 2007 seus 20 anos de existência e, no ano seguinte (no 

período de 1988 a 2008), somam-se dezoito congressos realizados. Segundo 

Ritcher (2008, p 327), a FAEB, desde sua fundação, “esteve comprometida com 

duas ações importantes e complementares: atuação política e a pesquisa e 

discussão conceitual sobre o ensino da Arte”.  

Destacamos, aqui, a realização de alguns desses congressos: 

- o VI Congresso, realizado em Recife (1993), com o tema Alfabetização 

estética: da criação à recepção, projeto para o 3º milênio, em homenagem a 

Augusto Rodrigues. Pela primeira vez, o congresso é designado de CONFAEB 

(Congresso da Federação de Arte-Educadores do Brasil) pelos seus 

organizadores, liderados por Fernando Azevedo. Tal evento ocorreu 

paralelamente à Reunião Anual da SBPC, e através dele foi reativada a Comissão 

de Especialistas de Ensino de Artes e Design -CEEARTES (Ritcher, 2008);  

- o VIII CONFAEB (1995), em Florianópolis, discutiu o tema Ensino de Arte e 

a socialização dos Bens Artísticos, demonstrando a importância do compromisso 

da Arte-Educação com a democratização do acesso à Arte; 

- por fim, o XII CONFAEB (1999), em Salvador, que abordou pioneiramente 

as questões sobre as diferenças sócio-culturais, com o tema: É possível ensinar 

Arte? Globalização, Identidade e Diferença.  
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Percebemos que, de 1999 aos dias atuais, já se somam dez anos desde que 

o debate sobre o multiculturalismo foi iniciado e continua preocupando os arte-

educadores do Brasil.  

Alguns anos antes, em 1996, foi conquistada a reafirmação da 

obrigatoriedade do ensino de Arte nas escolas do país, conforme os termos da 

atual LDB nº 9.394/96.  A nova LDB e o contexto da globalização suscitaram 

novas discussões, em âmbito nacional, acerca da necessidade de atualização e 

mudanças curriculares em todas as disciplinas. 

No final da década de 90, foram publicados e distribuídos, nas escolas do 

país, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), específicos para cada área 

de conhecimento, inclusive para a de Arte, embora considerados, por vários 

estudiosos como  Lucíola Santos (2002), Bonamino e Martinez (2002), distantes 

da realidade das escolas públicas do país. Por outro lado, os chamados Temas 

Transversais tornados obrigatórios por esse documento, propunham-se a discutir 

problemas mais abrangentes e atuais existentes na sociedade, como ética, meio 

ambiente, orientação sexual, saúde, trabalho e consumo, bem como pluralidade 

cultural, sendo proposta para tal fim, “a interação entre escola, comunidade e 

outras instituições”. (PCN, Temas Transversais, p. 32).  

No campo do ensino de Arte, a chegada dos PCNs e sua orientação de 

trabalho em sala de aula com os temas transversais, reafirmou uma perspectiva 

positiva para a interação da escola com outras instituições, passando, 

obviamente, pela comunidade. Pois, desde os anos 80, com o surgimento dos 

primeiros estudos no Brasil que fundamentaram a Educação patrimonial, as ações 

educativas em museus passam a ser vistas com maior importância, a exemplo da 

realização do “Seminário sobre o „Uso Educacional de Museus e Monumentos‟, 

em 1983, no Museu Imperial de Petrópolis( RJ) e, em 1984, na Fundação 

Joaquim Nabuco (FUNDAJ) , em Recife”. (AMORIM, 2004, p. 73)  

Com a valorização da Educação patrimonial nas escolas e o reconhecimento 

da importância da Arte-Educação nos PCNs, se deu a aproximação com os 

museus enquanto instituições parceiras das aprendizagens culturais possibilitadas 

pelo universo da Arte. Tais aprendizagens puderam ser discutidas, 

especialmente, a partir de conteúdos transmitidos em exposições de Arte, a 

exemplo da arte contemporânea, que se propõem a dialogar com diversas áreas 

de conhecimento, com a  própria vida e com os problemas existenciais da 
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atualidade. Segundo a visão de críticos e curadores de Arte, “se a arte 

contemporânea dá medo é por ser abrangente demais e muito próxima da vida” 

(COCCHIARALE , 2007, p 16) 

Na perspectiva de uma formação que contribua com a construção de sujeitos 

competentes, reflexivos, críticos, transformadores e criativos, tal interação veio 

trazer uma luz àqueles profissionais que buscavam um norte. Daí em diante, 

passos significativos vêm sendo dados. A exemplo disso, encontramos artigos 

sobre museus (MUSAS, 2007) que demonstram uma preocupação atual com o 

aproveitamento educacional desse espaço cultural. Dentro da filosofia freireana, 

temos, por exemplo, a criação de alguns museus temáticos com o propósito de 

aproximar comunidade e museu, a exemplo do Museu da Maré, no Rio de Janeiro 

(idem).  

Essas reflexões sobre o percurso da Arte-Educação no Brasil revelam que a 

organização e institucionalização da classe de arte-educadores, representada, 

principalmente, pela FAEB, foi uma estratégia de luta e reivindicação do 

compromisso do Estado no processo de implementação do ensino de Arte nas 

escolas. Consequentemente, novas conquistas (de posições e de permanência 

desses profissionais) realizaram-se nesse campo da Arte e da Educação. Como 

bem observa Irene Tourinho (2008): 

 

a LDB, os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes 
Curriculares são documentos oficiais que representam discursos 
e ações que foram acontecendo na medida em que os 
profissionais da educação e especificamente das artes se 
mobilizaram e conquistaram seu espaço (id. in. BARBOSA, 2008, 
p.28). 
 

O campo11 do ensino de Arte nas escolas, a exemplo de Recife, constitui-se 

basicamente de três realidades. A primeira é a da escola particular, que dispõe de 

recursos materiais necessários para o desenvolvimento de várias atividades 

artísticas. A segunda é a realidade das escolas públicas estaduais e/ou 

municipais, apresentando condições físicas e materiais precárias e a falta de 

professor, seja de Arte ou das demais disciplinas, com exceção das escolas 

                                                 
11

 Para Bourdieu, compreender a gênese social de um campo, as crenças que o sustentam, as “regras do jogo”  

de poder político-sócio-cultural  e simbólico que nele se geram é explicar os atos dos produtores e as obras 

por eles produzidas.  O seu conceito de habitus relaciona-se às práticas sociais, a um conhecimento ou capital 

adquirido, indica a disposição ou atitudes incorporadas. (BOURDIEU, 2007) 
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Centro de Referência, o que prejudica uma proposta pedagógica mais 

consistente, somado ao problema da evasão de alunos. A terceira realidade é a 

das escolas públicas federais, nas quais os alunos ingressam através de 

processos seletivos exigentes e muito concorridos. São escolas que, na sua 

maioria, oferecem recursos necessários ao bom desempenho das atividades 

pedagógicas e à boa execução dos programas de ensino, entre estes o de Artes.  

Numa análise bourdieusiana, os professores da rede federal situam-se 

numa posição privilegiada no campo educacional, assim como os docentes das 

escolas particulares bem sucedidas. Quanto aos que atuam nas redes públicas 

estaduais e municipais (salvo algumas exceções) situam-se numa posição 

desfavorecida na qual se concentra a grande maioria dos profissionais da 

(Arte)Educação, inclusive aqueles que não têm a formação em Arte, porém atuam 

nessa área.  

Bourdieu (1993), ao referir-se ao campo da produção cultural, afirma que 

este é um espaço de lutas, que pode transformar-se ou conservar-se. Nele a 

hegemonia é disputada através das tomadas de posição diferentes entre si, cujos 

agentes aperfeiçoam e/ou defendem suas posições por meio de estratégias 

vinculadas às relações de poder. 

Nas conquistas dessas posições no campo da (Arte)Educação, somam-se os 

capitais culturais, sociais e econômicos representados, simbolicamente, pelas 

titulações acadêmicas e instituições culturais às quais se pertence. A regra geral 

pela conquista de uma melhor posição nesse campo consiste na aquisição das 

referidas titulações (Especialista, Mestre, Doutor e Pós-Doutor), embora haja 

exceções a essa regra. Hoje observamos uma grande valorização do capital 

social que favorece a permanência numa posição já conquistada. Não basta, 

entretanto, apenas o conhecimento científico, mas é necessária também a 

habilidade de relacionar-se bem, inclusive, com todas as camadas da hierarquia 

social. 

Percebemos, de tudo o que se discutiu até aqui que, com as mudanças na 

legislação e com a própria implantação dos PCNs, o campo das Artes foi 

contemplado, tanto no que se refere às suas diversas linguagens - artes visuais, 

cênicas e  musical - como no aspecto da diversidade cultural.  Por outro lado, 

considerando a realidade das escolas públicas e os desafios enfrentados pelos 

arte-educadores, relacionados tanto à sua formação como à sua prática 
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pedagógica, vale perguntar: pode-se afirmar que o campo da Arte-educação está 

realmente conquistado no país? 

 

1.3 O fenômeno das mega-exposições e seu reflexo na formação do arte-

educador em museus. 

 

Com a vigência de incentivos à cultura no país, iniciada com a Lei Rouanet 

(1991), projetos culturais, como a criação de centros culturais, exposições 

internacionais intinerantes no país, passam a ser tratados como bons 

investimentos para os empresários. As empresas ofereciam patrocínios, através 

da isenção do pagamento de impostos, e todo o marketing cultural para atrair o 

público. O retorno desses investimentos era avaliado pelos patrocinadores em 

termos quantitativos e não qualitativos, ou seja, apenas pelo número de visitantes, 

numa intenção primeiramente mercadológica.  Daí surge o fenômeno das mega-

exposições de Arte, com o objetivo primordial de atrair o maior público possível, a 

exemplo das Bienais de São Paulo12. As Bienais Internacionais de São Paulo, a 

partir dos meados da década de 90, avançam um pouco mais, culturalmente 

falando: passam a investir na formação de público, tendo como uma das 

estratégias a oferta de cursos de formação para professores.  

Assim, esse contexto de mega-exposições, em sua maioria itinerantes no 

país, coordenadas por profissionais especializados no campo artístico, 

pedagógico e museal (museólogos, curadores, críticos, artistas, arte-educadores, 

etc), favorece a interação dos museus com as escolas, desencadeando uma 

maior movimentação cultural. Ou seja, a partir de uma preocupação em atrair e 

formar o público visitante, criam-se os setores educativos de museus e espaços 

culturais, com investimentos necessários para a contratação de profissionais 

especializados para atender aos diversos públicos, além dos recursos para 

confecção de materiais educativos e publicações de catálogos, revistas, entre 

outros produtos relacionados ao evento. Como bem observa Barbosa (2004), ao 

salientar a influência mercadológica nas Bienais e sua relação com a criação dos 

setores educativos em museus e espaços culturais,  

 

                                                 
12

 A Bienal de São Paulo é uma mostra tradicional na cidade, criada no ano de 1951, com o propósito de 

mostrar um panorama da arte contemporânea, produzida no Brasil e no mundo. 



 41 

[...] a atenção dada à educação nos museus aumentou quando  as 
mega exposições  fizeram descobrir que as escolas são o público 
mais numeroso das exposições e que, portanto, inflam as 
estatísticas e ajudam a mostrar  grande número  de visitantes aos 
patrocinadores13.  
 

Vale salientar que o universo das mega-exposições nos museus ou outros 

espaços culturais possibilitou, nos anos de 2000 a 2003, um maior acesso aos 

bens culturais pela população mais carente, especialmente a que frequenta 

nossas escolas públicas, além de ter contribuído para a formação de arte-

educadores como agentes multiplicadores de conhecimentos. Por outro lado, é 

importante situarmos o surgimento desse tipo de evento cultural nos museus e 

instituições culturais no Brasil como decorrente do impulso das leis de incentivo à 

cultura no país, com maior efervescência, no início do século XXI.  

Ratifiquemos que as realizações das Bienais de São Paulo, com a 

participação de artistas nacionais e estrangeiros renomados, funcionaram como 

elo entre as escolas e as Secretarias de Educação, entre outras instituições 

parceiras. A 23ª Bienal (1996), por exemplo, contemplou os professores que 

participavam do Congresso da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 

Plásticas (ANPAP), com um serviço de mediação específico para este público 

alvo. 

Outro exemplo de grande investimento nas Artes visuais ocorreu durante a 

25ª Bienal de São Paulo, em 2002. Essa mega-exposição, segundo os dados 

estatísticos, teve um público de 668.428 visitantes no mês de maio, sendo 

encerrada em 02 de junho de 2002. Desse total, 350 mil eram estudantes, sendo 

130 mil de escolas públicas. Deve-se a responsabilidade de atrair tão alto índice 

de visitantes, em grande parte, à ação educativa desenvolvida pelo Departamento 

de Arte-Educação da exposição,14 o que pode ser conferido nas imagens 

fotográficas mostradas, ilustrativas do trabalho de formação de professores e de 

estudantes, desenvolvido durante as Bienais de São Paulo..  

O início dos anos 2000 apresentou-se como o auge do fenômeno das mega-

exposições realizadas nas maiores capitais do país. Os numerosos públicos 

visitantes puderam ver de perto as obras de artistas consagrados da história da 

                                                 
13 Fonte: http://www.revistamuseu.com.br/artigos/art 

  
14

 Fonte:http://intra.vila.com.br/sites_2002a/urbana/antonia/analise.html.  

http://www.revistamuseu.com.br/artigos/art_
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arte ocidental, como Rodin, Monet, Goya, Picasso e Basquiat, em vários museus 

do país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4  Mediação com estudantes. Obra de Yukinori Yanagi. Asia-pacic  

and farm.1994.  XXIII Bienal Internacional de São Paulo. 1996. 

 

FIG. 3 Mediação com professores participantes do Congresso da ANPAP durante 

 visita à XXIII Bienal de São Paulo. Parque do Ibirapuera. SP. 1996  

 



 43 

No Brasil, neste momento em que o capital cultural passa a ser de interesse 

dos investidores/patrocinadores, como já afirmamos, através dos incentivos 

fiscais regulamentados pela criação da Lei Rouanet (1991), os museus de várias 

capitais do país, entre as quais, o Recife, preocupados com a formação de 

público, também passam a investir na formação continuada dos professores, já 

considerados agentes multiplicadores, possibilitando o contato destes com 

curadores, críticos e artistas.  

No Estado de Pernambuco, a partir do ano de 2000, surgiram as primeiras 

iniciativas para a concretização dessas grandes exposições de Arte, realizadas 

em Recife. Exemplo desse movimento de grande público em exposições de Arte, 

visando promover uma ação educativa no atendimento às escolas, foi a 

realização do Salão Pernambucano de Artes Plásticas 200015 . Tal iniciativa 

resultou da parceria entre Secretarias de Educação estadual e municipal e do 

Centro de Artes da Universidade Federal de Pernambuco, concretizada pela 

Diretoria de Museus (Secretaria de Cultura do Estado). Esse evento consagrou, 

na capital pernambucana, uma importante articulação entre as Instituições de 

Ensino e de Cultura, entre outras, para promover o enriquecimento cultural do 

público alvo (estudantes e professores) e fomentar o olhar (crítico) de um público 

juvenil para a Arte atual (CÓRDULA FILHO, 2000). Além disso, essa retomada 

dos Salões de Pernambuco revolucionou a cena das artes visuais no Estado e 

possibilitou esse olhar atencioso para a formação de professores de Arte como 

principais agentes multiplicadores de conhecimento cultural.   

A experiência do Salão Pernambucano de Artes Plásticas 2000, uma ação 

de referência para a Educação em museus em nosso Estado, proporcionou 

mudanças efetivas, a exemplo da preocupação do museu com o papel do 

professor, o qual passa a ser visto como elemento de ligação entre as ações 

educativas da escola e do museu, este, por sua vez, tido como espaço de 

educação não formal.  

No período acima citado, aquele evento inovou a ação educativa e cultural 

em Recife, com investimentos na formação de professores que trabalharam na 

mediação das exposições e na coordenação das visitas das escolas, na produção 

                                                 
15

 A exposição foi montada no Museu do Estado de Pernambuco e no Observatório Cultural Malakoff. 
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de material didático para os estudantes e materiais pedagógicos para os 

professores que os acompanhavam. 

A reabertura do MAMAM pode ser considerada um marco nesta nova fase 

dos museus, como um espaço de exposição que dialogava com o público, com a 

comunidade estudantil, bem como com os artistas locais, nacionais e 

estrangeiros.  

O contato que o setor educativo possibilitava aos professores para conhecer 

a exposição antes de sua abertura era fundamental para que pudessem estimular 

a curiosidade dos seus alunos, desde a sala de aula até o momento da visita ao 

museu, proporcionando um melhor aproveitamento da exposição pelos 

educandos.  

Outro exemplo dessa integração museu/escola/professor foi a realização da 

exposição Auguste Rodin, fotografias e esculturas, no Museu de Arte Moderna 

Aloísio Magalhães (MAMAM), no ano de 2000, em que a atuação do seu setor 

educativo na recepção dos visitantes também mobilizou um número considerável 

de escolas, demonstrando que a manutenção dessas parcerias institucionais, 

assim como a frequência de eventos dessa natureza, são necessários para a 

democratização dos bens artísticos e culturais. 

No ano de 2002, outro evento chama-nos a atenção pela sua abrangência, 

uma vez que articulava um museu com várias instituições de ensino: a exposição 

Albert Eckhout volta ao Brasil, 1644-2002. Paralelamente a esse evento, ocorreu 

o Seminário de Capacitação para professores, organizado pelo Instituto Ricardo 

Brennnand (IRB), em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de 

Pernambuco e as prefeituras da Cidade do Recife, do Jaboatão dos Guararapes, 

de Camaragibe e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A 

coordenadora geral do projeto educativo desse mega-evento, a museóloga 

Regina Batista, afirmou a importância da “total participação e cooperação do 

conjunto de profissionais envolvidos com a educação e o patrimônio para 

despertar a consciência cultural do público e motivá-lo a aprender algo novo”. 

(SILVA, 2002, p. 5) 

Além das mega-exposições e paralelamente a elas, outras experiências se 

fizeram na tentativa de valorização da prática pedagógica dos professores, como 

ocorreu, entre os anos 90 e 2005, no Museu do Homem do Nordeste (MHN), que 

promovia anualmente o Festival de Folclore, atraindo várias escolas, públicas e 
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privadas, durante o mês de agosto, com o objetivo de vivenciar as manifestações 

da cultura local. Como parte da programação desse evento, eram apresentados 

trabalhos desenvolvidos pelas próprias escolas, como feirinhas com exposição de 

produtos artesanais feito por alunos e por artistas regionais, bem como 

apresentações teatrais e musicais. Essas experiências proporcionaram também a 

formação cultural de professores e de seus educandos, demonstrando a 

importância da relação entre instituições de ensino e instituições de patrimônio, a 

exemplo dos museus. 

A dinamização dos museus foi provocada, além do mais, por serem esses 

espaços vistos, também, como lugares de entretenimento; inclusive houve novas 

estratégias de mercado reveladas na criação de setores comerciais, como 

lanchonetes, cafés e, especialmente, lojinhas com produtos utilitários com a 

marca do museu ou reproduções das obras lá expostas, intensificando o 

movimento comercial.  

Começa-se, a partir de então, a perceber a influência da indústria cultural 

nos museus pelas novas estratégias museográficas,  por assim dizer, no uso de 

aparatos tecnológicos que buscavam explorar aspectos sensoriais do visitante, 

através de sons, imagens virtuais e até mesmo pelas propostas  interativas de 

determinadas obras que se destinam a esse fim. De fato, esta modernização 

tecnológica que acompanhou algumas exposições funcionaram como boas 

estratégias de atração do público aos museus e espaços culturais. Infelizmente, 

são ações esporádicas, mantidas quase que restritamente às mega-exposições 

das regiões Sul/Sudeste.   

No bojo desse aspecto mercadológico, é importante refletirmos sobre o real 

aproveitamento pelos educadores, durante suas visitas com os estudantes, indo 

além do prazer de estarem num lugar diferente e atrativo. Há os que buscam 

fomentar, responsavelmente, através da apreensão dos conteúdos da exposição, 

o pensamento crítico-reflexivo dos educandos e dos demais com quem 

partilhariam as experiências adquiridas, contrariando, assim, a perigosa tendência 

dominante  da indústria cultural em acomodar o sujeito pensante, no dizer de 

Adorno e Horkheimer (1969). 

As experiências de formação cultural que resultaram da parceria entre 

instituições de Cultura, Patrimônio e Educação, demonstraram a importância e a 
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força mobilizadora e transformadora que vem da interação entre essas 

instituições de poder. Conforme Arendt (1997), a união de instâncias de poder 

gera mais poder, desde que seja uma relação dinâmica e não resultado de um 

impasse.  Esse momento culturalmente enriquecedor no país, especialmente na 

sociedade pernambucana, foi resultado de vontade política, disposição para 

parcerias institucionais e credibilidade na relevância de se investir na Educação e 

na formação cultural de professores, que se reflete e refletirá na sociedade em 

geral.  

Mais recentemente, os investimentos feitos na área da Museologia, da qual a 

Arte-Educação tem se beneficiado, decorreu da efetivação da Política Nacional 

dos Museus (2004), que tem possibilitado a realização de projetos de capacitação 

dos funcionários dos museus e de profissionais da Educação, como os 

professores. Além disso, percebe-se o melhoramento das instalações e 

equipamentos dos museus, bem como investimentos na criação de centros 

culturais e de museus temáticos, visando à valorização de uma cultura local. 

Espaço montado dentro de favela, o do Museu da Maré, é exemplo desse esforço 

“e tem a missão de contar a história do complexo de comunidades a partir da 

narrativa de seus próprios moradores.” (MUSAS, p.131, 2007). 

A constância dos projetos culturais para a formação de professores nos 

museus pode fomentar a importância do arte-educador e estimular, nos órgãos 

públicos, a necessidade de contratar mais professores formados em Arte, bem 

como melhor equipar as escolas para o pleno exercício dessa disciplina. Nesse 

sentido, a parceria do museu com as escolas e Secretarias de Educação, visando 

à formação de arte-educadores, pode contribuir para a conquista da autonomia 

deste profissional e do próprio campo da Arte-Educação. Autonomia esta que se 

fortalece também através das práticas pedagógicas do professor de Arte, as quais 

modificam-se conforme as características do seu campo de atuação, associadas 

à realidade das classes sociais do país. Segundo a teoria de Bourdieu (2001), tais 

práticas estão relacionadas ao conceito de habitus e à transmissão do capital 

cultural, como já disse, que passa basicamente pelas origens familiares, pelas 

condições de formação de uma escola e, acrescente-se, pelo nível de 

comprometimento ou profissionalismo de um professor ao exercer o seu ofício.   

Bourdieu (2007) afirma que os índices de autonomia do campo artístico 

dependem do conjunto das instituições específicas que condicionam o 
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funcionamento da economia dos bens culturais, tais como museus, galerias, 

escolas de arte, críticos de arte, entre outros. Compartilhando com esta 

afirmativa, podemos perceber que a parceria dos museus com as instituições de 

ensino e pesquisa em Artes, nesse sentido, solidifica tal pretensão da 

Arte/Educação e do próprio arte/educador. 

A formação do professor autônomo, segundo Freire (1996), é aquela que 

envolve o saber técnico e científico indispensável para o desenvolvimento 

profissional, somado ao sentido de sua presença humana e ética no mundo. Uma 

presença que não pode ser neutra, pelo contrário, deve ser a favor da coerência 

entre o que o professor diz, faz ou escreve, deixando transparecer os seus 

valores, através de suas práticas que refletem tudo em que ele acredita, o que 

defende, escolhe, luta, espera, sonha e realiza. Assim, as parcerias buscadas 

pelos professores, em geral, e especialmente pelos arte-educadores, não devem 

comprometer sua opção ética, nem se deixar dominar pelo puro interesse 

mercadológico e de entretenimento. 
A constatação de que muitos (arte)educadores ainda não se dão conta do 

potencial educativo que se pode extrair das visitações aos museus para ampliar a 

própria formação e o fortalecimento de sua autonomia, reforça a importância da 

parceria museu-professor, cuja aproximação  deve se dar de ambas as partes, 

tanto do museu – na realização, divulgação dos eventos e convite incisivo aos 

mestres - quanto dos professores – dispondo-se a concretizar tal encontro. 
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CAPÍTULO II 
 

A FORMAÇÃO CONTINUADA  
MULTICULTURAL E ARTÍSTICA DO PROFESSOR 

 

 
FIG. 5 O diálogo – 1988 - Gilvan Samico 
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“A percepção humana de si permanece incompleta se não puder 
descobrir como cada um de nós é o Outro do „Outro‟”.  

(Efland, 2005) 
 

 

Uma das principais dificuldades para escrever uma dissertação de Mestrado 

reside nas escolhas dos autores que farão a interlocução no trabalho para a 

construção das idéias do mestrando. Sendo assim, para se compreender melhor o 

que é a formação continuada de professores, apresentaremos concepções de 

alguns estudiosos deste tema, emergente desde o final da década de 90 e hoje 

mostrando-se com mais intensidade no âmbito educacional, através do 

reconhecimento da complexidade ou do conjunto de fatores que interferem no 

êxito ou no fracasso desse processo de formação. É mais que evidente sua 

relevância para a melhoria da qualidade da Educação no país. 

Nessa escolha dos interlocutores, seguindo a seqüência de apresentação dos 

autores no texto, optamos por Falsarella (2004), que traz a evolução histórica dos 

diversos termos referidos à formação continuada de professores, possibilitando a 

compreensão da relação das concepções com as práticas de formação. Tais 

práticas podem refletir determinados modelos de formação continuada, que serão 

aqui abordados segundo Demailly (1995), Carvalho e Simões (1999) e Jacobbucci 

(2005).   

Em seguida, apresentaremos os conceitos de formação continuada de 

autores que defendem a concepção crítico-reflexiva de formação, como García 

(1995; 1997), Almeida (2005) e Ferreira (2006). A partir desses conceitos e 

concepções, analisaremos os programas de formação contínua oferecidos pelos 

museus investigados.  

Compreendemos que a formação continuada pode ser considerada uma 

extensão da formação inicial, pois se realiza com os professores no exercício de 

sua profissão. Após aludir à formação inicial, foram trazidos autores que tratam da 

formação profissional do professor nesses tempos de globalização econômica e 

cultural, com o enfoque na formação de professores reflexivos e na formação de 

professores para a diversidade cultural, visando ao diálogo com o objeto de 

investigação: Candau & Moreira (2006), Nóvoa (1999), Schön (1992), Tardif (2002) 

e Zeichner (1993).  
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Acrescentamos, também, autores que defendem a formação multicultural do 

professor de Arte, o que caracteriza uma Arte-Educação pós-moderna, como 

afirmam Barbosa (2005), Ritcher (2007) e Efland (2005).  

Para ampliar o sentido das idéias defendidas neste trabalho, optamos por 

aqueles que exploram os aspectos sócio-filosóficos da Educação, defendendo a 

formação humanística e multicultural que se confronta com a hegemonia da 

formação tecnicista do mundo globalizado, que vem comprometendo as 

identidades culturais, de acordo com Freire (1987;1992;1996), Souza (2001), 

Adorno & Horkheim (1969), Morin (2000), Danielle Perin (2000) e Stuart Hall 

(2002).   

Este conjunto de estudiosos apresentam argumentos fundamentais para se 

refletir de que forma se pode contribuir para o enfrentamento dos problemas atuais  

e dos desafios que se apresentam  para a humanidade, através desta área 

específica da Educação, aqui posta.  

A escolha da obra “O diálogo”, de Samico, deve-se ao que entendemos por 

dialogicidade. Defendemos que um trabalho de formação de professores deve, 

necessariamente, zelar por um diálogo equilibrado pelo respeito às diferenças de 

opiniões e de saberes, em que se realizam as trocas e a construção de 

conhecimentos.   

 

2.1 Concepções de formação continuada: 

 

É curioso observar que, com o passar dos anos, a formação continuada 

assumiu nomenclaturas diversas, que demonstram a evolução das idéias e 

concepções sobre o processo de formação de professores pelos profissionais da 

Educação. Encontramos, por exemplo, em Falsarella (2004, p.53), os seguintes 

termos e sua situação temporal de surgimento: treinamento em serviço (1983), 

treinamento de educadores em serviço (1988), reciclagem de professores, 

capacitação docente, capacitação profissional, formação em serviço (1992), 

qualificação docente (1994), formação em serviço, formação contínua (1995), 

aperfeiçoamento de professores (1996). Conforme a referida autora, a partir do 

ano de 1998, passam a predominar os termos formação continuada ou formação 

contínua, usados como sinônimos. 
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Esses termos relacionam-se a um contexto mais amplo, diretamente ligado às 

políticas públicas educacionais adotadas em cada momento histórico. Tomando 

como exemplo o que ocorreu em Portugal, Nóvoa (1991, p. 18) afirma que “O 

Estado desenvolveu ao longo dos séculos XIX e XX práticas de aperfeiçoamento 

do professorado, quase sempre inspiradas pela necessidade de introduzir novos 

métodos de ensino e/ou divulgar as orientações das reformas educativas”. 

Observando-se a evolução e a diversidade de nomenclaturas para designar a 

formação continuada, paralelamente às múltiplas reformas na política educacional 

no nosso país, dos anos 70 aos anos 90 baseadas nas LDBs nº 5.692/71 e nº 

9.394/96, pode-se concluir que o mesmo fenômeno desenvolvido em Portugal 

ocorreu também no Brasil.   

Reforçando essa observação, Nascimento (1997, p. 79), ao analisar as 

problemáticas da formação em serviço, constata que “a „reciclagem‟ e o 

„aperfeiçoamento‟ dos professores tem sido encarados pelo Estado, e não só em 

nosso país, como o meio mais fácil de divulgação das políticas educativas”, 

apontando tal situação como uma das causas da falência das estratégias da 

formação em serviço. 

A idéia de qualificação e aperfeiçoamento para o desenvolvimento 

profissional ainda prevalece fortemente nesta primeira década do século XXI. Esse 

momento foi marcado pela rapidez das inovações científicas e tecnológicas; de 

maneira especial, pelo advento da informática e dos meios de comunicação de 

massa, como a internet. A rapidez com que novas informações circulam nos meios 

eletrônicos e virtuais, obriga os professores a se aliarem a esta nova situação 

(neotecnicismo), uma vez que ela se mostra irreversível e com forte poder de 

influência sobre uma legião de internautas.  

Conforme a literatura estudada sobre concepções de formação continuada, 

os termos treinamento, reciclagem e capacitação estão relacionadas às tendências 

conservadoras, tradicionais ou clássicas de formação de professores, enquanto os 

termos qualificação, aperfeiçoamento, formação em serviço, formação permanente 

e formação contínua ou continuada relacionam-se às tendências crítico-reflexivas.  
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A tendência clássica16 de formação concebe capacitação como uma prática 

compensatória das lacunas provenientes da formação inicial, visando suprir suas 

carências e/ou deficiências, desconsiderando os saberes experienciais dos 

professores em exercício. 

Nos estudos de Jacobucci (2006), o modelo clássico de formação caracteriza-

se por uma visão positivista, ou tecnicista, que valoriza a sistematização das 

técnicas de ensino como meio capaz e suficiente de resolver os problemas de 

ensino-aprendizagem. Nessa concepção, a polarização entre teoria e prática se 

faz presente, desde o planejamento feito pelos especialistas até a execução, 

recebida passivamente pelos professores em formação.  

A tendência crítico-reflexiva, conforme os termos dos Referenciais para a 

Formação de Professores (Secretaria de Ensino Fundamental - SEF-1999), 

concebe a formação como uma prática propiciadora de atualizações e 

aprofundamento das temáticas educacionais. Essa concepção está “baseada na 

reflexão sobre a prática educativa, promovendo um processo constante de auto-

avaliação que oriente a construção contínua de competências profissionais [...]”. 

Isso supõe que a formação continuada estenda-se às capacidades e atitudes e 

problematize os valores e as concepções de cada professor e da equipe. 

(SEF/MEC, 1999, p.70)  

Não se podem desconsiderar as reais deficiências da formação inicial, 

decorrentes da desconexão entre as teorias acadêmicas e a realidade enfrentada 

nas escolas pelos professores. Porém o equívoco maior de uma formação 

baseada numa concepção tradicional - em que o planejamento e execução são 

feitos pelos especialistas formadores e transmitido aos professores em formação - 

consiste em desprezar o conhecimento prévio que os professores em exercício 

adquirem, naturalmente, durante sua prática docente cotidiana. Um modelo de 

formação que valoriza a experiência dos professores que atuam nas escolas deve 

compreender a formação continuada como um processo de troca de experiências 

em que se dá a construção de conhecimento e não apenas como uma transmissão 

unilateral de saberes. (FREIRE, 1987). 

                                                 
16

 Quando nos referirmos à tendência clássica para as análises dos programas de formação continuada 

oferecidos pelos museus, adotaremos também aqui o termo “tradicional” ou “uso das tradições”, conferido 

em Zeichner (1993).  
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A concepção crítico-reflexiva, como podemos conferir nos termos dos 

Referenciais, vale enfatizar, não nega a necessidade de atualização e de 

aprofundamento teórico. Ao contrário, defende que o conhecimento acadêmico ou 

científico seja apresentado de modo a contribuir, num processo de construção 

coletiva de conhecimento, que se dá através das trocas de experiências, entre 

especialistas e professores em serviço17, através da reflexão crítica dessas 

inovações científicas relacionadas às práticas educativas.    

Como exemplo explicativo da teoria crítico-reflexiva, pode-se observar o 

processo de criação de um artista ao executar sua obra: ele precisa utilizar-se de 

técnicas e ferramentas necessárias para o seu trabalho de criação, sem as quais 

dificilmente poderá realizar sua obra de arte. Com tal exemplo, pretende-se ilustrar 

que a técnica está a serviço da criação artística, assim como o desenvolvimento 

destas e dos processos criativos só se realiza na prática, uma vez que as 

habilidades humanas se adquirem, principalmente, por meio do exercício prático, 

não por meio de teorias. Daí porque se evidencia a necessidade da valorização do 

conhecimento prático ou da experiência profissional dos professores, defendidas 

por diversos estudiosos já referidos. (TARDIF, 2002; SCHÖN,1992; NÓVOA,1999, 

entre outros). 

 No processo de formação de professores, as técnicas ou estratégias de 

ensino, associadas às teorias, devem auxiliar as práticas, não se contrapor ou se 

distanciar destas. Como se pode perceber, determinados tipos de formação 

continuada repetem o grave problema da dissociação entre as teorias e as 

práticas, já evidenciado durante as formações inicias. Essa situação, somada à 

outros fatores - como o excesso de responsabilidades exigidas pela escola, falta 

de apoio financeiro e de reconhecimento do trabalho do professor pelo sistema de 

ensino - provoca o desinteresse desse profissional (iniciante ou veterano) em 

participar desse tipo de formação continuada, visivelmente conservador.  

Um último e primordial aspecto do modelo de formação baseado na 

concepção crítico-reflexiva, vale aqui salientar, refere-se à necessidade de uma 

postura humilde tanto do professor formador quanto do professor em formação, ao 

se tratar do processo de auto-avaliação. Freire (1996, p. 39) refere-se a um 

                                                 
17

 A opção pelo termo “professor em serviço”, adotado aqui, pretende reforçar a ideia de que, quando o 

professor está participando de um processo de formação fora do ambiente escolar, como no caso das 

formações oferecidas pelos museus, por exemplo, ele também está em serviço.  
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processo de auto-percepção quando afirma que “ensinar exige reflexão crítica 

sobre a prática”, conferido na citação a seguir: 

 

[...] quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as 
razões de ser de porque estou sendo assim, mais me torno capaz 
de mudar [...] Não é possível a assunção que o sujeito faz de si 
numa certa forma de estar sendo sem a disponibilidade para 
mudar. [...] (FREIRE, 1996; p. 39-40)  
 

Através de uma postura auto-crítica, coerente e verdadeira com um grupo em 

formação, será possível o reconhecimento das limitações de cada um e das 

possíveis inadequações nas práticas formativas e, evidentemente, a concretização 

de novos acertos e novas aprendizagens. Acreditamos que esse segundo tipo de 

formação é o que realmente pode promover mudanças qualitativas no trabalho 

docente. 

Mas o que esse termo formação continuada significa? Na explicação de 

García (1995, p. 54), é conveniente destacar a “necessidade de conceber a 

formação de professores como um continuum”, ou seja, um processo que, embora 

seja composto por diversas fases, precisa manter em comum alguns princípios 

éticos, didáticos e pedagógicos. Esse longo processo de desenvolvimento 

profissional traz, intrinsecamente, um sentido de evolução e continuidade. 

Referindo-se às atividades de formação de professores, salienta a necessidade de 

interligar o currículo da formação inicial (considerada uma primeira fase desse 

longo percurso e que, portanto, não se deve pretender a oferta de “produtos 

acabados”) com a da formação permanente de professores. Daí a relevância de 

sempre recordar a filosofia de Freire (1996, p. 50) quando este afirma que “ensinar 

exige a consciência do inacabamento”. 

Na defesa da concepção crítico-reflexiva no processo de formação 

continuada de professores, encontramos o mesmo Garcia (1995), que define a 

formação contínua como sendo o conjunto de atividades desenvolvidas pelos 

professores em exercício, seja individual ou em grupo, visando tanto ao 

desenvolvimento pessoal como ao profissional.  

Numa visão mais ampliada, está a concepção sócio-histórica ou crítica-dialética 

(do modelo de formação emancipatório-político), que contribui com os argumentos 

aqui defendidos ao reforçar que os saberes específicos da docência, que dão 

sustentação ao trabalho dos professores, resultam da estreita articulação entre 
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formação, profissão e condições materiais em que estas se realizam.  Deve haver, 

portanto, uma “associação radical entre formação, condições de trabalho, salário, 

jornada, gestão, currículo, pressupondo uma política de valorização e de 

desenvolvimento pessoal e profissional.” (ALMEIDA, 2005, p.2). 

Referindo-se aos docentes em formação, essa autora enfatiza que: 

 

[...] se essa articulação não ocorre, as novas possibilidades 
formativas, pensadas para responder ao dinâmico processo de 
mudanças sociais e educacionais, acabarão apenas por adicionar 
mais atribuições à sobrecarga que lhes é imposta na atualidade. 
(ibidem) 

 

Esta concepção, também defendida por Freire (1987;1996), Zeichner (1993), 

entre outros, avança na medida em que extrapola as balizas colocadas pelas 

concepções tradicional e técnica do fazer docente, indo além da prática reflexiva. 

Isso porque tal concepção está somada à ênfase de que os professores são 

produtores de conhecimento (por meio da reflexão crítica sobre sua prática, numa 

posição de protagonista e de colaboração com seus pares) vinculados ao contexto e 

às questões sociais mais amplas, visando a uma intervenção transformadora da 

realidade.  

Dentro dessa visão interacionista sócio-cultural e institucional, Almeida (2005) 

aponta para as múltiplas possibilidades e inúmeras parcerias existentes hoje, que 

promovem atividades de formação contínua de professores, entre as quais 

organismos do sistema de ensino, universidades, ONGs, movimentos  populares, 

sindicatos, associações e, no caso específico desta pesquisa, os museus, 

considerados um espaço privilegiado para a formação cultural dos mestres.   

Em Ferreira (2006), a autora enfatiza o papel da gestão da educação 

(democrática) frente ao que define como cultura globalizada e como prática política 

responsável e coerente com essa formação. Na sua visão, 

 

Formação, gestão da educação e “cultura globalizada” são três 
elementos indissociáveis e constitutivos da possibilidade de 
realização humana nos tempos hodiernos.[...] a “formação 
continuada” hoje precisa ser entendida como uma mecanismo de 
permanente capacitação reflexiva de todos os seres humanos às 
múltiplas exigências/desafios que a ciência, a tecnologia e o mundo 
do (não) trabalho colocam[...] (id, p. 11) 
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Como fator importante a ser também considerado nos processos de 

formação continuada, apresenta-se o currículo. Pensando nas questões 

curriculares, Tardif (2002, p. 288-289) registra como quadro obrigatório da 

formação profissional (necessária tanto à formação inicial quanto à continuada) 

três aspectos fundamentais: formação cultural, científica e prática (reflexiva). 

Explica: 

 

[...] a formação inicial visa a habituar os alunos – futuros 
professores – à prática profissional dos professores de profissão e 
a fazer deles práticos „reflexivos‟”. [...]os programas de formação de 
professores devem gravitar em torno da formação cultural (geral) e 
da formação científica (ou disciplinar, entre as quais: psicologia da 
aprendizagem, sociologia da educação, didática) sendo vinculadas 
à formação prática, considerado o quadro de   referência.[...]. Os 
formadores universitários devem especificar as contribuições de 
sua própria disciplina em função da prática profissional dos 
professores, (grifo nosso) através do olhar crítico e de uma teoria 
relacionado aos condicionantes e às condições reais do exercício 
da profissão, contribuindo para sua evolução e transformação.  
 

Considerando a atual importância dada ao impacto da globalização no 

campo educacional, especialmente na formação de professores, seja inicial ou 

continuada, torna-se imperativo discutirmos como preparar os docentes para 

enfrentarem os desafios de trabalhar num ambiente escolar ou extra-escolar que 

se apresenta cada vez mais diverso, nos seus aspectos social, econômico e 

cultural. Outrossim, é preciso sabermos como eles podem lidar melhor com o 

aspecto competitivo que se impõe hoje, diante das demandas do mercado e da 

cultura  globalizada. Daí emerge um problema, aparentemente paradoxal: é 

possível conciliar a formação para competir no mercado global com uma 

formação humanística, baseada na valorização e no respeito às diferenças 

culturais e aos princípios éticos e morais? 

Essa reflexão, desde o conceito de multiculturalismo à formação de 

professores para a diversidade cultural, no mundo globalizado, é o tema que 

trataremos a seguir.  
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2.2  A formação multicultural: convivendo com a diversidade cultural 

 

Antes de esclarecer o conceito de multiculturalismo, é necessário 

compreender a concepção de cultura. Para Candau e Moreira (2006), ela deriva 

da Antropologia Social, esses autores ressaltam a dimensão simbólica desse 

termo. É compreendida como prática social que produz significados. 

O termo multicultural tem sido utilizado como sinônimo de pluralidade cultural 

ou diversidade cultural, indicando as múltiplas culturas hoje presentes nas 

sociedades complexas. Segundo Ritcher (2008) 

 

[...] Um fator determinante no multiculturalismo brasileiro é a 
condição social das diferenças de classe, apontada por muitos 
autores como preponderante e relacionada, em nossa cultura, às 
questões de raça e gênero. (id.; p.17) 
 

Nessa mesma perspectiva, consideramos importante entender o fenômeno 

do multiculturalismo como algo que se constrói num contínuo fazer das diversas 

culturas expressas nas obras de arte. 

Segundo Freire (1992, p. 157),  

 

É preciso reenfatizar que a multiculturalidade como fenômeno 
que implica convivência num mesmo espaço de diferentes 
culturas não é algo natural e espontâneo. É uma criação histórica 
que implica decisão, vontade política, mobilização, organização 
de cada grupo cultural com vistas a fins comuns. Que demanda, 
portanto, uma certa prática educativa coerente com esses 
objetivos. Que demanda uma nova ética no respeito às 
diferenças.  
 

Essa pluralidade cultural, que se evidencia hoje na sociedade e no contexto 

escolar, pode manifestar-se nos conflitos como, por exemplo, a ocorrência de 

práticas discriminatórias e excludentes.  Exemplo comum dessas práticas se dá 

quando o professor exige do aluno o domínio de um determinado conteúdo, sem 

levar em consideração o contexto sócio-cultural no qual ele está inserido.  Na 

obra Na vida dez, na escola zero, T. Carraher, D.Carraher, Schliemann (1995) 

fazem um alerta aos educadores para que incluam em suas práticas as 

experiências de vida dos educandos e, dessa forma, construam juntos o 

conhecimento.  
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Uma das explicações das causas dessas práticas discriminatórias e excludentes 

é o confronto, no espaço intra-escolar, de, no mínimo, duas culturas: a cultura 

erudita e etnocêntrica (de domínio do professor), veiculada nos conteúdos 

programáticos e identificada com as camadas dominantes da população, e a 

cultura popular (presente no contexto cultural dos alunos, principalmente de 

escolas públicas), marginalizada e ausente das práticas pedagógico-curriculares 

da escola. Soma-se a essa realidade o peso das expectativas e estereótipos de 

professores com relação aos alunos das camadas populares e dos alunos em relação 

aos professores, bem como as formas perversas pelas quais tais preconceitos se 

traduzem em práticas pedagógicas excludentes (MOREIRA, 1992 apud. CANEN, 

1997, p.212-213). 

Daí a relevância de uma formação para a diversidade cultural, tanto para 

grupos culturais dominados como os dominantes, na medida em que o objetivo é 

a transformação de uma sociedade hierarquizada econômica e culturalmente para 

uma em que “a diversidade cultural é entendida como um enriquecimento e não 

como um mal a ser extirpado” (CANEN, 1997, p.213). Sendo assim, essa 

formação multicultural de professores deve buscar uma prática curricular que 

possibilite a interculturalidade, ou seja, a aproximação dos códigos da cultura 

erudita com a cultura popular, a ser realizada tanto em escolas (ou instituições 

culturais, como os museus) de contextos sociais dominantes, como também entre 

os alunos das camadas populares e menos favorecidas economicamente. 

Os desafios podem se apresentar ao educador como obstáculos 

intransponíveis, tornando a convivência e a comunicação mais difíceis de serem 

vivenciadas, tanto pelos professores como pelos alunos discriminados. Por outro 

lado, tais desafios podem ser vistos como possibilidades de enriquecimento e 

renovação das práticas pedagógicas, na criação de oportunidades mais 

igualitárias a todos(as), através de um currículo que contemple tal diversidade, 

bem como uma preocupação no respeito às diferenças, construindo uma nova 

ética, como defende Freire.  

Através de estudos críticos sobre Programas de Formação de Professores 

em universidades dos Estados Unidos, Zeichner (1993, p 106) apresenta um 

quadro sintético das principais estratégias tratadas na literatura sobre a formação 

de professores para a diversidade cultural. No que se refere à instrução de futuros 

professores, destaca: 
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a. O uso de várias estratégias de instrução sensíveis às diferenças 

culturais e linguísticas que permitam aproveitar o saber e as 

experiências culturais dos alunos, citando, como exemplo, os 

métodos do ensino assistido baseados em Vygotsky. (THARP & 

GALLIMORE,1998 apud. ZEICHNER, 1993).  

b. A variedade de métodos de avaliação, baseados num currículo 

culturalmente sensível, alertando para a “forma como métodos 

convencionais de avaliação discriminam os alunos oriundos de 

minorias étnicas e lingüísticas”. (ZEICHNER, 1993, p.105) 

 

A seleção de conteúdos curriculares deve facilitar ao estudante a 

compreensão acurada da realidade em que está inserido, possibilitando uma ação 

consciente e segura no mundo imediato e promovendo a ampliação de seu 

universo cultural, formando sujeitos autônomos, críticos, criativos e tolerantes face 

às diversidades culturais (AVALOS, 1992; SANTOS e MOREIRA, 1995, apud 

CANDAU, V.; MOREIRA, A, 2006, p.89). 

Nessa perspectiva, ao relacionar a cultura e o currículo, este pode ser 

entendido como: 

 

uma seleção da cultura ou como um conjunto de práticas que 
produzem significados, ou ainda, como o espaço das lutas em 
torno dos diferentes significados sobre o social e sobre o político, 
expressando visão de mundo, projeto social e „verdades‟ 
(WILLIAMS, 1984;SILVA 1997apud. CANDAU, V.; MOREIRA, A. 
2006, p 95)  
 

Para vivenciarmos currículos multiculturalmente planejados, inicialmente, 

como já dissemos, é necessária uma nova postura do professor, que consiste na 

ruptura do daltonismo cultural e da visão monocultural. Em outras palavras, essa 

nova postura do professor/educador traduz-se no reconhecimento e acolhimento 

da diversidade cultural, sem hierarquizá-la, mas, sim, interrelacioná-la na escola. 

Isso quer dizer que, segundo a Antropologia, não existe uma cultura melhor que a 

outra; as culturas são diferentes, possibilitando um crescimento humano na 

diversidade ( Perin, 2000).  

O termo interculturalidade, segundo Richter (2008), implica uma interrelação 

de reciprocidade entre culturas; por isso é considerado o mais adequado a um 
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ensino-aprendizagem em Arte que se proponha a estabelecer um liame entre os 

códigos culturais de diferentes grupos culturais.   

Trazendo essa discussão para a nossa realidade, refletimos que a 

diversidade cultural brasileira é resultante das diferentes culturas trazidas para o 

Brasil (negra, portuguesa, japonesa, italiana, alemã, etc), além daquela aqui já 

existente, desde a origem de sua constituição histórica (nos anos de 1500), a 

indígena. Embora tenham ocorrido os fenômenos da miscigenação, aculturação, 

globalização e exclusão social, essa diversidade está presente nas diferentes 

raízes étnicas do nosso país, nas diversas manifestações culturais e nas 

desigualdades entre as classes sociais.   

Considerando que o multiculturalismo brasileiro é preponderantemente 

determinado pela condição social das diferenças de classe, e esta se relaciona, 

em nossa cultura, às questões de raça e gênero, como expõe Richter (2008), o 

professor deve trazer ao centro das reflexões as vozes e culturas negadas e 

silenciadas nos currículos. Deve ser explicitada a visão do dominador e do 

dominado, com a finalidade de construir, junto aos seus membros, uma auto-

imagem positiva. Daí surge a pertinência dos estudos da história cultural (de 

superação) dos negros, afro-brasileiros e demais oprimidos, conforme a Lei nº 

10639/2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 

„História e Cultura Afro-Brasileira‟. O parágrafo 2º do artigo 26 dessa mesma Lei 

enfatiza a especial atenção que deve ser dada a tais conteúdos nas áreas de 

Arte, Literatura e História do Brasil. (Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais, 2005). 

No que se refere ao ensino de Arte, segundo Barbosa (1998, p.42), a 

ampliação do universo artístico-cultural do estudante depende da escolha ou 

seleção dos conteúdos pelo professor, o que torna essas experiências estéticas 

mais ou menos significantes e valiosas uma vez que são contextualizadas. É fato, 

outrossim, que as experiências estéticas do professor influenciam as dos 

educandos. Daí a necessidade de esse professor conhecer Estética e a Arte de 

várias culturas.  

No processo de formação de professores para ensinar Arte, ao se abordar a 

história cultural citada, devem ser contemplados tanto os aspectos da arte erudita 
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quanto os da arte popular, num processo de reconhecimento e valorização dos 

códigos culturais, tanto das classes dominantes quanto das classes dominadas, 

conforme temos reforçado ao longo deste trabalho. Por meio do exercício de 

leituras e interpretações críticas de obras artísticas ou das imagens veiculadas 

nos livros e nas mídias, entre outras fontes, podem ser analisadas as formas de 

expressão - que correspondem às técnicas, aos vários estilos e tendências 

estéticas usadas pelos autores/artistas - e o conteúdo transmitido pelas obras, 

relacionado ao contexto social que influenciou e motivou as diversas produções 

culturais. 

Ostrower (1992), em Universos da Arte, narra sua experiência de ministrar 

um curso de Arte para um grupo de operários, demonstrando que é possível a 

aproximar ou dar acesso dos códigos da cultura erudita a pessoas pertencentes 

às camadas populares.  

A Proposta Triangular para o ensino da Arte, de Ana Mae Barbosa (1998), 

anteriormente designada Metodologia Triangular, cujos três aspectos 

fundamentais para a  compreensão de obras de arte (a contextualização histórica, 

a análise crítico-estética e o fazer artístico), como já apresentamos neste trabalho, 

objetivam uma melhor fruição estética, possibilitando condições básicas para o 

reconhecimento do valor universal das obras de arte.   

Ao rever a Proposta Triangular, a referida autora amplia o conceito de 

contextualização, considerando-a como “a mediação entre percepção, história, 

política, identidade, experiência e tecnologia [...]. A contextualização é 

operacionalmente conatural à linguagem hipertextual” (id.ibidem; p. 43). Tal 

consideração retoma a idéia e a relevância da interdisciplinaridade, que possibilita 

a compreensão ampla sobre um determinado tema, em vez de vê-lo por um só 

ângulo limitando a construção do conhecimento. Segundo a mesma autora, a 

Proposta Triangular é construtivista, interacionista, dialogal, multiculturalista; e é 

pós-moderna por tudo isso e por articular arte como expressão e como cultura na 

sala de aula, sendo esta articulação o denominador comum de todas as propostas 

pós-modernas do ensino da Arte, que circulam internacionalmente na 

contemporaneidade.  

Sobre este assunto (Arte-Educação pós-moderna), Efland (2005) aponta a 

transição do modernismo para o pós-modernismo como um provável desafio para 
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os professores de Arte nas suas salas de aula, afetando a Arte-Educação 

internacionalmente.  Na sua concepção, a dificuldade de lidar com essa transição 

decorre de vários contrastes existentes entre a arte-moderna e a pós-moderna 

relacionadas, entre outros fatores, à “natureza da arte, à visão de progresso e à 

visão de vanguarda” (ibidem. p.177-178). No que se refere às concepções de 

Arte-Educação modernista e pós-modernista, afirma que: 

 

[...] uma arte-educação baseada sobre uma definição modernista 
da arte tende a aplicar padrões de bom gosto e critérios de 
excelência artística, porém tal arte torna-se isolada do resto da 
experiência, da mesma forma como, de muitas maneiras, os 
objetos nos museus, estão isolados do resto da vida. Tal arte-
educação haverá de prover uma experiência e apreciação estética 
para coisas refinadas, mas ela não enfatizará o entendimento 
cultural e tampouco a base para uma ação social.  
 

Por outro lado, este mesmo autor afirma uma arte-educação baseada numa 

definição pós-modernista de arte está 

 

[...] potencialmente, conectado ao resto da vida, porém não tendo 
limites entre a arte e o contexto social maior ao qual ela pertence, 
torna-se bastante difícil escolher o que se deve ser estudado. A 
pluralidade diáfana das formas artísticas é uma fonte de confusão 
tanto para aqueles que fazem o curriculum como para os 
estudantes (EFLAND, 2005, p. 177-178). 
 

Consideramos relevante para um currículo de Arte-Educação a seleção de 

conteúdos que estejam diretamente vinculados aos interesses e à(s) realidade(s) 

ou contexto(s) sociais(s) dos estudantes ou professores em formação. Ratificando 

Freire (1987), é assim, conhecendo a realidade do outro, que poderemos construir 

uma verdadeira dialogicidade para construir novos conhecimentos. 

Sobre a arte erudita e a não erudita, ou cultura popular, Efland (2005) afirma 

que, no pós-modernismo, embora ambas se tornam disponíveis para apreciação, 

apresentam desafios especiais ao arte-educador. A primeira exige um  

“treinamento especializado” antes que possa ser apreciada. Aqui, podemos 

registrar a participação de alguns museus nessa formação mais especializada em 

Arte, que tem sido oferecida aos professores. A segunda, relacionada ao conceito 

de cultura de massa, torna-se mercadoria, através da indústria cultural, 

influenciando pessoas numa lógica de padronização, uniformidade e passividade. 
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A expressão indústria cultural, em substituição à cultura de massa, é usada pela 

primeira vez por Adorno e Horkheimer (1969), que alertam para a ação 

esmagadora desse fenômeno sobre o espírito criativo das pessoas, que são 

absorvidas por esse mercado industrial, voltado apenas para o entretenimento 

das diversas camadas sociais pós-modernas. Efland (2005, p. 177) complementa 

esta idéia acima, afirmando que “a indústria cultural tende  a reforçar uma 

dominância sexista, racista e os estereótipos culturais, bem como impondo visões 

da realidade que conferem autoridade a alguns grupos em detrimento de outros”. 

 Este mercado cultural internacional é chamado, por Barber (1995), de 

“mundo Mac”. Segundo o mesmo autor, este é 

 

[...] um mundo pintado em cores pastéis e brilhantes, um retrato 

do avanço das forças econômicas, tecnológicas, que forçam uma 
integração e uniformidade, hipnotizando as pessoas em todos os 
lugares com música rápida, computadores rápidos e comida 
rápida – MTV, Macintosh e Macdonald‟s -  pressionando as 
nações  a virarem um mesmo e homogêneo parque temático, um 
mundo “Mac” amarrado pela comunicação, informação, diversão 
e pelo comércio.  (BARBER apud EFLAND, 2005, p.180) 
 

Barber (1995) explica que “enquanto as indústrias pesadas do passado 

servem às necessidades físicas do corpo, providenciando, comida, roupa e 

abrigo, as indústrias soft são dirigidas à mente e ao espírito”. (id. apud EFLAND; 

2005, p 181). Para ele, esses serviços soft, de informação e divertimento, podem 

ser chamados de “infotretenimento” e visa capturar a alma humana. 

É importante ressaltarmos a diferença entre a cultura de massa e a cultura 

popular. A primeira, já referida acima, está submetida às leis do mercado e tende 

à padronização, enquanto a segunda é considerada a arte do povo, arte como 

expressão de uma coletividade. Embora associada às classes econômicas menos 

favorecidas, segundo Fischer (2007), a arte popular deve ser julgada pelos 

mesmos padrões segundo os quais se julga qualquer outra forma de arte: por seu 

conteúdo social e por sua qualidade. Numa visão mais “romântica”, conforme o 

mesmo autor, a arte ou cultura popular é possuidora de uma autenticidade, e 

tende a preservar as tradições culturais - constantemente ameaçadas pela 

indústria cultural no processo de transmissão. Estas qualidades estéticas podem 

ser percebidas ao lançarmos um olhar sensível e atencioso ao conteúdo e à 
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forma da arte popular. Tais expressões artísticas, muitas vezes, são desprezadas 

e desvalorizadas pela própria sociedade de consumo.   

Diante dessa situação real na qual estamos inseridos e um tanto 

aprisionados hoje, torna-se necessário trabalharmos na perspectiva de uma 

pedagogia crítica e de resistência, como forma de emancipação do sujeito. Esta 

se propõe a compreender a nossa condição humana, possibilitando o diálogo e a 

cooperação solidária entre os sujeitos e a reinvenção dessa conflituosa condição 

social que se apresenta no século XXI (BATISTA NETO, 2006).  

Essa é uma preocupação mundial dos educadores críticos que deve ser 

incluída no contexto da formação de professores, dentro da proposta pós-

moderna para o ensino de Arte. O exercício da leitura crítica das produções 

culturais, erudita, popular ou de massa, visando analisar a qualidade e as suas 

intenções, favorecerá a compreensão e a consciência de suas reais escolhas, 

gostos e estilos de vida. Esse exercício de crítica de arte, através de uma relação 

dialógica com seus educandos, no contexto escolar, acadêmico e museal, 

possibilitará torná-los (educadores e educandos) cônscios dos efeitos desse 

mercado cultural, referido acima. Além disso, reforçamos a necessidade do 

acesso à cultura erudita - códigos hegemônicos de poder das classes dominantes 

- pelas classes populares ou menos favorecidas como estratégia de combate às 

desigualdades educacionais e de fortalecimento da auto-estima, reconstruindo 

uma auto-imagem identitária positiva.  

Como isso pode acontecer, na prática? Como podemos, por exemplo, 

abordar as questões raciais nos estudos de Arte, visando ao respeito às 

diferenças étnicas e culturais e uma melhor convivência entre as pessoas?  

Pesquisando as várias representações do negro em obras de arte, um arte-

educador pode, didaticamente, através da sua abordagem dos códigos da cultura 

erudita, desconstruir uma auto-imagem negativa – quando da não aceitação da 

descendência étnico-racial – comum entre os alunos das classes populares, na 

sua maioria afrodescendentes ou negros. 

 Por exemplo, ao apresentar o Retrato do Embaixador do Congo, pintado por 

Albert Eckhout - quando em sua missão na comitiva de Maurício de Nassau, no 

século XVII - pode-se explorar a visão positiva em que o negro foi representado 

pelo artista. O seu vestuário elegante e sua postura imponente simbolizam a 

relevância do seu papel social. Visão contrária àquelas imagens muito freqüentes 
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nos livros de História do Brasil (Colonial), que só exibem o negro acorrentado, mal 

vestido e sendo espancado, geralmente de autoria de Debret e Rugendas, 

pintores viajantes que estiveram no Brasil, no início do século XIX, com a missão 

de documentar, através de seus desenhos e pinturas, cenas cotidianas e culturais 

daquela época.  

Observe-se que uma análise antropológico-visual desse retrato possibilita a 

desconstrução de uma concepção europeia: “é uma descrição etnográfica na qual 

não se negam as peculiaridades culturais do outro, e sim o delineia com todo o 

vigor da autenticidade” (QUINTAS, 2002, p. 20). 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

              

              FIG. 06 Retrato do Embaixador do Congo 

              Albert Eckchout (1643) 

              Óleo sobre tela, 72 x 59 cm. 

 

 

As imagens que representam aspectos sócio-culturais do negro deveriam ser 

também mostradas, nos livros didáticos de História e de Arte, pois 

contextualizando-as e problematizando-as, o (arte)educador estará 

ressignificando aquela visão desumana, numa imagem que favorece a auto-

estima e a aceitação de ser negro ou afro-descendente.   

Outro exemplo de valorização da identidade negra, por via da nossa história 

cultural e relacionada à cultura popular, consiste na apreciação da cultura negra a 

partir das imagens das festas de coroação do Rei e da Rainha do Congo, uma 

tradição africana, que originou o maracatu em Pernambuco (SOUZA, 2002). 

Chamamos a atenção à imponência da negra representando a rainha do 

maracatu, suas ricas vestes, bem como a cortesia e atenção de suas 
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acompanhantes, também negras e caracterizadas à altura, reverenciando sua 

majestade. Acompanhando o cortejo, seguem as dançarinas negras e igualmente 

bem vestidas, entoando cantos e dançando. 

                                           

 

FIG. 07 Coroação de uma Rainha. 
Johann Moritz Rugendas – Viagem Pitoresca ao Brasil (1855) 
 
 

Nesta obra de Rugendas (fig 02), vê-se a mulher negra, à frente do cortejo 

festivo, representando a Rainha, possivelmente durante a Festa de N.Senhora do 

Rosário.  

Amélia Conrado (2006) constatou, em seus estudos, que relacionam Dança 

Étnica (de origem africana) à Educação, que a expressão corporal negra possui 

“elementos que são respostas aos preconceitos, discriminações e tentativas de 

reducionismos que relegam a um patamar inferior a contribuição da Civilização 

Africana.” (id., p.43). A autora aponta para a necessidade de uma Pedagogia de 

valorização e afirmação de uma identidade negra que pode ser concretizada 

através de uma prática de continuidade cultural, reconstrutora das tradições 

africanas. Acrescenta que a herança da cultura de raiz africana está 

intrinsecamente incorporada ao “jeito de ser do povo brasileiro, no caminhar, se 

portar, gingar, dançar...” (id.ibidem).  

Transportando o nosso olhar para a cultura, dita erudita, é importante 

registrar que tivemos muitas contribuições à arte erudita feitas por artistas negros 

e mulatos como, por exemplo, Antônio Francisco Lisboa, grande mestre escultor 

da arte barroca brasileira, no século XVIII, o que, de certa forma, reforça a análise 

da estudiosa acima citada, ligando-se essa cultura às manifestações populares.     
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Diante do difícil acesso às imagens que narram nossa história cultural, nas 

escolas mais carentes de recursos materiais, é recomendável aos professores 

que se disponham a visitar os museus com seus alunos, como uma importante 

estratégia curricular para a ampliação do universo cultural dos estudantes. Essa 

iniciativa, além de enriquecer culturalmente o currículo escolar, contribui para a 

equidade de oportunidades educacionais. Dessa forma, o museu passa a ser 

concebido como um espaço de superação das limitações culturais da escola.  

É impossível não reconhecer, depois do conhecimento da discussão sobre 

esse tema, promovida pelos autores pesquisados, que fomentar uma formação de 

professores para a diversidade cultural, por meio ensino de Arte, pressupõe que 

os conteúdos curriculares dessa disciplina devem abordar os estudos culturais, 

tornando-os cônscios das influências destrutivas  do mundo “Mac”, da cultura de 

massa, ou da cultura  soft do infotretenimento, ( ou como se queira chamá-la) que 

são forças invasoras da individualidade humana. Tais estudos devem encorajar 

uma postura crítica e de combate às influências negativas presentes em nossa 

realidade atual. É pôr em prática a pedagogia da resistência, defendida por Freire 

(1987) e MacLaren (1995), visando a ações sociais que devem contrariar tais 

forças hegemônicas. 

 A ampliação do horizonte cultural dos professores (e consequentemente dos 

alunos) deve favorecer uma auto-formação, uma melhor percepção de si 

mesmos, que se dá através da percepção do outro, enriquecendo o potencial 

criativo em cada indivíduo. “A percepção humana de si permanece incompleta se 

não puder descobrir como cada um de nós é o Outro do „Outro‟”(EFLAND, 2005, 

p. 184). É, pois, pelo outro que podemos nos reconhecer, respeitar nossas 

diferenças, aprender com o outro, e contribuir para um mundo melhor, mais 

solidário e mais humanizado. “O processo de construção (da realidade) 

continuará enquanto houver seres humanos, pois nós somos por natureza 

„fazedores de cultura‟, visto que criamos formas simbólicas para dar sentido e 

coerência às nossas vidas” (id.ibidem, p. 183). 

Convém, pois, termos clareza quanto à relevância dos museus como espaço 

dinâmico, fomentador da discussão sobre o fazer artístico e ao seu reflexo na 

formação humanística dos (arte) educadores. 
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2.3  O museu como espaço pedagógico para o ensino de Arte. 

 

A origem da palavra museu vem de museion, templo das Musas em Atenas, 

lugar onde se ofertavam objetos preciosos àquelas divindades em agradecimento 

a um benefício recebido. Passou também a designar um conjunto complexo de 

ambientes de estudos e lazer construído por Ptolomeu Filadelfo. (Alexandria, aC)  

O conceito ou o sentido de museu, até chegar à atual concepção de espaço 

pedagógico ou fórum de debates, contribuindo para a formação de professores, 

modificou-se ao longo dos séculos, desde a origem do termo na antiguidade 

clássica, até os tempos atuais, revelando-se, no decorrer da história, como 

resultado da mentalidade de uma época.  

Na Europa, a intensificação do gosto pelas coleções de objetos preciosos 

nas cortes, que de particulares tornaram-se públicas no século XVIII, dá origem à 

criação dos museus, muito embora fossem freqüentados por uma clientela 

aristocrática, até meados do século XIX. (SANTOS;1993) 

No Brasil, historicamente, os museus foram criados para a manutenção da 

ideologia dominante, inspirando-se nos modelos europeus. Basta observarmos a 

seleção dos acervos expostos nos diversos museus históricos do Brasil (retratos e 

objetos que pertenceram a personalidades da elite social) para confirmarmos a 

presença marcante da cultura eurocêntrica que aqui dominava. 

 

2.3.1. A revolução dos museus: de templo à fórum de debates  

 

Na revista MUSAS (2007), encontramos vários artigos referentes às novas 

concepções de museus - ativo, interativo, pedagógico ou ainda como fórum de 

debates – totalmente contrárias ao modelo de templo, em que os objetos ali 

colocados, ou recontextualizados, tornavam-se sacralizados, magicamente 

envoltos sob o poder simbólico dos museus. Segundo Bonin e Kersten (2007), a 

ideia de museu como espaço pedagógico e ativo surgiu nos Estados Unidos, com 

a fundação do  Metropolitan Museum, em 1870. Tal concepção serviu de modelo 

a outros futuros museus norte-americanos, como o Museum of Modern Art e o 

Guggenheim. Ott (2005) revela em seus estudos que o museu inglês Victoria and 

Albert Museum, junto ao Royal College of Art, dirigido por Henry Cole (1808-
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1882), em meados do século XIX, desenvolveu uma experiência educativa com 

estudos de crítica de arte, tornando-se uma referência “clássica” nesses estudos. 

Cole (1853, apud OTT, ibidem) defendia que “quanto menos os museus e as 

galerias se submeterem aos propósitos da educação, mais se perderão como 

instituições sonolentas e inúteis.” Ele concebia o museu como instituição de 

educação ativa. Tal conceito influenciou a criação do referido Metropolitan 

Museum, em Nova York.  

A museóloga Maria Célia Santos (1993), no aspecto pedagógico, chama 

atenção à relevância do trabalho interdisciplinar que pode ser efetivado nos 

museus, considerando  enriquecedora uma prática museológica, que tem sido 

efetivada na área cultural e educativa, integrada com outras áreas do 

conhecimento, notadamente a antropologia, a sociologia, a análise histórica de 

contexto, o fazer artístico e a educação. Quanto aos desafios a serem superados, 

apontou como uma das causas do distanciamento dos museus em relação à 

sociedade, a ausência de uma política cultural seriamente comprometida com o 

desenvolvimento social. Entretanto, somente passados dez anos das 

observações desta museóloga, vimos recentemente a efetivação da Política 

Nacional dos Museus no ano de 2004, que estabelece, entre outras 

determinações, a criação e a manutenção do Setor Educativo nos museus. Esta 

propunha parcerias entre as instituições governamentais e particulares, incluindo 

o Ministério da Educação, numa ação afirmativa em prol do funcionamento do 

museu diretamente vinculado às instituições de ensino, entre outras.  

Hoje, solidifica-se a consciência de proteção da diversidade cultural, no 

mundo globalizado. É visível a realização concreta de experiências significativas 

nos museus, possibilitando sua aproximação com a comunidade escolar e o 

público em geral. Essa maior movimentação ocorrida nesses espaços culturais, 

assim como a própria criação da legislação dos museus ocorreram paralelamente 

ao avanço nas discussões sobre a Educação Patrimonial no país. Após muitos 

embates discursivos - atuações dos movimentos sociais e realizações de 

conferências regionais, nacionais e mundiais para debater as questões 

patrimoniais - a legislação que rege a atual Política Cultural dos países reconhece 

a importância da salvaguarda dos patrimônios da humanidade que devem 

representar a diversidade cultural de cada um.  Como exemplo dos avanços e 
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conquistas no campo da Educação Patrimonial, no qual se inclui a educação 

através da Arte, têm-se as páginas eletrônicas do Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN) ou do Ministério da Cultura (MINC), onde 

constatamos a oferta de vários cursos de formação de professores 

proporcionados pelos museus situados nas diversas regiões do país. 

A formação de professores para o ensino de Arte requer, como já se discutiu 

aqui, um amplo leque de informações e de agentes, bem como um instrumental 

metodológico. É nesse sentido que se incluem nesse conjunto os museus - 

instituições que salvaguardam o patrimônio artístico, histórico e cultural de uma 

sociedade. Podemos também considerar os museus, segundo BARBOSA (2004), 

como “lugares da prática da leitura da obra de Arte” e dos bens patrimoniais. 

Nos museus do Brasil, a Formação de Professores é tema relevante nos 

debates atuais sobre a Educação no país. Na realidade, reconhece-se que as 

universidades, isoladamente, não atendem às novas exigências de que o 

profissional da Educação necessita para resolver os problemas encontrados nas 

escolas de Ensino Fundamental e Médio. Nessa busca de uma formação 

continuada que auxilie na superação das lacunas decorrentes dos cursos de 

graduação, e das próprias condições adversas ao exercício da docência nas 

escolas públicas, os professores têm encontrado, nos museus, contribuições para 

melhorar o seu desempenho profissional. Pesquisas atuais apontam que os 

museus e instituições culturais estão proporcionando valiosas contribuições a 

favor da formação (inicial e continuada) de professores. (JACOBUCCI, 2006; 

ORLOSKI, 2005; UTUARI , 2004) 

Dentre os raros estudos sobre a formação continuada de Professores em 

museus, encontramos em Silva (2005), Museu como uma instituição guardiã e 

anfitriã [...] que se trata de uma análise da concepção da relação museu-escola, 

na visão de um grupo de professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Essa pesquisa aponta que, apesar dos obstáculos, existem vantagens na 

realização da visita de uma escola a um museu; da mesma forma, tem-se a 

consciência do protagonismo do professor nessa relação museu-escola, 

valorizando-se eventos desta natureza como importantes para a formação desse 

mestre. Outra contribuição relevante dessa pesquisa consiste na concepção do 

“museu como lugar da Arte”, tema que aprofundaremos neste próximo tópico. 
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2.3.2 O museu como o lugar da Arte e da experiência estética. 

 

Considerando a idéia de museu como lugar da Arte (SILVA, 2005), 

importante se faz definir o que seja Arte, ou o que é a Arte de hoje, a arte 

contemporânea, o que nos parece a procura do desvendamento de uma grande 

incógnita. Em sua obra Arte é o que eu e você chamamos arte, Frederico Moraes 

(2002) apresenta uma multiplicidade de concepções sobre esse termo, visões, 

muitas vezes, controversas, mas que, certamente, expressam o contexto social, 

ou melhor, a visão de um contexto social experimentado pelos artistas, filósofos 

ou críticos que buscaram definir ou explicar o que é Arte.  Essas definições foram 

organizadas pelo autor em vários assuntos, entre os quais selecionamos alguns: 

estética, a arte, o artista, a criação, arte e razão, arte e consciência no mundo, 

arte nos museus, recepção, prazer e participação, regionalismo, internacionalismo 

e crítica de arte. Essas expressões estão mais diretamente relacionadas à 

categoria teórica formação artística em museus, portanto contribuem para a 

construção de nossos argumentos, relacionados ao ensino de Arte. Sendo assim, 

quando nos referimos à formação, logo vem a ideia de conhecimento que, por sua 

vez, relaciona-se à razão e à inteligência.  A seguir serão apresentadas algumas 

posições dos artistas citados por Moraes (2002). 

 Herbert Head (1951) adverte-nos sobre as limitações de uma análise 

exclusivamente racional de uma obra de arte quando exposta para apreciação: 

 

Devemos sempre lembrar que a arte não se dirige à percepção 
consciente, mas à apreensão intuitiva. A presença da obra de arte 
não se faz sentir ao nível do pensamento mas do sentimento. É 
mais um símbolo do que a afirmação direta de uma verdade. É por 
isso que uma análise racional de uma obra de arte não pode 
jamais, por si só, dar o mesmo prazer que resulta da observação 
de uma obra de arte como um todo. Uma obra de arte é sempre 
uma surpresa, operou o seu efeito antes de nos termos apercebido 

conscientemente da sua presença. [grifo nosso] (p.153) 
 

No processo de formação artística, há sempre o dilema sobre o que é uma 

arte bela ou destituída de beleza, no momento da apreciação de obras de arte. 

Sobre o belo na arte, Moraes (2002) cita diversos autores, como Auguste Rodin: 

“não há realmente nem belo estilo nem belo desenho nem bela cor. Não há senão 

uma só beleza, aquela da verdade que se revela” (p. 24). Sendo assim, um 
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trabalho de formação de professores no museu deve contribuir para o 

desvendamento dessa verdade simbolizada em cada obra de arte, indo ao 

encontro do real sentido do que é belo na expressão artística.  

Acompanhando o dilema da beleza, vem a questão sobre o que é e o que 

não é Arte, e novamente encontramos em Moraes (2002) a ótica de Ferreira 

Gullar (1993): 

 

A obra de arte está dentro e fora de nós, ela é o nosso dentro ali 
fora. É isto que faz dela um objeto especial – um ser novo que o 
homem acrescenta ao mundo material, para torná-lo mais 
humano. A arte não seria uma tentativa de explicação do mundo, 
mas de assimilação de seu enigma. Se a ciência e a filosofia 
pretendem explicação do mundo, esse não é o propósito da 
música, da poesia ou da pintura.   A arte, abrindo mão das 
explicações, nos induz ao convívio com o mundo inexplicado, 
transformando sua estranheza em fascínio. (p.41)  

 

Trazendo para o contexto da formação de (arte)educadores em museus, e 

das pessoas de maneira geral que ainda se encontram indiferentes às 

experiências que podem ser vivenciadas diante das obras nos museu, só 

seremos introduzidos no  universo inexplicável da Arte se tivermos oportunidades 

de contato com ele. Ao levarmos um grupo de professores (ou alunos) ao museu, 

tornaremos possível esse convívio sensibilizador para apreendermos a 

diversidade de conteúdos e de sentimentos intrínsecos transmitidos pelas obras 

de arte.  

Numa concepção modernista, quanto à apreciação ou fruição da arte (no 

museu), defende Duchamp (1957):  

 

São os espectadores que fazem os quadros [...] O artista não é o 
único a concluir o ato de criação, porque o espectador estabelece o 
contato da obra com o mundo exterior, decifrando e interpretando 
suas qualidades profundas e assim juntando sua própria 
contribuição ao processo criativo. (p.217)  
 

Nessa mesma linha de pensamento, Lygia Clark (1968, apud MORAES, 

2002, 218) esclarece que: “no meu trabalho, se o espectador não se propõe a 

fazer experiência, a obra não existe” 

Sobre o processo da crítica de arte, o próprio MORAES (2002, p. 292) 

explica: 
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É a obra, ela mesma, que indica ao crítico o método de sua 
abordagem. Não há uma teoria prévia à obra. Cada obra pede 
uma interpretação diferente. A história de uma obra de arte é a 
história de seu autor e de sua época, mas é, também, a história 
das sucessivas leituras que dela foram feitas.   

 

Pedrosa (1959, apud MORAES, 2002, p.152) esclarece a intencionalidade 

da arte contemporânea afirmando que: “um dos esforços mais profundos e 

fecundos da arte contemporânea, sobretudo desde Mondrian, Klee e Kandinsky18, 

tem visado, no fundo sensibilizar a inteligência”. Mas para Antônio Dias (1985, 

ibidem), contrariamente, “todo trabalho realmente inventivo vai contra a lógica e a 

razão”. 

A origem da tendência de arte que vemos hoje situa-se na Art POP. Enquanto 

a arte moderna, a partir do Impressionismo, passou a refletir e investigar seus 

próprios meios de produção, explorando a percepção, a expressão e a pesquisa 

plástico-visual da cor, da matéria, da textura, do espaço, da linha, etc, a arte 

contemporânea, inversamente, estendeu-se para além do campo especializado da 

arte construído pelo modernismo. Passou a se relacionar com quase todas as 

outras artes e áreas de conhecimento, apresentando-se, portanto, mais próxima da 

vida. Também, começou a ser desenvolvida em torno do conteúdo, diferentemente 

do modernismo, que valorizou mais a experimentação da forma (COCCHIARALLE, 

2007, p.15-16). 

Para compreender toda essa complexidade da composição da Arte, 

especialmente a contemporânea, necessário se faz um olhar conhecedor das 

nuances que a compõem. Tal olhar parte de pessoas com domínio desse assunto 

e o mais indicado para esclarecê-lo é o educador formado em Arte, que 

funcionará como mediador entre o objeto de arte e o público ávido por seu 

conhecimento. 

No processo de mediação, o educador deve estimular o público a 

estabelecer suas próprias relações com as obras de arte, pois “o artista 

contemporâneo nos convoca para um jogo onde as regras não são lineares, mas 

                                                 
18

 Esses três artistas se destacaram com suas obras de vanguarda: Mondrian desenvolveu o abstracionismo 

geométrico; Paul Klee, o abstracionismo figurativo e Kandinsky, o abstracionismo expressionista ou não 

figurativo. Sobre esses assuntos, conferir em Argan (1992), Ostrower (1991), Cavalcanti (1981), Proença 

(2003), entre outros.  
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desdobradas em redes de relações possíveis ou não de serem estabelecidas” 

(COCHIARALLE, 2007, p. 14). 

Essa rede de relações ou significados possíveis, transmitidos pelas obras de 

arte, corresponde ao aspecto objetivo da obra. Fayga Ostrower (1991) explica que 

é através da forma que o artista consegue fixar sua experiência pessoal e 

estabelecer um modo objetivo de transmiti-la a outros e que “objetivada, a forma é 

sempre expressão e comunicação ao mesmo tempo. É ela que incorpora os 

critérios de avaliação artística”. Segundo a autora, uma obra de arte possui “um 

feixe objetivo de possíveis significados”, expresso pela forma que é apreciada por 

todos nós e que “nos permite não confundir o conteúdo do quadro”, ao 

elaborarmos seu conteúdo e interpretarmos, subjetivamente, seus possíveis 

significados.  É a forma que “incorpora os critérios de avaliação artística”. 

(OSTROWER,1991, p. 63) 

Sendo os museus o lugar da Arte, em consequência disso, ele também pode 

e deve ser considerado um lugar para se aprender e ensinar Arte. Ott (2005, 

p.113-114), pesquisador na área de Educação em Museus e especialista em 

ensino de crítica de arte, argumenta que “o ensino de arte em museus constitui um 

componente essencial para a arte-educação: a descoberta de que arte é 

conhecimento”, proporcionando meios para a compreensão do pensamento  e das 

expressões de uma cultura,  concebendo a “ arte como expressão das mais 

profundas crenças e dos mais caros valores da civilização”. Ao comparar o ensino 

de arte no espaço da sala de aula com o espaço da galeria de um museu salienta 

a singularidade do poderoso impacto da obra original lá exposta e dos valores que 

são inerentes ao ensino de crítica de arte em museus. Contudo reconhece que, 

diante do poder de comunicação das múltiplas imagens veiculadas nos meios de 

comunicação que impregnam a vida cotidiana, “ativar o conhecimento e 

entusiasmo que a arte (mesmo ainda estática nos museus) pode oferecer aos 

alunos de hoje é uma tarefa que exige um enorme esforço dos educadores” (id., 

p.114-115). Para ele, as obras de arte, com seus valores e princípios estéticos e 

culturais, tornam-se uma das maiores fontes de inspiração para o ensino de crítica, 

por meio do conteúdo e do conhecimento que elas proporcionam.  

Sobre a relevância das experiências que são vivenciadas no contato com a 

arte, John Dewey (1966) explica que as experiências estéticas exercitam a 

imaginação e o desenvolvimento das idéias. Para ele, “a atuação da imaginação é 
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a única coisa que torna qualquer atividade mais que algo mecânico” [...]. 

Relacionando-a com o processo de conhecimento, afirma que “é através da 

imaginação que os símbolos são traduzidos num significado direto e integrado 

(DEWEY, 1966 apud, BARBOSA, 1989, p.75). 

A formação docente realizada pelos museus e centros culturais está inserida 

no âmbito das múltiplas possibilidades para a formação contínua de professores 

hoje, como as que se realizam na escola, na universidade, no modelo de 

Educação a Distância ou realizadas por ONGs e sindicatos, consideradas 

instituições parceiras. Almeida (2005) enfatiza a importância de os docentes 

lançarem mão das inúmeras contribuições do mundo das artes e da literatura, 

enriquecendo o seu trabalho com os conteúdos culturais e recomenda: 

 

[...] é fundamental que tenhamos um contato freqüente com o 
mundo da cultura de forma intensa e diferenciada, lendo livros de 
literatura, freqüentando museus, cinemas, teatros, concertos e 
shows, de modo a alargarmos nossos conceitos, nossos 
referenciais. Nesse sentido, os museus e centros culturais se 
constituem em espaços privilegiados de formação contínua. 
(ALMEIDA, 2005, p.11-12)  
 

Por sua vez, numa outra pesquisa, Amorim (2004) buscou relacionar 

Educação Patrimonial e Formação de Professores e constatou que a presença do 

tema Patrimônio e Educação Patrimonial ainda é marcadamente incipiente nas 

escolas da rede municipal do Recife e do Cabo de Santo Agostinho, áreas por ele 

pesquisadas. Contudo existe receptividade dos professores investigados para que 

a abordagem desse tema possa ser incorporada ao currículo escolar através de 

estudos sistematizados e de um compartilhamento de experiências. Essa 

receptividade ou abertura dos docentes aos estudos patrimoniais ou culturais, 

sem dúvida, é um primeiro passo para que as escolas incluam, nos seus 

planejamentos pedagógicos, atividades de visitas aos centros de preservação 

patrimonial e de participação em cursos de formação patrimonial, artística e 

cultural oferecidos pelos museus. 

Encontramos, dentre os raros estudos diretamente ligados a esta pesquisa, 

duas dissertações relacionadas ao trabalho de formação de (arte) educadores, 

realizado em museu e instituição cultural. São elas: Diálogos e reflexões com 

educadores: a instituição cultural como potencialidade na formação docente, de 
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Erick Orloski (2005),  e O papel do museu na experiência estética e na formação 

do professor de arte,  de Solange Utuari (2004), ambas sob a orientação da arte-

educadora Miriam Celeste (2007).  

A primeira trata-se de um estudo de caso do programa “Diálogos e reflexões 

com educadores”, concebido pela equipe Arteducação Produções para o Centro 

Cultural Banco do Brasil (CCBB), na capital paulista. Embora reconheça o valor 

do trabalho com materiais como slides e impressos bem ilustrados (realizado nas 

escolas), além dos recursos teóricos adquiridos no meio acadêmico, o 

pesquisador argumenta que nada substitui o contato direto com as obras. “E será 

na instituição cultural que o educador e seus alunos terão a chance de ver a 

produção artística ao vivo”, esclarece. Conclui que programas educativos como 

esse transformam museus e entidades culturais em espaço para a troca de ideias. 

Ainda, há necessidade de os eventos serem pautados em atividades teórico-

práticas que estimulem os professores a aprofundar questões, por meio de 

pesquisas próprias. Alerta o pesquisador para o fato de que “como o tempo e o 

orçamento desses projetos é sempre limitado, passa-se apenas pelo essencial e, 

por isso, é tão importante esse estímulo para que docentes realizem suas 

pesquisas”. Percebemos nesse trabalho a defesa de uma prática pedagógica 

aproximada à tendência crítico-reflexiva, pela possibilidade da troca de ideias. 

A segunda pesquisa trata de uma investigação sobre a formação inicial de 

professores de Arte, a partir dos estágios supervisionados realizados no museu 

por alunos do Curso de Licenciatura em Educação Artística. Essa pesquisa 

reafirma a importância dos espaços museológicos na educação estética do 

professor, entendendo o museu como espaço de ensino e aprendizagem. Dessa 

forma, o museu é visto naquele trabalho como instituição cultural que, além de 

preservar e divulgar o pensamento estético de uma época ou de uma civilização, 

proporciona reflexões sobre o processo de criação, imaginação, educação e 

transformação social, constituindo, mais do que um recurso, uma prática didática 

fundamental para a formação de educadores, ampliando-se em ações 

pedagógicas entre museu e escola (UTUARI, 2004). 

Analisamos que os museus, atualmente, não fogem à regra de se incorporar 

às novas exigências do mercado globalizado. O estudo da obra O poder 

simbólico, de Bourdieu (2007), possibilita-nos a reflexão sobre as forças, ações e 

reações ou práticas sociais existentes nos diversos campos, às quais  não se 
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furtam mais os museus  (artístico, científico, acadêmico, cultural, político, etc), 

pelo menos aqueles que querem sobreviver. Cada vez mais sujeitos à 

globalização da economia, essas instituições museais, na atualidade, têm na 

manutenção ou transformação do poder simbólico a sua legitimação ou não.  

 Isso se pode conferir no depoimento de um dos sujeitos pesquisados para 

este trabalho, cuja fala se transcreve abaixo, quando analisa o museu no contexto 

da globalização, afirmando que o grupo responsável por um museu 

 
[...] já não pode mais ficar isolado entre quatro paredes dentro de 
um museu. Eles precisavam realmente sair e buscar se 
compartilhar com as outras instituições, esse processo que estava 
acontecendo em todo o lugar. [...](sic)” (diretora de museu) 
 

Necessário também se faz ressaltar que o avanço da tecnologia favorecido 

pela globalização, trouxe como consequência a ditadura das imagens virtuais, 

entre outras novidades, que também invadiram alguns museus, como meio para 

atrair o público.  Embora possamos hoje ter acesso às exposições virtuais na tela 

de um computador, nada substitui o contato direto com obras de arte e com a 

cultura material preservada nos museus. As interações e reações entre professor-

alunos-mediadores diante do objeto de Arte exposto são singulares.   

A influência da indústria cultural ou indústria do (info)entretenimento, a 

partir do avanço irrefreável da tecnologia, é visível nos museus  das maiores 

capitais do país, como já se disse aqui. Como base importante para a discussão 

dessa influência, a obra Dialética do Esclarecimento, onde se empregou pela 

primeira vez a expressão indústria cultural em substituição à cultura de massa, 

dos autores Adorno e Horkheimer (1969), nos alerta para a ação esmagadora 

desse fenômeno sobre o espírito criativo das pessoas, que são absorvidas por 

esse mercado industrial voltado para o entretenimento das diversas camadas  

sociais pós-modernas.  

Para os autores acima citados, a necessidade de diversão se intensifica 

para o ser humano como meio de escapar ao processo do trabalho mecanizado e 

realimentar a disposição para enfrentá-lo diariamente.  Os conteúdos dessas 

produções “culturais” em nada contribuem para estimular o senso crítico do 

espectador, muito pelo contrário, atrofiam a imaginação e a criatividade das 

pessoas. Segundo os autores, referindo-se à produção cinematográfica, a 
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quantidade da diversão organizada converte-se na qualidade da crueldade 

organizada, na medida em que já prevê as reações dos espectadores. Afirmam 

que a indústria cultural não sublima, mas reprime (os objetos de desejo), na 

medida em que reduz os sentimentos, amor em romance, a felicidade em riso 

(tornar ridículo), apelo ao erotismo (que deve ser reprimido) e aos estímulos 

sensoriais (ação e movimento em detrimento da contemplação). Enfim, entre 

outras perversões humanas, a indústria cultural promove o distanciamento dos 

problemas sociais, para permanecer tudo sob controle, induzindo todos ao 

conformismo. (grifo nosso) 

Diante dessa realidade “profetizada” pelos referidos estudiosos, desde as 

proximidades dos anos 70, temos a impressão de que tudo está consumado neste 

início de século XXI. Talvez, contudo, ainda reste uma esperança, pois esta é a 

única que não deve morrer, senão cairemos todos na apatia e no desânimo.  

E a Educação, como reage a tudo isso? Como o discurso do professor pode 

competir com a sedução das imagens televisivas e imagens virtuais da tela do 

computador, frutos da indústria cultural e do avanço tecnológico? E os museus: 

permanecem silenciados, distantes das escolas e apenas visitados por uma 

minoria considerada elite cultural ou já se mostram engajados numa política de 

formação cultural para professores e público em geral? 

Será que o museu pode ser o lugar da realização de uma pedagogia da 

humanização, através do diálogo que pode romper o distanciamento entre os 

diversos segmentos culturais? Posto que vivemos numa civilização de barbárie, e, 

apesar do impacto destrutivo da indústria cultural, é necessário reconhecer e 

acreditar na natureza sublimadora, transcendente e humanizadora da Arte e no 

valor dos museus como espaço fomentador dessa humanização. 
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CAPÍTULO III 
 

O TRABALHO METODOLÓGICO:  
tecendo a trama dos fios condutores 

 

 
FIG. 08 Pescadores – 1953 - Gilvan Samico 
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Sendo os museus considerados guardiões, anfitriões, o lugar da História e 

da Arte (SILVA, 2005) ou, ainda, laboratórios de conhecimento de Arte 

(BARBOSA, 2004), buscamos, nesta pesquisa, avançar nos estudos, 

apresentando a concepção de museu como uma instituição essencialmente 

educativa e formativa, por meio da análise das concepções de formação 

continuada, multicultural e de museu como espaço pedagógico para o ensino de 

Arte, a partir dos sujeitos investigados.  Neste terceiro capítulo, descreveremos 

todos os passos percorridos para atingir os objetivos a que nos propusemos ao 

iniciar esta pesquisa. 

Dentro das várias abordagens metodológicas da pesquisa qualitativa, 

adotamos o estudo de caso que, segundo Trivinõs (2007, p. 133), é “uma 

categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente”. 

Busca-se, através dele, uma compreensão particular dos fenômenos estudados, 

relacionando sujeito e objeto, de forma abrangente e multidimensional. Os dados 

da pesquisa qualitativa ocorrem em um contexto fluente de relações. Nesse tipo 

de abordagem, segundo Rampazzo (2002), todos os fenômenos são relevantes e 

preciosos: a constância e ocasionalidade das manifestações, a freqüência e a 

interrupção, a fala e o silêncio, procurando compreender a experiência que todos 

os sujeitos têm. Portanto, esta abordagem foi a mais adequada para investigar o 

nosso objeto de estudo, exatamente por levar em consideração a complexidade 

dos fenômenos que ocorrem nas situações de formação de professores em 

museus. Enfim, a pesquisa qualitativa valoriza as relações humanas, em geral, 

que não podem ser reduzidas à quantidade. 

Há vários tipos de estudo de caso que se caracterizam ou se diferenciam, 

conforme suas circunstâncias ou a natureza do objeto a ser investigado. Nossa 

pesquisa refere-se aos “estudos multicasos”, em que o pesquisador pode ter a 

possibilidade de estudar dois ou mais sujeitos ou organizações, sem a 

necessidade de perseguir objetivos de natureza comparativa. (TRIVINÕS, 2007, 

p.136).  

A opção pelo estudo de casos atendeu melhor ao objetivo geral desta 

pesquisa, ou seja, o de compreender a formação continuada do Professor de Arte 

nos museus de Recife. 

O conteúdo abordado neste capítulo está, metaforicamente, simbolizado 

pelos “Pescadores”, de Samico, pois esse trabalho metodológico pode 
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assemelhar-se a uma pescaria, que envolve dedicação, perseverança e o 

possível acesso aos “peixes”.   

 

3. 1 O campo de pesquisa 

 

Inicialmente, elegemos como campo de pesquisa quatro museus que, num 

passado recente, a partir dos anos 2000, foram palco da realização de projetos 

educativos de referência para a cidade de Recife e para o Estado de 

Pernambuco, considerando a formação continuada de professores de Arte, 

levando em conta o que apresentavam como programação educativa/formativa 

paralela, através da realização de debates, reunindo artistas, curadores, diretores 

de museu, estudantes e professores de Arte.  

Durante a realização de duas mega-exposições internacionais, houve 

investimento na preparação de uma equipe de mediadores para atender o grande 

público estudantil junto aos seus professores. Uma delas chegou a atingir a média 

de 60 mil visitantes, extrapolando as expectativas dos organizadores que 

contavam com uma média de 30 mil, conforme depoimento da coordenadora 

geral desse evento. Como parte da programação daquele mega evento, foi 

realizado o Seminário de Capacitação de Professores, curso de formação 

continuada oferecido a 300 professores das redes públicas e privadas, antes da 

inauguração da exposição, visando a melhor prepará-los para visitarem a 

exposição com seus alunos.  

O nosso interesse nesses museus, portanto, deve-se à grande repercussão 

das ações educativas que, visando atrair o grande público, no auge das  mega-

exposições entre os anos de 2000 e 2002, proporcionou a formação de 

professores de Arte, possibilitando-lhes uma melhor preparação a fim de que 

pudessem mediar, junto com seus alunos, o diálogo crítico entre as obras dos 

artistas e o público. Tivemos a oportunidade de participar desses eventos, 

atuando na mediação, acompanhando várias turmas de alunos e participando dos 

cursos oferecidos pelos museus. Tais momentos consolidaram a memória e a 

história da Arte-Educação em museus na cidade de Recife, possibilitando 

aprendizagens singulares, que desejamos que sejam estendidos a todos os 

professores que ensinam Arte na nossa cidade e/ou alhures.  
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No entanto, no decorrer da pesquisa, perseguindo o nosso objetivo de 

estudar com mais profundidade como é realizada a formação continuada de 

professores de Arte em museus, tivemos de limitar nossa abordagem a somente 

duas dessas instituições culturais, aqui denominadas ficticiamente de Museu 

Athena 19 ( campo 1) e Museu Apollo20 (campo 2). A razão desta escolha deve-se 

à constância maior dessas atividades de formação contínua junto aos 

professores, oferecidas por tais museus.  

 

3.2 Definição dos sujeitos 

 

Nos estudos de caso, segundo Alves-Mazzotti & Gewandsznajder (2001, 

p.174) “os sujeitos são escolhidos de forma proposital, em função de suas 

características, ou dos conhecimentos que detêm sobre as questões de interesse 

da pesquisa”. Sendo assim, para a definição dos sujeitos desta pesquisa, embora 

tivéssemos a vontade de contemplar todos aqueles segmentos que participaram 

das atividades educativas dos museus, elegemos, prioritariamente, para a coleta 

de dados, os sujeitos diretamente ligados ao planejamento e efetivação dos 

encontros de formação continuada com os professores. Esses atenderiam ao 

nosso propósito de analisar as concepções teórico-pedagógicas e filosóficas que 

regem suas práticas. 

Trabalhamos basicamente com três grupos de sujeitos envolvidos nas 

formações oferecidas pelos museus em questão. O primeiro grupo (G1) foi 

constituído por quatro coordenadores das ações educativas dos museus, sendo 

C1 e C2 pertencentes ao Museu Apollo e C3 e C4 pertencente ao Museu Athena. 

São todos profissionais especializados na área de Arte-Educação ou afins.  

A primeira entrevistada do Museu Apollo, coordenadora (C1), tem formação 

especializada em História da Arte e possui boa experiência em Educação em 

museus, sendo convidada a atuar também como formadora em outras instituições 

culturais de Recife.  

 A segunda entrevistada desse mesmo museu, também coordenadora (C2), 

possui ampla experiência no âmbito da Educação, da Pedagogia e do Ensino da 

Arte, tanto como professora formadora, como coordenadora de ações educativas, 

                                                 
19

  Palas Athena, na mitologia grega, é a deusa da sabedoria e da guerra, padroeira das artes.  
20

 Apollo, na mitologia grega, é o Deus do Sol e patrono da verdade. 
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sendo vinculada às Secretarias de Educação, municipal e estadual, de 

Pernambuco.  

Quanto aos coordenadores do Museu Athena, embora ambos com formação 

especializada na área de Arte e com atuação em atividades educativas 

desenvolvidas em outras instituições culturais, podem ser considerados iniciantes 

nesse campo de atuação, pois suas primeiras experiências na função de 

coordenadores deste tipo de ação educativa ocorreu nesta instituição.  

Vale esclarecer que os coordenadores pedagógicos de museus atuam na 

concepção e no planejamento do trabalho educativo, efetivando o contato com os 

professores participantes das formações diretamente com suas escolas ou 

através das Diretorias de Ensino das Secretarias de Educação; ou, ainda, via 

internet, através da lista de e-mails.  

O segundo grupo (G2) constituiu-se por dois professores-formadores que 

atuaram ministrando palestras, oficinas e consultoria pedagógica, entre outras 

atividades, a convite da coordenação ou direção do museu. São profissionais 

especializados na área de Arte ou afins, vinculados à Universidade. O primeiro 

entrevistado desse grupo (P1) fez doutorado em Arte-Educação na Inglaterra e 

possui vasta experiência com Formação de Professores de Arte no Ensino 

Superior, além de ter atuado, como professor formador convidado, nos dois 

museus investigados. O segundo (P2), embora seja bastante atuante no campo 

da pesquisa em Formação de Professores, é iniciante como Formador de 

Professores para as séries iniciais do Ensino Fundamental, contribuindo, com 

entusiasmo, para as formações oferecidas no Museu Athena. 

O terceiro grupo (G3) é formado por dois diretores de museu, sendo um de 

cada campo.  Um deles tem formação em Museologia e uma trajetória de mais de 

30 anos de experiência em gestão de museus. O segundo, embora com formação 

inicial em  Economia, desenvolveu estudos de Pós-graduação no exterior 

(doutorado), visando  relacionar questões econômicas à produção artística, no 

que estas influenciam o mercado das artes. Tais estudos o aproximaram do 

campo das Artes visuais, levando-o a uma inserção definitiva nesse campo como 

curador, crítico de arte e diretor de museu.  

Ambos os diretores citados são profissionais com amplo conhecimento sobre 

o sistema das artes visuais, assim como sobre o funcionamento das instituições 
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culturais em âmbito nacional e internacional. São eles que idealizam projetos de 

exposições e aprovam a realização de ações educativas nos museus.   

Enfim, o conjunto de atores responsáveis pelo planejamento, administração 

e execução das atividades de formação continuada no espaço dos museus, 

totalizaram oito sujeitos pesquisados que, através de seus olhares, contribuíram 

para a reconstituição e compreensão da realidade investigada.  

 Para preservar a identidade dos depoentes, foram citados apenas pela 

função que exercem nos respectivos museus. Assim, referimo-nos a eles como 

coordenador, professor formador e gestor.  

 

 3.3 Instrumentos de coleta de dados.  

 

Utilizamos basicamente dois instrumentos de coleta: a pesquisa documental 

e as entrevistas semi-estruturadas, visando ao entrecruzamento ou 

complementaridade das informações recolhidas em cada etapa das buscas. 

Segundo Minayo (2000, p.109), a entrevista se constitui em um instrumento 

privilegiado pela “possibilidade de a fala ser reveladora de condições estruturais, 

de sistemas de valores, normas e símbolos”, elementos essenciais para se 

compreender o significado atribuído pelos sujeitos às sua práticas e experiências 

vivenciadas.  

Utilizamos, em quase sua totalidade, as entrevistas semi-estruturadas, 

durante as quais “o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 

pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo 

investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa” 

(TRIVINÕS, 2007, p.146). O autor esclarece, ainda, que as perguntas 

fundamentais que constituem, em parte, esse tipo de entrevista resultam não só 

da teoria que orienta a ação do pesquisador, mas também de outras informações 

já recolhidas sobre o fenômeno social em foco. Assim, os aspectos explorados 

nas entrevistas basearam-se nos objetivos propostos de compreender o sentido 

dado à formação continuada, a visão do museu como espaço pedagógico para o 

ensino de arte e a relação dessas práticas com o conceito de formação 

multicultural.     

Em uma das entrevistas, visando absorver o máximo da vasta experiência do 

sujeito no campo de Educação em Museus, foi utilizada a estratégia da história de 
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vida tópica que, segundo Denzin, citado por Minayo (2000, p. 126) “dá ênfase a 

determinada etapa ou setor da vida pessoal ou de uma organização”. Situa-se 

também na categoria da história oral, que “focaliza acontecimentos específicos tal 

como foram vivenciados por uma pessoa ou grupo social” (id., ibidem). Foi uma 

entrevista prolongada, que teve a duração média de 120 minutos. 

Dos oito sujeitos selecionados, foi possível realizar a entrevista, 

pessoalmente, com sete depoentes. Pela impossibilidade do contato pessoal com 

um deles, pois se encontrava fora do país, a pesquisadora precisou recorrer a 

outro tipo de coleta: a correspondência pela internet, que foi bem sucedida.  

O conjunto dos sete depoimentos totalizaram sete horas e onze minutos de 

gravação em banda magnética.  A maioria delas foram realizadas no próprio 

campo de atuação dos entrevistados. A exceção disso ocorreu com três 

depoentes, pelo fato de não estarem mais atuando nos mesmos museus 

selecionados para esta pesquisa. Assim, uma entrevista foi realizada na 

Biblioteca Pública Estadual, outra ocorreu após a realização de um curso de 

formação na área de Arte realizado no Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) 

e a terceira foi realizada no escritório particular da depoente.  

Todas as entrevistas foram agendadas previamente e nesses contatos 

iniciais com os sujeitos, esta pesquisadora esclareceu a relevância da 

participação de cada depoente para reconstituição e compreensão do fenômeno 

pesquisado, assim como dos benefícios que pretendemos alcançar com esta 

pesquisa para o campo da Educação em geral, especialmente no que se refere à 

Formação Continuada do Professor, do ensino de Arte e da Educação em 

museus. O roteiro das entrevistas pode ser conferido nos anexos deste trabalho. 

 Salientamos, aqui, a receptividade, a abertura, a confiança e a satisfação 

demonstrada pelos entrevistados em contribuir para esta pesquisa. Cada 

encontro do trabalho investigativo ocorreu num clima amigável e cordial, ficando 

também expresso o prazer e a gratidão da pesquisadora em entrevistá-los. Como 

bem adverte Trivinõs (2007, p.149), tal clima “[...] é essencial para atingir a 

máxima profundidade no espírito do informante sobre o fenômeno que se estuda”. 

Sem dúvida, o conhecimento prévio que os sujeitos já detinham sobre a 

preocupação dos estudiosos do campo da Arte-Educação com a necessidade de 

se dinamizar a formação continuada dos professores de Arte contando com a 
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participação efetiva dos museus, contribuiu sobremaneira para o êxito das 

entrevistas. 

Quanto à entrada no campo para a realização das entrevistas, a primeira 

ocorreu em abril de 2008, sendo duas outras realizadas no mês de dezembro de 

2008. E, por fim, outras quatro concretizaram-se na primeira quinzena do mês de 

março de 2009, quando foi possível conciliar melhor a disponibilidade da 

pesquisadora com a dos sujeitos entrevistados.  A coleta dos depoimentos foi 

realizada, inicialmente, com os coordenadores pedagógicos do setor educativo 

dos museus; depois, com os professores-formadores e, em seguida, com o diretor 

do museu Apollo. Por fim, foi efetivado o contato com o diretor do museu Athena, 

pela internet.  

A pesquisa documental foi utilizada tanto na fase exploratória como também 

para a complementarização dos dados obtidos por meio das entrevistas. Segundo 

Alves-Mazzotti & Gewandsznajder (2001, p.169), é considerado documento 

“qualquer registro escrito que possa ser usado como fonte de informação”. 

Acrescentam que os documentos “podem nos dizer muita coisa sobre os 

princípios e normas que regem o comportamento de um grupo e sobre as 

relações que se estabelecem entre diferentes subgrupos” (ibidem).  

No caso em questão, recorremos a várias fontes documentais, desde 

aquelas encontradas nos arquivos dos museus - questionário de avaliação das 

atividades respondido pelos professores participantes, fichas de cadastro ou de 

inscrição de professores em cursos, Cd-Roms de propostas educativas 

elaboradas pela equipe do setor educativo – aos dados em revistas , jornais, e 

disponibilizados nas respectivas páginas eletrônicas da internet. Finalmente, 

recorreu-se, também, aos documentos do arquivo pessoal desta pesquisadora, 

como materiais pedagógicos distribuídos aos professores participantes, 

informativos e catálogos de exposições promovidos pelos museus e fotografias.  

 

3. 4 Análise e tratamento dos dados 

 

É difícil a tarefa de analisar todos os dados obtidos nesta investigação, uma 

vez que não existe uma fórmula ou modelo padrão para ser seguido (pelo 

contrário, esta etapa da pesquisa exige uma profunda capacidade reflexiva e 

criativa por parte do pesquisador). Assemelha-se, metaforicamente, a um trabalho 



 87 

de esforço artesanal, de entrelaçamentos de fios condutores, visando à 

construção de um produto final satisfatório. Tal criação foi alimentada pela 

literatura sobre análise de conteúdo, pelo referencial teórico adotado para a leitura 

das práticas e, evidentemente, pela natureza das informações obtidas. 

Outrossim, também influiu a atualidade do tema (Formação Continuada de 

Professores em Museus); são escassos os estudos disponíveis na literatura 

nacional sobre ele, a que se pudesse usar como referência direta, especialmente 

em se tratando de formação de professores de Arte em museus ou instituições 

culturais.   Assim, a análise aqui registrada caracterizou-se pela triangulação de 

fontes, métodos e teorias.  

Para análise e interpretação dos dados, utilizamos a análise de conteúdo. 

Segundo Bardin (1979, p. 42), essa análise pode ser definida como “um conjunto 

de técnicas de análise de comunicação visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção destas mensagens”. 

Utilizamos a análise temática, que se baseia na definição de um tema, 

relacionado a uma afirmação a respeito de um determinado assunto, podendo ser 

graficamente apresentada através de uma palavra, uma frase ou um resumo. 

Segundo Bardin (1979, p.105), “o tema é a unidade de significação que se liberta 

naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve 

de guia”. 

Na exploração dos depoimentos, inicialmente, foi realizada uma análise 

temática com o recorte dos textos das entrevistas em unidades de registro, que 

podem ser uma palavra, uma frase, um tema, etc. Assim, nesse primeiro 

momento, um tanto tumultuado diante de tantas informações, ao explorar o 

material das entrevistas, trabalhamos com as palavras-chave formação 

continuada e formação multicultural e com a frase museu como espaço 

pedagógico para o ensino de Arte – que correspondem às nossas categorias 

teóricas. Buscamos, inicialmente, perceber qual a ideia ou as concepções dos 

sujeitos sobre tais categorias teóricas, organizadas nos seis primeiros quadros 

dos apêndices.  

Visando a uma maior precisão das análises, recorremos à técnica da 

triangulação dos dados, na qual usamos “diferentes maneiras para investigar um 
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mesmo ponto” (ALVES-MAZZOTTI & GEWANDSZNAJDER, 2001, p. 173). 

Através da análise dos documentos dos museus, tivemos acesso a outras 

informações complementares aos dados das entrevistas e vice-versa, ou seja, 

alguns dados não obtidos nos documentos foram coletados através dos nossos 

sujeitos, possibilitando o atendimento aos nosso objetivos.   

Ao final desse minucioso trabalho de agrupamento dos dados, a partir das 

categorias referidas acima, foi possível sistematizar as informações em tópicos de 

análise referentes à identificação das práticas realizadas por grupo investigado 

(coordenadores pedagógicos, professores mediadores e gestores de museu). 

Assim, obtivemos um quadro demonstrativo das principais estratégias que 

envolvem os processos de mediações dos museus, a que denominamos de 

estratégias de mediação.  

Para cada grupo de sujeitos correspondem determinadas estratégias 

específicas às funções exercidas no museu. Dessa forma, as estratégias de 

mediação foram classificadas em: estratégias pedagógicas, realizadas pelos 

coordenadores; estratégias didáticas, concretizadas pelos professores ou artistas 

convidados; e, por último, estratégias institucionais, implementadas pelos 

gestores.  Assim, tendo como parâmetro nossas categorias teóricas, chegou-se 

ao quadro nº 7 - Estratégias de Mediação dos Museus - como se pode conferir no 

apêndice C. 
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CAPÍTULO IV 
 

O SIGNIFICADO DAS EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO  
DE (ARTE) EDUCADORES NOS MUSEUS  

 

 

FIG. 09 A criação: pássaros e peixes – 1992 – Samico 
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“A Arte só é verdadeira quando deseja ardentemente 
 transformar o homem e o mundo” 

(Frederico Morais) 

 

Neste quarto e último capítulo, será apresentado o resultado das análises 

desta pesquisa, enfatizando a relevância do conjunto de museus e espaços 

culturais existentes na cidade do Recife que representam e narram a história da 

diversidade cultural existente no Estado de Pernambuco, além daqueles que têm 

investido na Formação Continuada de Professores de Arte.  

Mostraremos o hibridismo de concepções de formação continuada 

(tradicional e crítico-reflexiva) desenvolvidas nos dois campos investigados, bem 

como a atuação dos sujeitos selecionados, organizada num quadro de Estratégias 

de Mediação dos Museus (pedagógicas, instrucionais e institucionais) e a 

relevância do papel desses atores para que o museu seja uma instituição 

verdadeiramente formativa e educativa de professores, estudantes e do público 

em geral. 

Apresentaremos, também, a concepção de Arte implícita nas atividades de 

formação dos museus, assim como nos materiais pedagógicos distribuídos aos 

professores participantes. 

Finalizaremos avaliando como a formação multicultural se encontra face à 

demanda de públicos diversos, sem dúvida um grande desafio aos educadores, 

coordernadores e gestores de museus.  

Selecionamos a obra “A criação: pássaros e peixes”, de Samico, para 

ilustrar, simbolicamente, a leitura dos dados coletados, ou seja, o resultado da 

pescaria. A composição da obra mostra, acima, três grandes peixes; na parte 

intermediária, uma quantidade bem maior de peixes menores, que parecem 

transformarem-se em pássaros.  No plano inferior, encerra-se a obra com novos 

tipos de pássaros e de peixes. Tal composição pode ser comparada à estrutura 

organizacional e hierárquica encontrada nos museus investigados, em que uma 

equipe administrativa e executiva mobiliza a participação de outros sujeitos – 

agentes multiplicadores – para a construção de novos saberes construídos 

nesses espaços. 
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4.1 A singularidade e a potencialidade dos museus de Recife. 

 

A cidade do Recife possui um conjunto de equipamentos culturais 

constituídos por 20 museus e 13 centros culturais, que se caracterizam como 

espaços de preservação da memória, da história e da arte construída em Recife e 

no Estado de Pernambuco, desde suas origens, no século XVI.  

Cada museu apresenta características singulares, conforme a natureza do 

seu acervo, que possibilita o conhecimento sobre a cultura material e imaterial 

produzida ou trazida para Recife em dado momento histórico, contribuindo 

potencialmente para o desenvolvimento de estudos de um determinado tema 

relacionado à cidade e ao Estado. Esse conjunto de museus e espaços culturais 

reflete a diversidade cultural existente no Recife, berço acolhedor das diversas 

culturas transportadas para esta cidade, tornando-a multicultural.  

Como espaços educativos, os museus abrem-se para pesquisas e 

visitações, e alguns deles se destacam por se mostrarem como lugar de 

discussão e reflexão em torno das questões culturais relacionadas tanto à 

produção cultural de tempos passados como a existente na atualidade, através da 

oferta de cursos de formação, palestras e fórum de debates para o público em 

geral e para professores.  

Outros, lamentavelmente, ainda permanecem adormecidos, sem a devida 

exploração dos seus acervos pelo público em geral.  Tal estado relaciona-se, 

entre outros fatores, à própria administração, bem como às razões que levam 

algumas pessoas a comporem a equipe de funcionários de um museu, sem 

conhecerem os princípios que regem a Museologia, impedindo que práticas 

educativas sejam desenvolvidas na instituição cultural. Assim observa uma ex-

gestora de museus, referindo-se ao perfil de pessoas que ela pôde analisar. 

 

[...] Eram pessoas sem nenhuma ligação, muitas vezes, com a 
instituição, com as  metas, os propósitos, os objetivos do museu. 
Eram pessoas que muitas vezes estavam contando o tempo para 
se aposentar. Então, eu sempre disse se encostavam nos 
museus...se transformavam num verdadeiro encosto!   
    

Considerando que existem diferentes formas de gerir e conceber os museus, 

aqueles que selecionamos como campos de pesquisa, mostraram-se bastante 
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atuantes, em momentos compreendidos entre os anos 2002 e 2007, contribuindo 

para formação continuada de professores de Arte. 

O campo 1, a que chamamos de Museu Athena, é público municipal, 

vinculado à Prefeitura da Cidade do Recife, fundado no ano de 1997.  É 

considerado centro de referência da produção moderna e contemporânea das 

artes visuais brasileiras.  O seu acervo é composto de mais de 800 obras, 

destacando-se pela maior coleção pública de pinturas em tela de Vicente do Rego 

Monteiro e a série Cenas da vida brasileira, de autoria de João Câmara, além de 

obras de Lula Cardoso Ayres, Abelardo da Hora, Francisco Brennand, Gilvan 

Samico e Aloísio Magalhães. 21   

Nesse museu, naquele período, realizaram-se cursos com temáticas 

voltadas para a compreensão das expressões artísticas modernas e as 

predominantemente contemporâneas, reportando o olhar do apreciador para a 

realidade que se mostrava no presente.  Assim é que era ali trabalhado o conceito 

de arte contemporânea,  segundo a visão do curador, crítico de arte e diretor do 

museu em questão,  quando definia este tipo de arte como 

 

 [...] aquela que se debruça sobre as questões de seu tempo, 

buscando ampliar o conhecimento sobre elas a partir de uma 
perspectiva que não se reduz a qualquer outra. Ou seja, uma arte 

que problematiza, de alguma forma, o mundo em que vivemos. 22 
 

Enquanto o Museu Athena se debruça sobre as questões da atualidade, o 

outro campo de investigação reporta o apreciador visitante, professor ou não, à 

história de nossos antepassados, às origens da formação sócio-cultural do Brasil. 

Tal campo (2), a que denominamos de Museu Apollo, foi idealizado por um 

colecionador e industrial, em associação com um conselho deliberativo composto 

por outros colecionadores, escritores, arquitetos, advogados e historiadores da 

arte. Fundado em 2002, apresenta um planejamento estrutural e museológico 

dentro dos padrões internacionais. 

A criação desse museu possibilitou receber uma exposição de grande porte 

que, pela primeira vez, deslocou-se de um museu estrangeiro para algumas 

capitais do Brasil, dentre elas Recife. Para a sua inauguração, houve a 

                                                 
21

 Fonte: Catálogo informativo do museu investigado.   
22

 Fonte: entrevista concedida a Ana Célia Soares e encaminhada a esta autora por correspondência, via 

internet.  
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preocupação, pela direção educativa, em oferecer um curso de formação para 

300 professores, pertencentes às redes públicas e particulares de ensino com o 

objetivo de prepará-los adequadamente como mediadores entre o conhecimento 

artístico-histórico ali disponível e o público estudantil que conduziam. 

Vale salientar que o Museu Apollo compreende uma edificação museológica 

que reúne um complexo cultural formado por Pinacoteca, Biblioteca, entre outros 

atrativos artísticos. Seu acervo é composto por grande conjunto de objetos e 

pinturas do Brasil holandês. De deliberada vocação histórica, a escolha dos 

artistas assinantes do seu acervo obedece a esse critério. Há obras de Francesco 

Guardi, Carlos Julião, Jean Batiste Debret, Émile Taunay, Johan Moritz 

Rugendas, Emil Bauch, Giovanni Battista Castagneto, Eliseu Visconti, entre 

outros. 

Os referidos museus se caracterizaram por seu aspecto histórico- 

organizacional, através da realização de exposições itinerantes e do próprio 

acervo, importantes para a compreensão histórica e para o fomento cultural em 

nosso  Estado. Tais museus revelaram um envolvimento com projetos de 

formação docente, voltados para a compreensão das expressões artísticas 

tradicionais, históricas e contemporâneas, através de mediações feitas sob 

diversos olhares, como poderemos conferir a seguir na descrição analítica das 

ações educativas realizadas em cada campo.  

 

4.2 Conhecendo a Formação Continuada de (Arte) Educadores nos 

museus de Recife. 

 

Para delimitar nosso interesse especial por tudo o que envolve a Formação 

Continuada do (arte) educador, tanto no que concerne a facilidades quanto aos 

obstáculos avaliáveis em sua caminhada, no processo de investigação, 

interrogamos: que tipo de formação os museus oferecem? Quais são os 

professores que participam dessas formações? Qual o perfil dos profissionais 

responsáveis pelas ações educativas do museu? Como se realizam as parcerias 

entre os museus e as Secretarias de Educação? Como surgem as iniciativas de 

programas de formação continuada de professores (na área de Arte) nesses 

espaços culturais? Quais os incentivos públicos aos professores que ensinam 

Arte para participar das atividades de formação oferecidas pelos museus? 
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Primeiramente, percebemos que a atuação do setor educativo do museu tem 

um papel fundamental nessa articulação entre a produção do artista e o olhar do 

público.  

Conforme o Diretor do museu Athena, busca-se a “criação de pontes, de 

sugestões, de situações que instiguem o público a decodificar por ele próprio o 

que o museu lhe apresenta”.[...] Na sua visão, o trabalho educativo do museu “é 

um processo formador, de longo prazo, que acompanha todas as ações do 

museu”.  

Constatamos que as ações educativas estão sempre relacionadas ao tema 

ou conteúdos das exposições, sejam permanentes ou temporárias. É a partir 

dessas exposições que se planejam e se executam todas as atividades com os 

professores e estudantes, especialmente.  

Para explicar melhor a realidade da atividade de formação nos museus 

estudados, elegemos como tópicos de análise as estratégias utilizadas por cada 

grupo investigado. Assim, analisamos as estratégias institucionais, estabelecidas 

pelos gestores, as estratégias pedagógicas, desenvolvidas pelos coordenadores 

e, por fim, as estratégias didáticas, utilizadas pelos professores mediadores.  

 

4.2.1 A atuação dos gestores: estratégias institucionais de mediação 

 

Realizadas pelos gestores dos museus, caracterizavam-se principalmente 

pelos acordos entre duas ou mais instituições, visando à realização de um evento 

cultural, como as exposições de arte em museus, assim como toda a 

programação educativa que as acompanhava.  

Assim, as principais estratégias institucionais observadas estão listadas a 

seguir: 

 
1. Curadoria educativa para Exposições de Arte: o gestor do museu ou o 

curador da exposição tem a concepção de exposição e de seleção das 

obras associada a uma proposta educativa.  

 

2. Intercâmbio com museus nacionais e estrangeiros: para promover as 

exposições no museu, buscam-se contatos locais e internacionais. 
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3. Parceria com as Instituições de Ensino: escolas, universidades, 

Diretorias de Ensino das Secretarias de Educação (especialmente a 

Municipal de Recife, mais receptiva), são chamadas a estabelecerem 

parcerias com os museus. 

 

4. Projeto para captação de recursos: visando ao financiamento para a 

realização dos eventos (leiam-se exposições, entre outros), projetos são 

elaborados e apresentados às instituições financiadoras. 

 

5. Parceria com outros órgãos públicos e/ou privados: visando ao 

patrocínio ou finaciamento para a realização do evento cultural (CEF, 

Petrobrás, Bradesco, Funcultura, etc) e apoio para transporte das escolas 

até o museu (DETRAN), bem como a sua divulgação (imprensa, 

assessoria técnica, gráficas, redes de tv, etc.) e assessoria para 

elaboração de projeto cultural, diversos seguimentos da área pública e/ou 

particular são convidados  a participar das atividades museais.  

 

Por exemplo, resta clara, na fala do Diretor do Museu Athena, sua 

concepção crítico-reflexiva quanto à curadoria de uma exposição: 

 

Eu entendo o trabalho de curadoria também como um trabalho 
educativo, no sentido preciso em que ele ajuda a formar e a 
ampliar, criticamente, o repertório visual de quem freqüenta 
exposições[...] 
 

Este mesmo Diretor concebe o museu como articulador entre o artista e o 

público; para ele, o museu “tem um papel fundamental nessa articulação entre a 

produção do artista e o olhar do público”.   

Outra diretora, do Museu Apollo, concebe o museu como espaço pedagógico 

afirmando que esses espaços devem: 

 

[...] cumprir o seu papel, na sociedade, de formação, mesmo que 
ele não fosse uma instituição formal mas que, [...] na medida do 
possível, ele de uma forma tentasse colocar em prática essa sua 
vocação educativa. 
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Para concretizar esta vocação educativa dos museus, através de um 

trabalho de formação com professores, é necessário um planejamento coletivo 

das atividades pois, segundo a referida diretora:  

 

[...] a ação de mudança ela não se processa, apenas, no “eu 
quero fazer”, mas sim na estruturação do que eu quero fazer, ou 
seja, você tem que se colocar e tem que colocar essas questões: 
para que, onde, como e quando... e para quem,  pra poder você 
trabalhar e, sim, dar corpo a uma reflexão numa ação concreta.   
 

Sobre as iniciativas de parcerias do museu com as instituições de ensino, a 

gestora assim esclarece: 

 

 Na verdade, o processo educativo você não constrói sozinho, 
você constrói somando vários conhecimentos, pensamentos ...e 
isso está na cabeça de pessoas. Nós fomos buscar na escola, 
especialmente, nas instituições que congregam as redes públicas 
estadual e municipal... e também privada, os parceiros ideais 
para a construção do processo educativo. 
 

Esse esforço coletivo e multicultural, considerando a reunião de profissionais 

de áreas diversas e afins, visando à promoção de ações educativas nos museus 

para públicos diversos e, especialmente, oportunizando aos professores a 

ampliação de sua formação cultural, remete-nos ao pensamento de Freire (1997) 

quando afirma que a multiculturalidade é uma criação histórica. Sendo 

necessárias a vontade política e a organização dos diferentes grupos culturais 

para que a experiência multicultural seja vivenciada. 

Para a realização de projetos culturais de grande porte é importante 

lembrarmos o aspecto financeiro. Sobre o patrocínio de mega exposições, afirma 

uma diretora de museu: 

  

[...] Esse projeto foi também a soma e a parceria de várias 
entidades e instituições. Trazer um acervo de um museu [...] pra 
cá, envolve seguro, conservação do acervo, transporte, envolve 
um técnico, que é responsável em dizer se essa obra pode sair, 
se não pode. Quais são as condições de transporte que ela deve 
ter, quais são as questões da exposição do local que ela terá, 
quais são os documentos que o museu precisa ter na saída de 
um canto para outro [...] 
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Observamos que, para cada exposição, acompanhava uma proposta 

educativa contemplando a formação do professor. Sendo assim, quanto aos 

cursos oferecidos pelos museus, tivemos o seguinte quadro: no período 

compreendido entre os anos de 2002 a 2003 e 2006 a 2007, observamos uma 

oferta razoável de Cursos de Formação no Museu Apollo, totalizando 17 

encontros; enquanto no período compreendido entre os anos de 2005 a 2007, 

predominou a realização de Encontros de Formação no Museu Athena, 

totalizando em média 16 encontros. Consideramos, no segundo caso, que, para 

cada uma das onze exposições realizadas nesse período, foi oferecido um 

encontro de formação, incluindo mais cinco outros encontros de formação, 

perfazendo o total acima descrito.  

 Analisemos o gráfico seguinte: 

 

Gráfico nº 1 
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Este quadro demonstra que a promoção de Encontros de Formação de 

Professores talvez esteja relacionada com o perfil do gestor de cada museu. 

Reflita-se: no ano de 2003, houve mudança de diretoria do setor educativo do 

Museu Apollo. No caso do Museu Athena, no período de 2005 a 2007, 

permaneceu a mesma direção, cumprindo-se o que estava planejado para aquela 

gestão até o final de 2006.  A relação das ações educativas com a direção do 

museu pode ser percebida na fala da coordenadora do setor educativo, ela 

esclarece a relevância da compatibilidade de posições e linhas de ação entre 

Diretor e Coordenador:  
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Em 2007, eu trabalhei até março lá [...]. Em maio, eu já não 
estava porque mudou a direção. [...] realmente, ela tinha (sic) 
uma linha de trabalho que não era muito compatível com o que 
eu acreditava. 
 

Quanto ao diretor de um museu, seu perfil, assim como sua concepção 

sobre o desempenho do setor educativo, é também um fator determinante na 

dinâmica e no êxito das atividades de formação oferecidos pela instituição 

cultural, como se percebe no depoimento da Coordenadora (C4), do Museu 

Athena, que concebe o museu como espaço educativo: 

 
[...] é um espaço que depende das gestões, das administrações. A 
gente sabe que, infelizmente, tudo isso depende de quem está à 
frente do museu. Quando ele (o diretor) tem essa concepção de 
que ele ( o museu) é um espaço de educação, também, ele ganha 
com isso, ele consegue transformar, experimentar nesse sentido 
com o público em geral que já envolve professor e aluno. 
 

Tais afirmações da depoente acima reforçam o pensamento de Santos 

(1993) sobre a necessidade de uma política cultural comprometida com o 

desenvolvimento social. Cabe aos gestores de museus, além da competência 

técnica para assumir tal função, o compromisso destes com a efetivação de ações 

educativas e (multi)culturais direcionadas à formação de professores, estudantes 

e ao público em geral.  

A nosso ver, considerando os números aqui levantados, percebemos que 

tais ofertas de cursos de formação continuada dos museus mostram-se, ainda, 

aquém da necessidade do atendimento às nossas redes de ensino. Sendo 

necessário, portanto, uma política cultural arrojada para solucionar tais lacunas. 

 Enfim, para conhecer melhor as ações dos museus, faz-se necessário 

analisar a proposta de formação organizada pelos coordenadores desses 

espaços culturais, como pode ser conferida a seguir.  

 

4.2.2 A proposta de formação dos Coordenadores: estratégias 

pedagógicas de mediação 

 

O perfil da equipe do setor educativo de um museu é fator determinante no 

êxito da experiência educativa por ele promovida. A constituição dessa equipe, a 
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escolha dos seus participantes interfere na qualidade do trabalho de Formação 

Continuada nesse espaço cultural. É de fundamental importância que a equipe 

desse setor esteja realmente empenhada e motivada a realizar este trabalho, pois 

exige de cada membro dedicação, pesquisa, criatividade e comunicabilidade. Tal 

relevância pode ser conferida na fala da Coordenadora (C3): 

 

Como a equipe estava fazendo uma resistência, eu fui obrigada a 
mudar a equipe. [...] esperei 90 dias, não deu...eu tive que 
modificar uma parte da equipe e introduzir novas pessoas que 
estavam a fim de acreditar naquela “loucura” que eu queria fazer, 
que é aquela exposição bem interativa e com mediação 
performática para os professores. 
 

 
Reforçando-se o aspecto da força de vontade para a elaboração das 

propostas educativas, assim se manifesta sobre esta relevante qualidade a 

Coordenadora do Museu Apollo: 

 

A gente busca transformar este espaço num espaço de 
educação, num espaço que promove a construção de 
conhecimentos para os mais diferentes públicos [...]de forma 
muito especial o professor, que a gente concebe como mediador 
de conhecimentos nas escolas, na educação formal [...] 
A cada ano a gente “inventa” um novo projeto, que contempla o 
professor [...] 

 

Além disso, frisando a relevância de a composição da equipe contemplar 

estudantes-pesquisadores ou profissionais formados na área de Arte, continua a 

depoente: 

 
A ação educativa [...] é formada por uma equipe composta por 13 
arte-educadores, seis deles têm habilitação específica em Ensino 
de Arte e muitos com pós-graduação. São justamente esses arte-
educadores que estão no quadro da ação educativa que são os 
pesquisadores, e que são também os formadores. 

 

Conseguimos perceber e listar as seguintes estratégias pedagógicas, 

utilizadas pelos museus, na sua aproximação com a clientela a que se destinam 

seus cursos de formação, as quais serão explicadas mais adiante: projeto político-

pedagógico; formação da equipe do setor educativo; convite aos professores(as) 

cadastrados(as) das instituições de ensino; encontro com curadores e artistas; 

palestras, cursos e oficinas com especialistas; horário especial para professores; 
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visita guiada (acompanhada de mediadores preparados); distribuição de material 

pedagógico aos professores participantes; publicações (catálogos) que 

acompanham as exposições; concurso e premiação.   

As estratégias pedagógicas, planejadas pelos coordenadores do setor 

educativo, visam à aproximação dos professores que atuam nas escolas com o 

museu. Esse público de professores, considerados “agentes multiplicadores” e 

também formadores de conhecimento junto ao público estudantil, possibilitam 

uma maior movimentação naquele espaço cultural, elevando o número de 

visitantes durante cada exposição de arte.  

Dessa forma, o Coordenador desse setor representa uma peça importante 

para mover uma engrenagem que se constitui de outras peças necessárias para a 

construção de uma rede de relações que, através do direcionamento de um 

projeto educativo-cultural, culmina com atividades culturais. Essa rede é 

constituída pela mobilização dos diversos sujeitos participantes, cada um com seu 

papel específico, do(s) evento(s) promovido(s). Constituem essa rede de relações 

o Diretor do museu, a equipe de mediadores especializados em Arte, os 

professores formadores, o gestor da Diretoria de Ensino das Secretarias de 

Educação, o gestor escolar e, finalmente, os professores participantes das 

atividades de formação, bem como, consequentemente, seus alunos, além de 

outros profissionais que atuam ligados à divulgação das exposições.  

             O contato com os professores formadores segue alguns critérios de 

escolha, os quais podem ser vistos no depoimento da Coordenadora do Museu 

Athena. (C4) 

   

Convidava sempre algum, professor ou pesquisador que tivesse 
haver com o tema da exposição.[...] Convidei Prof [...] que 
trabalha também como artista com gravura. 
 

A mesma coordenadora valorizou, na sua proposta educativa, a 

experiência prévia dos professores que atuam nas escolas, demonstrando uma 

visão construtivista do processo de ensino-aprendizagem na qual o conhecimento 

se constrói através das trocas de experiências:  

 
 E outro encontro era troca com os próprios professores, aquele 
que tava desenvolvendo algum projeto, ou que tinha alguma 
dissertação de mestrado, ou que tinha alguma especialização,  
monografia, ou então que tinha desenvolvido em sala de aula 
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algum método que fosse interessante, que quisesse partilhar com 
os outros. 

 

Com esse exemplo, pode-se perceber que sua concepção de formação 

continuada aproxima-se do modelo de formação crítico-reflexiva defendido por 

Schön, Tardif, Nóvoa, entre outros. 

Por sua vez, a proposta educativa que antecedeu a realização de uma 

mega exposição no Museu Apollo, já aqui descrita, apresentou diferentes 

tendências de formação continuada, revelando um modelo híbrido; por um lado, 

viu-se o uso das tradições, ao incluir na programação a realização de palestras 

com especialistas, conforme o depoimento da Coordenadora (C2) do referido 

museu:  

 
Também convidamos professores de fora [...] especialistas que 
dominam um conhecimento que estamos trabalhando nas 
formações. [...] Antes da abertura do museu já oferecemos 
formação de professores em relação ao acervo que [...] ia expor 
com especialistas de diversas áreas: história, antropologia, 
filosofia, arte, etc. 

 

Por outro lado, esse mesmo projeto valorizou a prática pedagógica dos 

professores em serviço (nas escolas), ao promover concurso que premiava o 

melhor projeto desenvolvido pelos professores em suas respectivas escolas, 

relacionados àquela mega exposição. Um professor formador que atuou na 

comissão julgadora para eleger o melhor projeto assim se pronunciou a esse 

respeito:  

 

Eu me lembro, num segundo momento, de participar de um júri de 
trabalhos, de eleger esses trabalhos, dos projetos desenvolvidos 
nas escolas[...] Então houve um trabalho muito bom, nesse sentido, 
de interação com a escola[...].  

 

Esse mesmo professor, questionado sobre os critérios de seleção do 

melhor projeto, esclareceu as qualidades dos participantes observadas nos 

trabalhos inscritos naquele concurso:  

 

[...] essa fluência da ideia, a criatividade, a elaboração técnica, de 
fugir da estereotipia... de estar ligado à própria força poética do 
trabalho. Isso eram os elementos mais fortes, mas isso foi 
estabelecido pela comissão, para pontuar e ser objetivo [...] 
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Analisando esta fala, percebemos a valorização tanto de uma competência 

técnica, certamente relacionada à própria escrita do projeto, como também de 

qualidades pessoais do professor, como sua capacidade criadora.  

Através dos depoimentos dos sujeitos selecionados, identificamos as 

particularidades das estratégias pedagógicas já citadas, adotadas pelos 

coordenadores dos museus investigados: 

 

1. Projeto político-pedagógico: para cada exposição é elaborado um 

projeto pedagógico que contempla as ações educativas no museu. 

 

2. Formação da equipe do Educativo: através de pesquisas sobre o 

tema da exposição, criações de estratégias e material pedagógico, 

mediação com professores e seus alunos, os membros do setor 

educativo disponibilizam-se para esse trabalho.  

 

3.  Convite aos professores cadastrados: os/as professores/as das 

instituições de ensino são convidados previamente a visitar as 

exposições, através de um encontro de formação com o curador, com o 

artista ou especialista na área de arte, visando a um melhor 

aproveitamento da visita posterior, com alunos. 

 

4. Encontro com curadores e artistas: a cada exposição é promovido tal 

encontro visando-se uma maior compreensão das propostas dos 

artistas e curadores expressas nas obras selecionadas e expostas.  

 

5. Palestras, cursos e oficinas (com especialistas): visando a um 

aprofundamento do tema relacionado à exposição, tais atividades são 

realizadas paralelamente à mesma. 

 

6. Horário especial: exclusivo para mediação com professores, antes da 

inauguração da exposição. Por exemplo, o horário em que o museu 

está fechado para visitações do público em geral ou o horário reservado 

aos professores (da rede pública municipal) para sua formação. 
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7. Visita guiada: nas visitas de grupos de professores em formação, ou 

durante a visita do professor com seus alunos, mediadores 

acompanham os visitantes, facilitando-lhes a compreensão estética das 

obras apreciadas. 

 

8. Material pedagógico: elaborado especialmente para cada uma das 

mostras e distribuído aos professores participantes dos encontros de 

formação, esse material pode ser utilizado em sala de aula para 

aprofundar as questões implícitas e /ou explícitas nas exposições. 

 

9. Publicações (catálogos): contribuição do próprio museu ao registro e 

entendimento sobre as obras de arte expostas. Para cada exposição, é 

elaborado catálogo com reprodução das obras e informações sobre o 

artista e sua produção. 

 

10.  Concurso e premiação: sua promoção visa a incentivar a participação 

qualitativa dos professores e suas respectivas escolas. 

 

Nos dois casos, vimos que os profissionais envolvidos na atuação dos 

setores educativos dos museus, promovendo os Encontros de Formação de 

Professores, são pessoas que, além de especializadas na área de Arte e 

Educação, estão realmente comprometidas em oferecer um trabalho de boa 

qualidade, que acrescente algo novo à formação cultural daqueles professores 

que buscam nos museus uma inspiração para melhorar sua prática pedagógica 

na escola e no próprio museu, durante as visitas às exposições de arte com seus 

alunos. Esses profissionais buscam aprender novas formas de fazer e pensar 

sobre arte, no contato com tais visitantes (os professores e alunos).  

Diante dos dados analisados, pôde-se depreender que não há uma 

concepção única de formação continuada que direcione as práticas pedagógicas 

desenvolvidas nos museus, uma vez que foram identificadas tendências 

tradicionais ao lado de tendências crítico-reflexivas. Tal situação reforça a 

conclusão de Nóvoa (1991, p. 20), ao afirmar que “[...] as estratégias de formação 

continuada são necessariamente híbridas, apelando segundo uma coerência 

própria e contextualizada a diferentes contributos teóricos e metodológicos”. 
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(NÓVOA, 1991). Na mesma direção, Demailly (1992) constata que não existem 

“formas no estado puro”, mas sim “formas mistas” de organização da formação de 

professores. (DEMAILLY, 1992 apud CANDAU,1992, p.73). 

Nesta mesma linha de pensamento , encontramos Zeichner (1993, p.46) 

que, objetivando compreender as ideias de referência dos programas de 

formação de professores23 , nos chama a atenção para o fato de que “os 

programas têm várias identidades que refletem as prioridades das filosofias 

educacionais e sociais de grupos específicos de formadores de professores”. 

No nosso caso, de um lado percebemos algumas atividades tradicionais 

como as palestras com especialistas – naquela visão clássica de transmissão 

unilateral de saberes pelos acadêmicos - ou, ainda, no próprio planejamento da 

proposta pedagógica, realizada sem a consulta aos professores participantes 

sobre seus reais interesses de aprendizagem ou suas principais dificuldades com 

seus educandos relacionados ao ensino da Arte nas escolas.  

Faz-se necessário, entretanto, esclarecermos que, embora as palestras 

estejam aqui incluídas na tendência tradicional, não queremos dizer que elas são 

estratégias ultrapassadas. Pelo contrário, uma boa exposição de um especialista 

pode contribuir bastante para que o público ouvinte reflita internamente sobre os 

conteúdos expostos e reconstrua o seu próprio conhecimento. 

Por fim, percebemos um aspecto relevante dentre as ações dos referidos 

coordenadores, ao distribuírem fichas de avaliação das atividades realizadas no 

museu com os professores em serviço, demonstrando preocupar-se com a visão 

do “Outro” (EFLAND, 2005) -  como estratégia para melhorar o atendimento aos 

mesmos. Tal hibridismo de concepções existente nas práticas educativas dos 

museus pode ser mais bem visualizado na atuação dos professores formadores, 

que apresentaremos logo abaixo. 

 

4.2.3 A prática educativa dos professores formadores: estratégias 

didáticas de mediação 

 

Os profissionais convidados a desenvolverem um trabalho de formação nos 

museus são geralmente professores especialistas ligados à Universidade e/ou ao 

                                                 
23

 Zeichner analisou programas de Formação Inicial de Professores da Universidade de Wisconsin-

Madison, nos Estados Unidos. 
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campo da Arte, como curadores, críticos de Arte e artistas com trabalhos 

expostos no museu. São eles que fazem a mediação entre as obras, a equipe 

educativa do museu e os professores participantes dessas atividades formativas. 

Algumas falas mostram os critérios adotados para a escolha desses mediadores: 

 

Convidava sempre algum, professor ou pesquisador que tivesse 
haver com o tema da exposição. [...] Convidei Prof [...] que trabalha 
também como artista com gravura. E outro encontro era troca com 
os próprios professores, aquele que tava desenvolvendo algum 
projeto, ou que tinha alguma dissertação de mestrado, ou que tinha 
alguma especialização, monografia, ou então que tinha 
desenvolvido em sala de aula algum método que fosse 
interessante, que quisesse partilhar com os outros. [...] (Coord. do 
Museu Athena , C3) 
 

Outra Coordenadora, pertencente ao Museu Apollo, segue semelhantes 

critérios de escolha dos professores formadores:  

 

[...] convidamos professores de fora [...] especialistas que dominam 
um conhecimento que estamos trabalhando nas formações. 
[...] Antes da abertura do museu já oferecemos formação de 
professores em relação ao acervo que (o museu) ia expor com 
especialistas de diversas áreas: história, antropologia, filosofia, 
arte, etc. (Coord, C2) 

 

Entendem-se por estratégias didáticas, as práticas de ensino realizadas pelos 

professores formadores (especialistas, pesquisadores, artistas). 

As investigações científicas de Showers, Joyce e Bennett (1987) 

comprovaram que “o que o professor pensa sobre o ensino influencia a sua 

maneira de ensinar”. (GARCÍA, 1995, p. 65). A partir dessa compreensão, 

entendemos a necessidade de conhecer as concepções de formação dos 

professores através de suas falas sobre a prática de ensino. 

Em linhas gerais, embora os projetos pedagógicos tenham apresentado 

características tradicionais (por exemplo, o fato de serem planejados sem a 

participação dos professores em serviço nas escolas), as estratégias didáticas 

mostraram-se convergentes para uma prática formativa crítico-reflexiva. 

Identificamos essa tendência nos estímulos do professor formador para um olhar 

atento às diversas possibilidades de ensino-aprendizagem da Arte no cotidiano 

escolar dos professores participantes dos cursos, oficinas ou palestras oferecidos 

pelos museus.  
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 Foram as seguintes as estratégias didáticas identificadas: 

 

1. Mediação interativa (sócio-construtivista): dinamiza a comunicação entre 

os professores participantes.  

 

2. Mediação performática: interliga diversas linguagens da Arte e possibilita 

diálogos e provocações com o grupo. 

 

3. Leitura da obra de arte: amplia a compreensão sobre as obras 

 

4. Leitura de textos: recurso para reflexão sobre determinado tema, em 

subgrupos, e diálogos com todo o grupo. 

 

5. Palestra: realizada com provocações para reflexão sobre o tema da 

exposição, a arte e o fazer artístico na sala de aula. 

 

6. Oficina de artes plásticas: exercita o fazer artístico. 

 

7. Jogos teatrais: desenvolvidos como laboratório cognitivo e expressivo. 

 

8. Biodança: exercita a expressão corporal e interpessoal. 

 

Na fala da Coordenadora do Museu Athena, que também assumiu a função 

de Professora-formadora, durante uma atividade prática com os professores 

participantes de uma oficina de artes plásticas, percebemos a intenção das trocas 

de experiências:  

 

[...]Teve uns professores que desenvolveram uns métodos de 
gravura de uma forma simples, barata e original. Aí nesse 
momento partilhavam com os outros. Fazia uma oficina e aí eram 
eles que faziam. [...] assim sempre dialogando com o tema (da 
exposição). Aí tinha esse momento de bate papo, de troca. (C4) 
 

Ela mesma, coordenadora e formadora, relata sobre o êxito obtido durante a 

“mediação performática”, desenvolvida com um grupo de professores no referido 

museu: 
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[...] mediação performática ia ao clímax... eles ficavam extasiados 
porque tinha aquele potencial de comunicação. Não se ficava tão 
passivo, mexia mesmo com o sujeito. Porque trazia as questões 
(da Arte) para além do que você estava vendo. 

 

Nesses processos de ensino-aprendizagem nos museus, vale salientar a 

“consciência do inacabamento” (Freire, 1996, p. 50) visível na fala de um 

Professor Formador (P2), ao expressar sua concepção de formação continuada:  

 

[...] o professor que está no processo educativo [...] tem que está 
em constante processo de estudo, de conhecimento. Então, essa 
é a idéia de formação continuada. 
 

Percebe-se na fala dos professores-formadores pesquisados a concepção 

de Arte como conhecimento que se constrói a partir das experiências estéticas 

com as obras de arte nos museus e com o processo de mediação.   Um deles 

(P1) diz: 

 
[...] hoje a gente vê muito a Arte-Educação trabalhando em 
função justamente desse olhar crítico, desse olhar de ajudar a 
decodificar os códigos da Arte, em qualquer que seja a sua 
situação, o seu período histórico [...] 

  

O outro Professor entrevistado (P2), assim narra sua atuação com um grupo 

de professores em formação no Museu Athena: 

 

[...] a gente começou a discutir a ideia de arte como experiência: 
qual era a ideia de levar a criança para o museu; tirar da escola 
para ter contato direto com a obra de arte? E aí a gente vai fazer 
um estudo sobre Dewey: o que é experiência educativa, o que é 
experiência estética, o que é experiência artística. O que é 
mediação em Arte... e qual é o papel do museu nessa mediação 
em Arte e qual era o papel dos professores. 
 

Esse mesmo Professor explica sua concepção de Arte como conhecimento 

historicamente construído pela humanidade, afirmando: 

 

[...] dizer que a Arte é conhecimento é, na verdade, defender três 
princípios: o primeiro princípio, é o princípio da interculturalidade 
[...].Tem um outro princípio que a gente chama da 
interdisciplinaridade.[...] E o último, (numa abordagem 
epistemológica)[...] você compreende que Arte é um 
conhecimento ensinável e um conhecimento... que você 
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consegue aprender. [...] (antes) a ideia de Arte era a ideia de 
quem tinha dom, dotes mais sublimes. 

 

Outra observação importante na fala do Professor Formador (P1), atuante 

em ambos museus investigados, é o seu discurso comprometido com a cultura 

local e universal: 

  

[...] o arte-educador tem que valorizar a sua cultura local e 
sempre fazer a ponte com a cultura universal, que não é fácil 
fazer isso aí. Mas eu acho que essa discussão e esse fazer pode 
ser tão forte que essas barreiras vão se romper.  
 

Analisando as concepções de formação continuada e de museu como 

espaço pedagógico para o ensino de Arte, nas falas dos proponentes das 

atividades formativas dos museus, (coordenadores e professores formadores), 

assim como nos materiais pedagógicos que acompanhavam essas ações 

educativas, foi possível identificar a concepção de Arte como experiência estética 

e como conhecimento.  

A abordagem deles no processo de mediação aproxima-se da concepção 

crítico-reflexiva de formação continuada, confirmada por um Professor Formador 

(P1) que relata: 

 

[...] eu me recordo de ter ficado uma tarde lá refletindo sobre a 
gravura e as opções que a gravura tem como elemento didático, 
como elemento do pensar, do sentir, do fazer[...] 

 

Houve também a preocupação desse mesmo Professor em relacionar os 

conteúdos explorados no museu ( a gravura e sua história)  com as limitações da 

escola: 

 

[...] E nisso foram refletidas questões como trabalhar, porque a 
gente sabe que as escolas não têm condições físicas, ateliês, etc. 
Como refletir, como aproximar o professor que não tem uma 
formação específica pra isso, não é um artista, nunca trabalhou 
com isso, mas como ele pode abrir possibilidades de discussão, de 
um olhar desse conhecimento que a gravura por si tem, toda uma 
historia, todo um aspecto técnico[...]  
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Continua esse Professor sua análise sobre a riqueza comunicativa da obra 

de arte, salientando a importância da interdisciplinaridade da Arte, incentivando 

um olhar mais amplo através das diversas áreas de conhecimento: 

 

[...] era exatamente essa reflexão sobre o uso da imagem na sala 
de aula. Então teve o pessoal de antropologia, de história, de 
literatura, foram vários olhares para justamente discutir essa 
possibilidade de trabalhar interdisciplinarmente. Isso foi 
interessante. 
 

Observamos, nos depoimentos acima e nos documentos dos museus 

pesquisados, que as estratégias didáticas aí realizadas com os professores em 

serviço nas escolas contemplaram tanto atividades teóricas como práticas. 

Embora tenha predominado as primeiras, é importante salientar que estas foram 

desenvolvidas de maneira reflexiva e dinâmica pelos professores responsáveis 

pela instrução e mediação, aproximando-os da concepção crítico-reflexiva de 

formação continuada. 

Retomemos aqui os ensinamentos de Schön (in NÓVOA,1992; ALARCÃO, 

1996) ao defender a formação de professores como profissionais reflexivos, 

atentos a uma prática reflexiva na ação e sobre a ação, adequada aos objetivos 

almejados e ao contexto social em que se desenvolve a estratégia educativa.  

Com base nesse referencial teórico, constatamos que na sua maioria foram 

experiências exitosas, que estimularam a sensibilidade estética e a capacidade 

reflexiva dos participantes, proporcionando a satisfação e a construção de 

conhecimentos do universo das artes visuais. 

Quanto aos conteúdos abordados nas formações dos museus, no Museu 

Apollo predominou, essencialmente, temas da história da arte no Brasil, 

especialmente em Pernambuco, enquanto no Museu Athena, os temas versaram, 

predominantemente, sobre as propostas contemporâneas - estéticas e 

conceituais - dos artistas que tiveram suas obras expostas nesse museu, no 

período investigado. 

No bojo da interdisciplinaridade inconteste da Arte, evidencia-se a 

necessidade de se abrir a visão do Professor de Arte, assim como a efetivação do 

incentivo por parte das instituições responsáveis por sua formação com vistas ao 

multiculturalismo.  Para atingir tal objetivo, faz-se necessário conhecer quem são 

esses professores interessados nas formações oferecidas pelos museus.  
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4. 3 Quem é o Professor de Arte em formação nos museus? 

 

Num primeiro momento da nossa pesquisa, procuramos conhecer, junto aos 

atores dos museus (coordenadores, professores-formadores e gestores) quem é 

o Professor de Arte que busca as atividades dos museus. Para esboçarmos o 

perfil do professor que participa da formação oferecida pelos museus, conforme 

as análises dos depoimentos e de documentos das instituições patrimoniais e 

culturais investigadas, podemos elencar algumas características relevantes. 

Primeiramente, ele é aquele que está buscando algo novo para acrescentar às 

suas experiências pedagógicas, conforme se pode conferir na fala da 

coordenadora (C3) do Museu Athena:  

 

[...]de modo generalizado o professor que vai ao museu é aquele 
que quer trazer algo novo pra sua sala de aula, que quer mostrar 
pro aluno a coisa viva, a experiência viva. É diferente de você vê 
na internet. É o professor que está querendo quebrar aqueles 
limites[...] 

 

Segundo, nos dois campos analisados, predominou o professor pertencente 

à rede pública de ensino e, de forma mais expressiva, os professores da rede 

municipal. Isso se deve ao fato de que é por meio da parceria dos museus com as 

Diretorias de Ensino da Secretaria Municipal de Educação de Recife, na qual se 

efetiva uma política de formação continuada, que se viabiliza a presença e 

frequência do professor nas atividades de formação, como podemos conferir na 

fala transcrita abaixo, da coordenadora (C2) do Museu Apollo: 

 

Tem Secretaria que investe mais, que aposta, que estimula[...] 
como a Secretaria da PCR. Pois já existe uma política de 
formação continuada de professores. O incentivo vem em tempo 
pago para o professor estudar e em transporte (para levar os 
alunos ao museu). 

 

Terceiro, quanto à sua formação inicial, vimos que a maioria não tem 

formação específica na área de Arte. Isso pode explicar a presença quase maciça 

do professor da rede pública nessas formações. É importante salientar que o 

professor da rede privada, segundo depoimentos, tem mais limitações para 

participar, pois a própria gestão da escola particular não viabiliza tal formação. 
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Assim nos mostra o depoimento de uma outra coordenadora (C4) do Museu 

Athena:  

 

Não ficou restrito ao professor de Arte; tinha professor de História 
que ia, tinha professor de Geografia, mas a maioria não era de 
formação de Artes, mas que trabalhava Arte em sala de aula, 
principalmente escola pública. Professores da rede privada, 
pouquíssimos iam mas tinha um ou outro que sempre ia para o 
encontro, mas num universo de cinqüenta professores, só dois era 
da rede privada. 

 

No campo 1, numa primeira pesquisa documental, tivemos acesso a um 

questionário aplicado pela equipe educativa deste museu aos professores 

participantes, logo após a realização dos encontros de formação, no ano de 2007. 

Analisando este material, tivemos uma ideia das expectativas dos professores 

participantes relacionadas ao trabalho de formação deste museu, além de uma 

visão parcial do perfil desses professores, uma vez que não constava nos itens do 

questionário alguma questão relacionada à sua formação inicial ou ao seu tempo 

de serviço nas escolas ou outras instituições a que são vinculados, a exemplo das 

ONGs e setores públicos de assistência social. Consideramos relevante esse 

fator, pois relaciona-se ao conhecimento prévio dos indivíduos em formação.   

Apesar disso, foi possível conhecer, parcialmente, quem são os (arte) 

educadores24 que procuram essa formação nos museus. 

De um total de 46 professores que responderam a esse questionário, 

pudemos observar, quanto ao gênero, que aproximadamente 80% são do sexo 

feminino e apenas 20% do sexo masculino.  Assim, constatamos que, neste caso, 

o interesse pelo universo da Arte ocorreu predominantemente pelas mulheres.  

Quanto à participação por rede, conforme os documentos e os relatos, 

predomina a rede pública municipal de Recife e, numa escala menor, vem a rede 

particular de ensino, como já se percebeu no depoimento da coordenadora do 

Museu Athena, acima citado. É curioso observar a participação de integrantes que 

trabalham em projetos de assistência social. 

Sobre isso, vejam-se os gráficos abaixo: 

 

                                                 
24

 O substantivo composto arte-educadores foi apresentado com o uso de parênteses para nos referirmos, 

também, aos educadores em geral, formados ou não na área de Arte, participantes das formações dos museus. 
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Gráfico nº2 

Participação de (Arte) Educadores por Gênero
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Gráfico nº3 

Participação de (arte)educadores por Rede 
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 No campo 2, tivemos acesso às fichas de inscrição para o curso de 

Formação de Professores realizado em 2002.  Neste projeto foram 

disponibilizadas 300 vagas para professores da rede pública e particular. É 

importante esclarecer que nem todos os inscritos devolvem suas fichas de 

avaliação no final dos cursos; daí o fato de termos tido acesso a duzentas e sete 

fichas de inscrição. Sua análise possibilitou-nos avaliar o nível de participação dos 

professores por componente curricular. A área de Pedagogia apareceu com o 

maior número de professores inscritos, totalizando sessenta e três participantes. 

Em ordem decrescente, tivemos as áreas de Arte, com vinte e oito componentes; 

Letras, com vinte e seis professores; História, com vinte e dois; Geografia e 

Biologia, com oito representantes; Educação Especial e Psicologia, com três e 

Ciências Sociais, com dois. Tivemos, ainda, sete inscritos de outras áreas. Do 

total de inscritos, trinta e sete professores não informaram a sua formação 

acadêmica. 

Como podemos conferir no gráfico 3, no caso do Museu Apollo, são os 

pedagogos, em sua maioria, que buscam essas formações como auxílio teórico-



 113 

metodológico para atuarem no ensino de Arte, provavelmente, nas séries iniciais 

do Ensino Fundamental.  

Observe-se o gráfico seguinte: 

 

            Gráfico nº 4 -  Participação de professores por curso de formação superior (2002) 
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Constatamos, pela análise dos documentos elaborados pelos museus (fichas 

de inscrição, fichas de avaliação dos eventos promovidos, fichas de cadastro, 

etc), bem como por meio das falas dos coordenadores, que os professores 

participantes das atividades de formação, em sua maioria, não são formados na 

área de Arte, mas em diversas áreas de conhecimento. Parece-nos movidos pelo 

espírito de curiosidade ou pelo incentivo oficial (da Secretaria Municipal de 

Educação de Recife). São educadores que, ao demonstrar seu interesse em 

dialogar com o universo artístico e ampliar o seu horizonte cultural, criam um 

canal de possibilidades para melhorar a qualidade da educação através da arte 

com seus alunos.  

Possivelmente, tais professores buscam uma (auto)formação multicultural, 

uma vez que se abrem para dialogar, conhecer, experimentar um universo cultural 

diferente daquele que está, cotidianamente, ao seu alcance - a cultura de massa,  

ou o Mundo “Mac”, como define Barber - veiculada nos meios de comunicação. 

Em linhas gerais, no que diz respeito à formação multicultural, nota-se que a 

preocupação com o acesso à Arte é um ponto de convergência entre os sujeitos 

investigados; talvez o que muda um pouco seja a forma como se deve instruir 
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este público diversificado: dar-lhe uma formação específica ou uma formação 

mais generalizada?   

Vale a reflexão de que, quando a prática se propõe a “trabalhar linguagens 

múltiplas”, demonstra-se clara preocupação com uma formação que atenda aos 

diversos tipos de público. 

Por outro lado, vê-se a defesa de que a Arte não deve ser digerida 

facilmente, respeitando-se a complexidade da concepção dos artistas e de suas 

obras que abordam “questões que estão à margem da cultura de massa”, sendo o 

trabalho educativo (para atender o público em geral, a diversidade) encarado 

como um desafio.  

Ressaltamos que o trabalho de mediação dos museus – considerados 

instituições parceiras do processo de formação global dos educadores - nesse 

caso, vem abrandar essa distância cultural (cultura erudita x cultura de massa), 

como possibilidade de ampliar a leitura e compreensão das obras.  

A Formação Multicultural aparece, portanto, como esse desafio, algo que 

está sendo discutido, pensado e, na medida do possível, experimentado. Ela 

ainda está em processo de discussão e de planejamento de novas estratégias, 

visando a sua extensão aos públicos diversos, representando um grande esforço 

conjunto aos educadores, coordenadores e gestores de museus que necessitam 

do apoio e manutenção das relações de parcerias institucionais que aproximem a 

Educação, a Arte e a Cultura.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Respondendo à pergunta central que nos mobilizou a desenvolver este 

trabalho (A Formação Continuada do Professor de Arte em museus de Recife 

constitui-se uma formação multicultural?), chegamos às seguintes constatações, 

baseadas nas análises dos programas de formação continuada dos museus 

investigados: 

Primeira: não há um modelo padrão de formação continuada oferecida pelos 

museus. Existe, sim, uma diversidade de possibilidades educativas, dentro de 

propostas híbridas que mesclam tendências tradicionais e construtivistas. O 

Museu Apollo, por exemplo, apresentou projetos mais articulados com algumas 

escolas, incentivando o professor em formação a desenvolver o seu próprio 

projeto no interior de sua unidade escolar. Por sua vez, o Museu Athena mostrou-

se mais inovador e diversificado nas suas práticas formativas com os professores 

participantes, porém, com um público alvo variável, no que se refere ao 

acompanhamento contínuo das atividades programadas.  

Os atores do Museu Athena, com raras exceções, embora bastante 

dinâmicos e criativos em suas atuações, estavam experimentando aquelas 

situações de formação de professores em museu pela primeira vez, 

caracterizando um grupo com trabalhos de natureza experimental e com 

permanência mais freqüente, no período compreendido entre os anos de 2005 a 

2007, conforme se demonstrou anteriormente.  

Os atores do Museu Apollo, por sua vez, todos já possuíam muitos anos de 

dedicação às suas respectivas áreas de conhecimento (Museologia, História da 

Arte, Pedagogia e Arte-Educação), caracterizando uma atuação mais 

amadurecida e consistente, embora não tanto permanente, haja vista a 

inexistência de cursos oferecidos entre os anos de 2004 a 2005. 

Foi possível perceber que, através dos dados obtidos nos dois museus 

estudados, o formato das propostas aproximam-se do modelo de formação 

clássica, considerando que estas são geralmente planejadas pelas equipes dos 

museus. Por outro lado, a atuação dos professores formadores aproxima-se da 

concepção crítico-reflexiva, pois eles buscaram desenvolver a capacidade 
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reflexiva dos professores participantes das formações, através de diálogos e 

propostas interativas, valorizando a comunicação e a expressão dos participantes.  

Nas propostas que incluíram a participação do professor através de projeto 

envolvendo a escola, conferida no Museu Apollo, percebemos ações que se 

aproximavam da concepção emancipadora-política (ainda que restrita puramente 

à atuação do arte-educador no espaço escolar), pois as ações possibilitaram o 

desenvolvimento de atividades nas escolas, socializadas e premiadas pelo museu 

em questão. 

Segunda: considerando o panorama dos campos pesquisados, podemos 

afirmar que os museus estudados nesta pesquisa, no período compreendido entre 

2002 e 2007, cumpriram o seu papel de oferecer uma formação específica ou 

especializada para o ensino de Arte. Contudo essa especialidade talvez exija um 

público-alvo também especializado ou iniciado na área de Arte. Assim, faz-se 

necessário pensarmos em como resolver um impasse que pode ocorrer quando 

esse público participante das formações oferecidas pelos museus não possuem 

uma formação específica na área de Arte. Incluí-los é necessário, pois, embora 

perpasse, nos programas educativos dos museus aqui estudados, uma filosofia 

humanista, existe a necessidade de propostas mais inclusivas. Entenda-se, aqui, 

por inclusiva uma proposta que dialogue de maneira menos erudita com os 

educadores em geral, possibilitando um claro entendimento da linguagem 

específica da arte àqueles que buscam os museus visando enriquecer sua 

formação global através de conhecimentos de Arte e da cultura local - 

independentemente do fato de lecionarem ou não a disciplina de Arte nas 

escolas. E aqui deixamos claro o nosso posicionamento com a defesa da 

profissionalização das áreas de conhecimento, ou seja, o professor que ensina 

Arte, deve ter, a priori, a formação acadêmica nesta área. 

Terceira: além do aspecto quantitativo que chegou a nos impressionar numa 

mega exposição (com 60 mil visitantes, acompanhada pelas atividades educativas 

e de formação de professores – vários cursos, oficinas e palestras - oferecidas 

pelo setor educativo dos museus), é de fundamental importância valorizarmos o 

aspecto qualitativo desse trabalho voltado para a recepção desse grande público. 

É visível a preocupação em realizar projetos de formação que realmente 

acrescentem aspectos de aprendizagem, de experimentações e inovações 
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pedagógicas com o mesmo fim, ou seja, o de crescer na diversidade, em busca 

de uma proposta de educação emancipadora. 

Nesse sentido, apontamos aos mediadores de museus, como possibilidades 

de atuação, propostas educativas voltadas para o acompanhamento dos (arte) 

educadores nas escolas, visando à transformação qualitativa da realidade 

escolar, num “modelo” de formação político-emancipadora.   

As escolas, como espaços naturalmente multiculturais, ou como um 

“caldeirão de culturas variadas”, como disse um dos entrevistados, por sua vez, 

através da elaboração do seu Projeto Político-Pedagógico, deveriam incluir no 

“calendário escolar” uma programação cultural extra-escolar, com visitas aos 

diversos museus existentes na cidade, com os estudantes. Outra forma de 

atuação, seria incluir, também, em suas atividades, cursos de formação cultural 

aos (arte)educadores, objetivando uma educação do olhar para as multiplicidades 

de manifestações culturais da cidade, as quais devem ser valorizadas e 

vivenciadas nos próprios espaços escolares. Aqui, ressaltamos o necessário 

papel democrático dos gestores escolares no devido apoio aos projetos 

elaborados pelos professores e demais educadores escolares. 

Retomando o foco para os museus da cidade do Recife, embora 

reconheçamos que alguns deles se mostrem atuantes na oferta de cursos e 

atividades de arte-educação, percebe-se um certo “esfriamento” dos 

(mega)projetos culturais e das megaexposições voltadas para o grande público. 

Tal realidade nos leva a questionar por que essas iniciativas emergiram na forma 

de eventos e não com uma freqüência constante nesses espaços culturais. 

Provavelmente, tal situação é decorrente do desconhecimento dos benefícios 

dessas ações que colaboram com o sistema educacional e, consequentemente, 

de uma não priorização de investimentos em projetos educativo-culturais que 

viabilizam a oferta dessas atividades pelos museus. Aqui, vale salientar a 

necessidade da participação e apoio das Secretarias de Educação, pois, no que 

se refere às políticas públicas do sistema de ensino da cidade, o sistema 

municipal tem se apresentado de forma mais efetiva, enquanto o estadual mostra-

se, ainda, apenas eventualmente atuante.  

Por sua vez, é sensível a ausência de pessoal preparado e comprometido 

com o acesso democrático aos bens culturais nos museus e demais espaços 

culturais, bem como a falta de apoio às iniciativas para a realização de projetos 
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culturais, através das instituições parceiras. Tais carências representam, a nosso 

ver, as maiores limitações para a viabilização de atividades de formação contínua 

de professores nesses espaços. 

Constatamos, ao longo desta pesquisa, que a formação multicultural, ou 

formação para a diversidade cultural, nos museus investigados, ainda se mostra 

como um desafio,  um processo que está em discussão e construção, faltando 

ainda a plena consciência da sociedade para a apropriação de tais espaços 

culturais como lugares de representação.  

 Porém, numa outra perspectiva, ao ampliarmos o nosso horizonte de 

percepção e considerarmos o conjunto de museus existentes em Recife (e, por 

extensão, em Pernambuco e no Brasil), teremos acesso a uma multiplicidade de 

representações culturais. Se cada museu se comprometesse a proporcionar ou 

viabilizar formas de acesso à cultura que ele preserva, com a realização de 

atividades educativas e de formação de professores, constituiríamos, assim, uma 

oferta multicultural de formação de professores, seja na área de Arte ou em 

qualquer área de conhecimento afim.  

 Acreditamos que, com a constância dos investimentos em atividades 

educativas dentro de museus, será alterada a paisagem que ilustra homens e 

mulheres excluídos social e culturalmente para uma outra imagem, a de uma 

sociedade mais solidária e inclusiva, mais preparada intelectualmente e mais 

equilibrada emocionalmente, enriquecida de valores raros nos dias de hoje, mais 

percebida e aceita pelas gerações futuras.   

Defendemos que é necessário investir na continuidade e ampliação de 

projetos como os de formação continuada nos museus, alimentados por 

estratégias de investigações, experimentações, inovações e (por que não?) do 

bom uso das tradições – aqui entendidas como práticas educativas construtivas. 

Pois a formação multicultural é um desafio situado entre a tradição e a inovação. 

Característica marcante do mundo pós-moderno, tal formação é resultante de 

formas híbridas de atuação, do entrelaçamento de diferentes formas de pensar e 

agir, numa relação de complementaridade, de acréscimo, de crescimento.  

Consideramos necessário o desenvolvimento de pesquisas na área de 

formação em museus, aprofundando o conhecimento das estratégias e 

procedimentos da formação de professores, numa perspectiva que supere as 

práticas aqui analisadas, que ainda estão mais baseadas no conhecimento 
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empírico (na intuição e na experimentação) do que no conhecimento científico 

disponível. Embora as experiências educativas sejam diversas e em grande 

número, são raros os estudos científicos nesta área em nosso país.  

Acreditamos, diante de todas as abstrações construídas ao longo desta 

pesquisa, que os museus, longe de ser um espaço para as elites, através de suas 

ações educativas podem servir como uma forte arma de combate à exclusão 

cultural. Podem ser um lugar de realização da pedagogia crítica e de resistência, 

que se propõe a compreender a nossa condição humana através da abertura e 

diálogo com o Outro, como forma de emancipação do sujeito.   

Neste mundo um tanto individualista de hoje, embora globalizado pelas 

redes eletrônicas, as pessoas parecem estar mais solitárias, em seus universos 

particulares. Diante dessa realidade, este trabalho pretende chamar a atenção 

para a importância de um movimento de abertura verdadeira para o outro, pois só 

assim poderemos nos (re)conhecer mais e/ou lapidar a nossa própria identidade, 

que se constrói, melhor e mais humanisticamente, na coletividade.  

Sigamos então o exemplo de Freire (1996, p 54) quando nos diz: “Afinal, 

minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta mas a de quem nele 

se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito 

também da História” 
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APÊNDICE A: Roteiros de Entrevistas 
 

 
a. Diretor de museu 

 
1. Qual sua formação acadêmica e atuação profissional? (sucintamente) 
 
2. Como foi sua experiência como gestor do Museu..., durante o período que 

você dirigiu esta instituição? 
 
3. Na sua opinião, você considera importante que o museu invista na 

formação cultural de professores ? 
 

4. Qual o foco ou objetivos de Programas de formação oferecidos pelo 
museu... aos professores (exposições, cursos, palestras, oficinas de arte)? 

 
 

5. Como você avalia os limites e as possibilidades de Programas de formação 
oferecidos pelo museu....aos professores de Arte e educadores em geral?  

 
 
 

b. Coordenador de museu 
 

1. Qual sua formação e atuação profissional?  
 

2. Como foi a sua experiência como coordenador do Setor Educativo do 
museu...? 
(informar ano de início e término, interrupções, etc) 

 
3. Qual sua visão do museu como espaço pedagógico? 

 
4. Quais os cursos de formação continuada oferecidos aos professores no 

período em que você atuou no Setor Educativo? 
 
5. Como é feito o contato com os professores?  
 
6. Como se dá a escolha dos temas abordados nos cursos? 

 
7. Quem são os professores formadores? 

 
8. Qual o critério de escolha do professor-formador? 

 
9. Houve material pedagógico? Quem elabora? 

 
10. Como você avalia esse trabalho? (dificuldades, limitações, etc) 
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c. Professor formador  
 

1. Qual sua formação e atuação profissional?  
 

2. Como foi a sua experiência como Professor-formador(a) no museu...? 
 
3. Qual o contexto que lhe levou a participar deste referido evento? 
 
4. Qual a diferença entre um trabalho de formação desenvolvido na sala de 
aula e no museu? 
 
5. Como você vê o ensino de Arte hoje e o multiculturalismo ? 

 
6. Como você pensa a formação continuada? 

 
7. Quem são e como você avalia a participação dos professores inscritos ? 
 
8. Houve alguma dificuldade no trabalho de formação de professores?  
 
9. Algo mais que você gostaria de acrescentar relacionado à sua experiência 
realizada no museu?  
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APÊNDICE B: Quadros de Análises Temáticas 
 

Quadro nº 01 
 

 
CAMPO 1 

 
Categoria 1/ 
Sujeitos 

 
Museu como espaço pedagógico para o Ensino de Arte 

 

 
G3_C1 

 

 
G1_C1 

 

 
G1_C1 

 

 
G2_C1 

 

 
Análise das falas dos sujeitos do Campo 1 (*)  
 
 

 

 
Quadro nº 02 

 

 
CAMPO 2 

 
Categoria 1/ 
Sujeitos 

 
Museu como espaço pedagógico para o Ensino de Arte 

 

 
G3_C2 

 

 
G1_C2 

 

 
G1_C2 

 

 
G2_C2 e C1 

 

 
Análise das falas dos sujeitos do Campo 2 (*) 
 
 

 
G1_ Coordenador; G2_Professor mediador; G3_Gestor 
C1_ Campo 1; C2_ Campo 2  
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Quadro nº 03 
 

 
CAMPO 1 

 
Categoria 2 /  
Sujeitos 

 
Formação continuada 

 

 
G3_C1 

 

 
G1_C1 

 

 
G1_C1 

 

 
G2_C1 

 

 
Análise das falas dos sujeitos do Campo 1  
 
 

 

 

Quadro nº 04 
 

 
CAMPO 2 

 
Categoria 2 / 
Sujeitos 

 
Formação continuada 

 

 
G3_C2 

 

 
G1_C2 

 

 
G1_C2 

 

 
G2_C2 e C1 

 

 
Análise das falas dos sujeitos do Campo 2 
 

 
 
 

G1_ Coordenador; G2_Professor mediador; G3_Gestor 
C1_ Campo 1; C2_ Campo 2  
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Quadro nº 05 
 

 
CAMPO 1 

 
Categoria 3 / 
Sujeitos 

 
Formação multicultural  

 

 
G3_C1 

 

 
G1_C1 

 

 
G1_C1 

 

 
G2_C1 

 

 
Análise das falas dos sujeitos do Campo 1   
 

 
 

Quadro nº 06 
 

 
CAMPO 2 

 
Categoria 3 / 
Sujeitos 

 
Formação multicultural 

 

 
G3_C2 

 

 
G1_C2 

 

 
G1_C2 

 

 
G2_C2 e C1 

 

 
Análise das falas dos sujeitos do Campo 2 
 

 
G1_ Coordenador; G2_Professor mediador; G3_Gestor 
C1_ Campo 1; C2_ Campo 2  
 
 
 (*) Registro de pontos de aproximação e pontos divergentes. Triangulação dos 
dados (documentais e referencial teórico) considerando cada categoria, objetivos 
específicos e geral.    
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APÊNDICE C – Estratégias de Mediação dos Museus 
  

Quadro nº 07 

 

 
 

A-Estratégias 

Institucionais 

(gestores) 

1a Curadoria educativa 
 

2a Intercâmbio com museus 
 

3a Parceria com Instituições de Ensino 
 

4a Projeto para captação de recursos 
 

5a Parceria com outros órgãos públicos 
e/ou privados  

 
 

B-Estratégias 

Pedagógicas 

(coordenadores) 

 

1b Projeto Político-pedagógico 
 

2b Formação da equipe do Educativo 
 

3b Convite aos professores cadastrados 
 

4b Encontro com curadores e artistas  
 

5b Palestras, cursos e oficinas 
 

6b Horário especial para professores 
 

7b Visita guiada 
 

8b Material pedagógico 
 

9b Publicações (catálogos) 
 

10b Concurso e premiação 
 

 
C- Estratégias 

Didáticas 

(professores e/ou 

artistas) 

1c Mediação interativa 
 

2c Mediação performática 
 

3c Leitura da obra de Arte 
 

4c Leitura de textos para reflexão 
 

5c Palestra como oficina de reflexão 
 

6c Oficina de artes plásticas 
 

7c Jogos teatrais  
 

8c Biodança 


