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INTRODUÇÃO 
 

 

Estudos contemporâneos da museologia apontam que a função social dos 

museus é essencialmente educativa na sua prática, pois a educação é indissociável 

de suas outras funções relativas à cultura e à ciência. De acordo com Angeli, “o 

desafio maior dos museus é transformar os resultados de pesquisa em algo ameno 

e acessível ao público, sem empobrecer a linguagem científica” (ANGELI, 1993, 

p.9). 

Muitos museus desenvolvem projetos educativos para o seu público os 

quais, em grande parte, estão voltados para os visitantes de escolas da Educação 

Básica, como é o caso do Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, dedicado a 

exposições de artes visuais, design e arquitetura. Por outro lado, o ensino da arte, 

enquanto disciplina escolar obrigatória, também necessita de programas desta 

natureza para estabelecer o contato direto do aluno com obras de artes visuais.  

Dessa forma, a ação educativa do MON para escolas da Educação Básica, 

enquanto política de acesso à arte, constitui o campo de pesquisa deste trabalho. 

A arte é uma dimensão essencial da vida humana em geral, pois possibilita 

diferentes e novas maneiras de olhar, sentir, compreender a realidade humano-

social, por meio da produção de inúmeros objetos denominados obras de arte. É 

uma atividade que caracteriza a história humana, há milhares de anos.  

O desenvolvimento do capitalismo facilitou a expansão e a divulgação da 

arte, a partir dos diversos meios de comunicação, como também possibilitou os 

processos contemporâneos de criação e produção artística com a fotografia, o 

vídeo, a impressão gráfica, entre outros. Entretanto, nesse modo de produção, a 

natureza da experiência artística, sua distribuição e seu consumo encontram-se em 

um processo de alienação, estabelecendo uma situação de desigualdade, capaz de 

dificultar o acesso da maioria das pessoas à arte.  

Não só a arte, mas também a educação sofre conseqüências da 

desigualdade ocasionada pelos efeitos da divisão social e econômica da sociedade. 

Isto quer dizer que as classes economicamente privilegiadas têm amplo acesso à 

arte, educação, bem como todo tipo de bem material, cultural e intelectual. Já as 

demais são muitas vezes, mantidas em uma condição de alienação, por meio de um 
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acesso precário e limitado à produção cultural em geral e à artística em particular. 

Sendo assim, para muitos, a arte transformou-se em objeto de consumo de luxo. 

Nesse contexto das relações do sistema capitalista o Estado, enquanto 

instituição que organiza e normatiza a sociedade, deve estabelecer meios para 

garantir, à toda a população, os direitos e liberdades fundamentais de ordem, 

pessoal, política e econômica, por meio de suas leis (BOBBIO, 1999, p. 401). Sendo 

assim, a Constituição Federal do Brasil de 19881 e a Constituição Estadual do 

Paraná2, reconhecem a importância da arte na vida de todo cidadão, indicando que o 

acesso a ela é um direito de todos.  

Contudo, somente as leis não são suficientes para garantir o direito do 

acesso à arte, é necessário que se elaborem e implementem políticas públicas, as 

quais devem estabelecer oportunidades para este acesso. Embora existam políticas 

que favoreçam o seu acesso, a arte é ainda uma atividade rara na vida da grande 

maioria da população brasileira, vista como algo dispensável em suas vidas. Cabe-

nos, então, indagar: Porque a arte ainda é uma atividade tão pouco valorizada? As 

políticas públicas têm oferecido oportunidades de acesso à cultura para a 

população?  O acesso à arte tem sido garantido a toda a população?  

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LEI 9394/96)3, 

o ensino da arte deve ser obrigatório no currículo escolar da Educação Básica, ou 

                                                
1      Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, a arte e o saber. 

        Art.215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e 

apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. (Constituição da República Federativa do 

Brasil, 2006, p. 148-152). 

 

2     Art. 178. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) III - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, a arte e o saber. 

       Art. 190. A cultura, direito de todos e manifestação da espiritualidade humana, deve ser estimulada, valorizada, defendida 

e preservada pelos Poderes Público estadual e municipal, com a participação de todos os segmentos sociais, visando à 

realização dos valores essenciais da pessoa. 

        Parágrafo Único. Ficam asseguradas pelo Estado a liberdade de expressão, criação e produção no campo artístico e 

cultural e garantidos, nos limites de sua competência, o acesso aos espaços de difusão e o direito à fruição dos bens 

culturais. (Constituição Estadual do Paraná). 

 

3    Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em 

cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da  economia e da clientela. 

        § 2º O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a 

promover o desenvolvimento cultural dos alunos. (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 
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seja, a partir de sua função social de transmissão do conhecimento, a escola deve 

proporcionar meios de compreensão da produção cultural, artística e social.  

Da mesma forma, a Lei Municipal nº. 12.090/96 de Curitiba, dispõe sobre a 

organização do Sistema Municipal de Ensino – SISMEM4.  

Assim a escola, instituição responsável pela promoção da educação de 

modo sistemático, tem o importante papel de intermediar o contato do aluno com a 

arte, garantindo o acesso aos seus meios de produção e consumo, bem como a 

formação da sensibilidade estética, tão necessária para a compreensão da arte. Mas 

como estas leis são absorvidas pela escola?  

Deve-se ainda ter em vista que, para grande parte da população, a escola 

será a única oportunidade de intermediação entre o aluno, o conhecimento e a 

produção artística. Segundo Bourdieu, a escola tem como função “desenvolver em 

todos os membros da sociedade, sem distinção, a aptidão para as práticas culturais 

que a sociedade considera como as mais nobres.” (BOURDIEU, 1998, p.61). Será 

que a escola é um espaço onde são proporcionadas oportunidades de contato 

efetivo com a arte e de desenvolvimento de potencialidades humanas? Como a 

escola tem exercido esta função esta intermediação entre o aluno e a arte? E de que 

forma a escola se articula com políticas públicas de acesso à arte?   

O museu de arte – instituição que se dedica a adquirir, conservar, investigar, 

difundir e expor obras de arte5 – tem a educação como uma de suas principais 

funções, no processo de divulgação da produção cultural da humanidade. Para 

tanto, são elaboradas políticas educativas voltadas às escolas, principalmente 

voltadas à educação básica. Conforme Bourdieu (1998, p.60): “A existência de uma 

ligação tão forte entre instrução e a freqüência a museus mostra que só a escola 

pode criar (ou desenvolver segundo o caso) a aspiração à cultura, mesmo a cultura 

menos escolar.”  

Por meio do museu, o aluno tem a oportunidade de não só conhecer a obra 

de arte, como também inserir-se nesse espaço enquanto público.  O contato direto 

com a obra de arte é insubstituível e muito diferente do contato com imagens 
                                                
4   Art. 5º.  A educação, instrumento para a promoção do exercício da cidadania, fundamentada nos ideais de igualdade, 

liberdade, solidariedade, democracia, justiça social e felicidade humana, no trabalho como fonte de riqueza, dignidade e 

bem-estar, tem por fim: (...) III – O preparo do cidadão para o exercício da cidadania, a compreensão e o exercício do 

trabalho, mediante o acesso à cultura, ao conhecimento humanístico, do científico, tecnológico, artístico e a desporto. (Lei 

12.090, de 19 de Dezembro de 2006). 
 

5    A  partir do Código de Ética aprovado para museus, aprovada em assembléia da ICOM, Conselho Internacional de Museus. 
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impressas ou em projeções, que se constituem nas forma com que são apreciadas 

as obras de artes visuais na escola.  Conforme aponta Leite (2005, p. 26):  

 

O local onde se encontra a obra já é, para o contemplador, um a priori que 
dirige o seu olhar – estar num museu confere, à obra, um status 
diferenciado que conduz/induz sua contemplação pelo espectador. Nosso 
olhar não é ingênuo nem neutro – ele congrega as marcas de nosso tempo, 
experiência vivida, ideologias etc.  

 

No contato direto com a obra o aluno pode observar todas as dimensões, 

cores, texturas, formas, volumes, entre outras características que a compõem e, 

também, estabelecer relações com sua realidade, o que facilita a compreensão da 

obra em sua totalidade. Além do que, aproximar o aluno do museu é uma estratégia 

importante para formar o hábito, que poderá levar os alunos a constituir 

espontaneamente o público no futuro.  

Em Curitiba, são vários os espaços que oferecem ações educativas para 

escolas, tais como: Museu de Arte Contemporânea, Museu Oscar Niemeyer, Museu 

da Gravura e Museu da Fotografia (Solar do Barão), Casa Andrade-Muricy, Memorial 

de Curitiba, Museu Alfredo Andersen, entre outros.  

Sendo assim, esta pesquisa teve como propósito investigar como funciona a 

política educativa de acesso à arte para escolas, por meio do museu. Como o 

museu pode contribuir com o ensino da arte, por meio da sua relação com a escola? 

Qual espaço atinge o maior número de público escolar em Curitiba? Qual a relação 

entre o número de alunos da Educação Básica e o de visitantes de escolas? Os 

docentes estão capacitados para educar seus alunos para a visita em museus? E os 

mediadores dos museus, estão devidamente capacitados para educar os alunos das 

escolas? Como o museu contribui para a garantia do acesso à arte de forma 

democrática? 

Depois de um primeiro levantamento dos museus de arte de Curitiba, 

tomou-se como referência deste processo e como principal campo de pesquisa a 

proposta de ação educativa do Museu Oscar Niemeyer (MON). Para a análise do 

processo educativo do acesso às artes visuais para escolas, foram levantadas 

algumas questões norteadoras: Como ocorre a elaboração do projeto de ação 

educativa? Como funcionam as ações educativas oferecidas para as escolas? Como 

foram capacitados os principais profissionais envolvidos nesta relação entre o 
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museu e a escola? Como as ações educativas são ofertadas para a comunidade 

escolar? Qual o perfil das escolas que levam os seus alunos ao museu? Como 

ocorre a avaliação deste processo? 

De forma geral, esta pesquisa buscou analisar a ação educativa do Museu 

Oscar Niemeyer, direcionada a escolas da Educação Básica, enquanto política de 

acesso às artes visuais em Curitiba. 

Para tanto, foi imprescindível identificar sob que condições esta política é 

implementada e estabelecida, que espaço é este e como é o seu funcionamento; 

investigar como o museu vem exercendo a sua função educativa de promover, 

valorizar, divulgar a arte, a partir da mediação entre o aluno da escola da Educação 

Básica e a arte, bem como conhecer e compreender a metodologia da ação 

educativa do museu para estabelecer suas relações com a escola. Para tanto foram 

considerados alguns aspectos, tais como: o número de alunos atendidos em relação 

ao número total de visitantes do museu, a relação entre o aluno e a arte, a estrutura 

física do espaço para atender as escolas, as atividades oferecidas, a formação das 

pessoas envolvidas neste processo, a capacitação e a formação de docentes e 

mediadores, a divulgação, a definição da metodologia e da avaliação deste 

processo.   

Por fim, tornou-se importante avaliar a efetividade desta política, 

identificando e refletindo sobre os mecanismos que favorecem ou não o acesso à 

arte6.  

Para realizar esta pesquisa, tomou-se uma forma específica de considerar 

os fatos observados, a qual determinou o tipo de análise a ser realizada. No ponto 

de vista aqui adotado, cada objeto deverá ser apreendido e compreendido a partir 

da realidade material e de suas determinações, considerando que “não é a 

consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência” 

(MARX, 1998, p.37).  

Considerou-se também a realidade na sua condição histórica, entendida em 

sua totalidade, pois a percepção imediata não descobre a realidade, mas apenas a 

sua aparência. Os pressupostos devem ser reais, e não arbitrários ou dogmáticos, 

pois os indivíduos são reais, assim como suas ações e condições materiais de vida. 

                                                
6     O acesso tratado no contexto deste estudo é um processo educativo de apropriação da arte, ou seja, de compreensão e 

de fruição, mas também de aproximação e de hábito. 
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“Estes pressupostos são, pois, verificáveis por via puramente empírica” (MARX, 

1998, p.11)  

Desta forma, esta investigação foi realizada a partir de estudos 

bibliográficos, documentais e empíricos, por meio de quatro ações distintas. A 

primeira é definida pelo estudo conceitual e aprofundado das categorias fundantes 

desta pesquisa: arte, necessidade, trabalho, produção, distribuição e consumo da 

arte, alienação, Estado, educação, museu, mediação e  escola.  

A segunda ação foi realizar um pré-levantamento das instituições públicas 

de Curitiba que facilitam o acesso às artes visuais e a análise de seus projetos 

educativos para escolas, buscando delimitar o campo de pesquisa.  

Inicialmente, foram identificadas as propostas de ação educativa, 

observando a metodologia de cada uma delas e o número de visitantes de escolas 

que se beneficiavam destas ações. Essa pesquisa preliminar teve como propósito 

reconhecer qual dos espaços identificados poderia gerar uma reflexão de maior 

profundidade sobre a relação museu/escola, enquanto política pública de acesso à 

arte em Curitiba.  

A partir desse levantamento, notou-se que as propostas eram todas muito 

parecidas entre si, todavia cada qual com uma realidade de público e exposições 

diferentes.  

Posteriormente, e como terceira ação para a realização deste trabalho, foi 

definido o projeto de ação educativa a ser analisado, bem como a coleta de dados a 

partir deste. Dentre os espaços pesquisados, observou-se que o Museu Oscar 

Niemeyer (MON) é o que reúne as melhores condições, em razão dos serviços que 

oferta: é o que recebe o maior número de exposições e de público, no qual estão 

incluídos os grupos escolares; é este museu de arte que realiza o maior número de 

mediações com o público escolar em Curitiba; é, também, o que tem maior destaque 

nos meios de comunicação, tanto no nível municipal, quanto estadual e federal, além 

de reconhecimento internacional por sua arquitetura e pelas exposições que traz à 

cidade. Por esses motivos, percebeu-se que a ação educativa do MON era a que 

poderia trazer um maior número de dados com relação ao público escolar, como 

também maior visibilidade da metodologia aplicada nas visitas.    

Sendo assim, é importante que se esclareça que essa escolha não se deu 

por questões de mérito ou de melhor qualidade da ação educativa em relação aos 

outros espaços, mas por conta da abrangência que a ação educativa do MON 
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alcança na sua prática social, enquanto política pública de acesso à arte, a partir do 

campo e objeto de estudo pesquisado. 

Como procedimento de pesquisa, adotaram-se as perspectivas qualitativa e 

quantitativa dos dados, pois uma complementa a outra, conforme aponta Vianna: 

“não se deve considerar o qualitativo e o quantitativo como pólos opostos, pois 

ambos os tipos de abordagem são faces de uma única moeda e constituem 

procedimentos de pesquisa que muitas vezes se completam” (VIANNA, 2003, p. 78).  

A coleta de dados para a pesquisa no setor de ação educativa do MON, de 

forma geral, aconteceu no período de fevereiro de 2007 a maio de 2008; a partir dos 

relatórios estatísticos mensais do ano de 2007, do conteúdo do site no MON na 

internet, conversas e questionários respondidos pelos mediadores, entrevista e 

depoimentos da assessora educativa e cultural do setor, observação das mediações 

e do cotidiano deste setor, e também, do contato inicial apontadas na ação anterior.  

Como quarta e última ação, foram analisados os dados coletados, buscando 

relacioná-los com o estudo conceitual inicial. A partir desse estudo, o texto 

apresenta-se organizado em cinco capítulos. 

O primeiro capítulo trata da arte e dos impactos do modo de produção 

capitalista no campo artístico. Optou-se em iniciar este estudo tomando como um 

dos pressupostos a apropriação da arte como uma necessidade fundamental no 

processo de humanização do homem, bem como realizar uma reflexão sobre a 

importância da arte na vida em geral e sua fundamentação enquanto ideologia, 

conhecimento e criação, buscando esclarecer alguns equívocos construídos 

historicamente sobre a arte e o seu acesso. Ainda neste capítulo, tratou-se da 

produção, a distribuição e o consumo da arte, levantando-se alguns aspectos 

importantes sobre o acesso à arte no contexto da sociedade capitalista atual.  

Já o segundo capítulo tem como objetivo contextualizar e problematizar o 

acesso às artes visuais por meio do museu, discutindo questões históricas, sociais e 

políticas sobre o museu e sua relação com a educação, a qual é de fundamental 

importância, dentre as funções essenciais desse espaço. Para tanto, foi realizada 

uma breve contextualização dos museus de arte, no Brasil e no mundo e, num 

segundo momento, tratou-se de ressaltar características que tornam o museu de 

arte um espaço de educação não-formal. 

No terceiro capítulo é realizado um estudo sobre o ensino das Artes Visuais 

no Brasil e no estado do Paraná, bem como o acesso às artes visuais por meio da 



 

 

20                                                                

 

escola, como espaço de educação formal. Buscou-se analisar a trajetória das 

dimensões histórica e política do ensino de arte, enquanto disciplina escolar, até os 

dias atuais, para que se possa compreender essa realidade e relacioná-la com os 

museus de arte e suas propostas de ação educativa. 

O quarto capítulo, que tem como título “Políticas de acesso às artes visuais 

em Curitiba: relação entre museus e escolas da educação básica”, tem por 

finalidade rever a função do Estado na democratização do acesso à arte, por meio 

da viabilização de políticas públicas. Vem tratar ainda, de forma ampla, das políticas 

educativas de acesso às artes visuais em Curitiba, voltadas para escolas da 

educação básica.  

No quinto e último capítulo apresenta-se, de forma organizada, a pesquisa 

de campo realizada a partir de dados coletados em documentos, visitas e entrevistas 

no Museu Oscar Niemeyer, a partir do seu projeto de ação educativa para escolas 

da Educação Básica. 
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Figura 1: Fotografia de Orlando Azevedo, de Juliano Machado dos Santos. Obra 
exposta na mostra Expedição ao Coração do Paraná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A arte como conhecimento da realidade pode nos 
revelar um pedaço do real, não em sua essência 
objetiva, tarefa específica da ciência, mas em relação 
com a essência humana. 
Adolfo Sanchez Vásquez, 1978, p. 35. 
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1. A ARTE E OS IMPACTOS DO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA NO 
CAMPO ARTÍSTICO 
 

 

Este primeiro capítulo tem como objetivo iniciar uma reflexão sobre a 

produção, a distribuição e o consumo da arte no contexto da sociedade capitalista 

atual, a fim de identificar um dos principais problemas da arte, que se refere à sua 

relação com o público. Dessa forma, optou-se em iniciar este estudo tomando como 

um dos pressupostos a apropriação da arte como uma necessidade fundamental no 

processo de humanização do homem.  

Outro pressuposto tido como essencial nesta pesquisa é a arte como um 

produto social, ou seja, a arte construída historicamente e fundamentada na 

realidade humana. Dessa forma, deve-se também explicar o que caracteriza um 

objeto de arte e quais são as suas diferenças em relação às outras produções 

sociais e humanas. 

Ainda neste capítulo, é de extrema importância que sejam esclarecidos 

alguns equívocos construídos historicamente sobre a arte e o seu acesso, os quais 

impedem uma melhor compreensão sobre o tema desta dissertação, tais como: o 

artista como gênio, a sacralização da obra de arte, a arte como uma atividade de 

uma elite, etc. 

Finalmente, serão abordadas algumas questões sobre a arte e o seu acesso 

na sociedade capitalista em seu estágio atual, tais como: Que tipo de arte interessa 

a esta sociedade? O que determina este interesse? De que modo a arte e o seu 

acesso são determinados pelo quadro das relações de produção e as leis de 

mercado? 

 

 

1.1 A NECESSIDADE ESTÉTICA E A ARTE 
 
 

A apropriação da arte, por meio de sua dimensão estética, constitui-se como 

uma necessidade fundamental do ser humano, o que vem a justificar a importância 

da arte, constituída historicamente, como um objeto de satisfação de uma 

necessidade, no processo de formação e organização da vida humana. No entanto, 

esta afirmação não deixa claras algumas questões, as quais serão abordadas em 
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seguida, tais como: Por que a estética é uma necessidade humana? Como se dá o 

processo de satisfação desta necessidade?  

Para tanto, parte-se do princípio que o homem, como ser natural, tem 

necessidades as quais exigem sempre um objeto que as satisfaçam. Ou seja “(...) a 

necessidade o impele para o objeto, no qual busca aplacar e exteriorizar as forças 

naturais de seu ser” (VÁZQUEZ, 1978, p.65) . 

O homem, como ser natural humano, busca satisfazer suas necessidades 

naturais, como também àquelas criadas por ele a partir de suas relações com o 

mundo, tais como ver, ouvir, cheirar, saborear, sentir, pensar, observar, perceber:  

 
(...) Cada uma das suas relações humanas com o mundo, ver, ouvir, 
cheirar, degustar, sentir, pensar, intuir, perceber, querer, ser ativo, amar, 
enfim, todos os órgãos da sua individualidade, assim como os órgãos que 
são imediatamente em sua forma como órgãos comunitários, são no seu 
comportamento objetivo ou no seu comportamento para com o objeto a 
apropriação do mesmo, a apropriação da efetividade humana, seu 
comportamento para com o objeto é o acionamento da atividade humana 
(...). (MARX, 2004, p. 108).  

 

Isto ocorre porque faz parte da essência do homem buscar a superação e o 

domínio da natureza e de si mesmo. Vázquez explica sobre esta relação do homem 

com suas necessidades: 

 
Como ser natural humano, o homem continua vivendo sob o império da 
necessidade; mais precisamente, quanto mais humano, mais torna-se 
necessitado, isto é, mais se amplia o círculo das necessidades humanas. 
Podem ser necessidades naturais humanizadas (a fome, o sexo, etc.) 
quando o instintivo ganha uma forma humana, ou podem ser necessidades 
novas, criadas pelo próprio homem, no curso de seu desenvolvimento 
social, como por exemplo, a necessidade estética (VÁZQUEZ, 1978, p. 66).  

 
 

Sendo necessidade uma condição natural do ser humano, a satisfação 

desta necessidade também o é. Na medida em que o homem vai suprindo suas 

necessidades, ou seja, quanto mais humano ele se torna, novas necessidades vão 

surgindo para serem saciadas.  

A necessidade estética é uma das necessidades criadas historicamente 

pelo homem a partir de suas relações, apropriando-se objetiva e subjetivamente da 

natureza e agindo sobre o seu meio, tendo como satisfação a criação e a fruição de 

objetos de arte, por exemplo. 
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A ação do homem sobre o seu meio é construída historicamente, a partir de 

uma atividade específica, o trabalho.  Marx aponta o trabalho como sendo uma das 

características que distinguem os homens dos animais pois, em condições não 

alienadas, possibilita ao homem uma ação consciente sobre a natureza, capaz de 

construir e transformar o ambiente que o cerca. Marx (1994, p. 202) descreve o 

trabalho como  

 
(...) um processo de que participam o homem e a natureza, processo em 
que o ser humano com sua própria ação impulsiona, regula e controla seu 
intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como 
uma de suas forças. Põem em movimento as forças naturais de seu corpo, 
braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos da 
natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a 
natureza externa, e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria 
natureza.  

 

O trabalho é o fundamento do homem como ser histórico-social. É por meio 

dele que o homem satisfaz suas necessidades e cria produtos que expressam a 

força essencial humana. Dessa maneira, o homem acrescenta o humano à natureza, 

bem como transforma sua natureza e as próprias necessidades (VÁZQUEZ, 1978, p. 

82). Através desse processo, da relação do homem com a atividade prática, é que 

surgem as várias dimensões da vida humana, tal como a estética.  

A dimensão estética das atividades humanas se constitui socialmente a 

partir da atividade prática relacionada aos sentidos e à sensibilidade. Todavia, a 

sensibilidade não surge naturalmente, ela se desenvolve na relação do homem com 

o mundo e o leva, portanto, a humanizar-se. Quando o homem apropria-se dos 

objetos para suprir a satisfação das necessidades imediatas, ele assegura apenas a 

sua existência física, assim como qualquer animal que está a serviço do imediato 

(VÁZQUEZ, 1978, p. 83). 

Para que os sentidos fossem humanizados, a necessidade do homem teve 

que distanciar-se do objeto. Desse modo, foi necessário que o homem superasse o 

domínio da necessidade imediata. E “(...) assim como a música que desperta 

primeiramente o sentido musical do homem; assim como para o ouvido não musical 

a mais bela música não tem nenhum sentido, é nenhum objeto (...)” (MARX, 2004, p. 

110). Ou seja, a posse do ouvido não é suficiente para captar a beleza da música. 

Para isso, é preciso possuir um sentido humanizado. Neste aspecto, Vázquez (1978, 

p. 8384), afirma que 



 

 

25                                                                

 

Para que o homem possa contemplar um objeto, julgá-lo, compará-lo ou 
transformá-lo, demanda-se que ele se tenha libertado da necessidade 
imperiosa, vital, que impede qualquer distância entre o sujeito e o objeto. O 
faminto só satisfaz sua necessidade imergindo no objeto, devorando-o; a 
contemplação – e a relação estética que tem nela seu ponto de partida – só 
é possível a partir de uma separação sujeito-objeto, em virtude do caráter 
especificamente humano da necessidade que ela satisfaz.  

 

Compreende-se, então, que os sentidos humanos são caracterizados pela 

mais alta complexidade, que eles têm sua origem no desenvolvimento histórico e 

social e não apenas biológico. Marx (2004, p. 110) exemplifica a importância desta 

formação dos sentidos, justificando que este é um trabalho de toda a história do 

mundo até aqui: 

 

O homem carente, cheio de preocupações, não tem nenhum sentido para o 
mais belo espetáculo; o comerciante de minerais vê apenas o valor 
mercantil, mas não a beleza e a natureza peculiar do mineral; ele não tem 
sentido mineralógico algum; portanto a objetivação da essência humana, 
tanto do ponto de vista teórico como prático, é necessária tanto para fazer 
humanos os sentidos do homem, quanto para criar o sentido humano 
correspondente à riqueza humana inteira do ser humano e natural. 

 

Dessa forma, o processo de formação dos sentidos está inseparavelmente 

ligado ao processo de criação de objetos humanos, relação da qual se origina a 

atividade artística, e a necessidade estética propriamente dita se satisfaz a partir dos 

objetos artísticos. Esta relação estética tem como especificidade o contato entre o 

sujeito e o objeto “(...) mediante a totalidade de sua riqueza humana – não apenas 

sensivelmente, mas também intelectiva e afetivamente” (VÁZQUEZ, 1978, p. 87). 

Portanto, “os sentidos humanos estão interligados não apenas uns com os outros, 

mas também cada um deles com todas as outras potências humanas” (MÉSZÁROS, 

2006, p. 183).7 

No entanto, a partir de um longo um processo histórico a sensibilidade, no 

âmbito estético e artístico, foi dissociada da atividade intelectual, quesito 

considerado especialmente da ciência. O intelecto foi sobrevalorizado como 

instrumento de desenvolvimento do gênero humano para dominar o mundo, 

conforme Trojan (2005).  
                                                
7    Esse processo de formação estética “(...) converte o homem em receptor propriamente dito, orienta suas capacidades 

receptivas para aquilo que o objet particular lhe oferece e o torna inteiramente disposto à recepção. O poder evocador das 

formas, mediado pelo meio específico utilizado, apresenta um novo modo de ver o mundo e lhe impõe um novo e próprio 

conteúdo.” (TROJAN, 2005, p. 27)  
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Assim, a formação dos sentidos humanos tem como tarefa fundamental não 

só objetivar a essência humana, como também reabilitar os sentidos e resgatá-los 

da posição inferior atribuída a eles pela sobrevalorização do intelecto  (MÉSZÁROS, 

2006). 

 

 

1.2 SOBRE A ARTE COMO PRODUTO SOCIAL 
 
 

A obra de arte é um objeto no qual o sujeito se expressa, exterioriza e 
reconhece a si mesmo. A esta concepção da arte, somente se pode chegar 
quando se viu na objetivação do ser humano uma necessidade que a arte, 

diferentemente do trabalho alienado, satisfaz positivamente. (VÁZQUEZ, 
1978, p.56). 

 

Concepções idealistas e mecanicistas sobre a arte e a estética tomam a 

obra de arte como um objeto autônomo que transcende as relações sociais, as 

transformações históricas e culturais. Estes estudos dão evidência à cultura artística 

dos países de dominação econômica, o que torna a obra de arte interessante 

apenas como um objeto fetichizado8. O objeto artístico é então considerado como 

uma atividade própria e possível apenas para a classe dominante, tanto como 

trabalho criador, como também produto de consumo. 

Sob a perspectiva das relações capitalistas, a arte parece estar 

fundamentada em leis misteriosas. O artista moderno é visto como um gênio, um ser 

especial, dotado de uma habilidade especial, tornando as suas obras sacralizadas, 

ou seja, um produto do talento nato, da genialidade do artista. Dessa forma, nota-se 

que as explicações para o processo artístico não estão pautadas nos determinantes 

das relações econômicas e nas condições de produção, distribuição e consumo da 

arte mas, sim, explicadas de forma irracional e idealizada (CANCLINI, 1984) . 

                                                
8    No sistema capitalista, o processo de fetichização da mercadoria ocorre da seguinte forma: Quando o trabalhador consome 

mercadorias, ele acredita que a quantidade de valor dos produtos do trabalho se iguala à sua força de trabalho, ou seja, 

que uma determinada quantidade de dinheiro se iguala a uma quantidade de trabalho. No entanto, o valor recebido como 

salário do trabalhador, não corresponde ao preço real de seu trabalho, pois parte do valor da força de trabalho é tomada 

pelo capitalista, com o qual ele se enriquece.  Esse fetichismo ocorre da mesma forma com o valor das mercadorias 

consumidas, quanto com o valor do salário do trabalhador. (MARX, 1994). 
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Sendo assim, para uma melhor compreensão da relação entre a arte e o 

seu acesso, é de extrema relevância o esclarecimento e a compreensão destes 

equívocos construídos historicamente, que impedem uma maior aproximação do 

público com a arte.  

Inicialmente, toma-se aqui a arte como um produto social, do qual o 

processo é baseado em determinantes históricos e situacionais, exercendo, direta e 

indiretamente, influência na vida cotidiana dos homens, transformando seu modo de 

ver, pensar, agir e se relacionar no mundo. Ou seja, a arte é tida como um produto 

da evolução social do homem que se faz mediante seu trabalho.  

Esta concepção de arte possibilita a sua compreensão a partir de, pelo 

menos, três interpretações estéticas fundamentais: arte como criação, conhecimento 

e ideologia. A partir destas interpretações, busca-se desfazer as idéias do senso 

comum, as quais foram citadas acima.  

 

 

1.2.1 Arte como ideologia 

 

 

A ideologia, como um termo muito utilizado para explicar as relações que se 

estabelecem entre o que se pensa sobre determinado objeto, apresenta uma gama 

de diferentes significados. Segundo Marx, ideologia é a falsa consciência das 

relações de domínio entre classes. As idéias, o pensamento, a consciência não são 

independentes das condições materiais, pelo contrário, elas são determinadas pela 

atividade material do homem, ou seja, “não é a consciência que determina a vida, 

mas a vida que determina a consciência”9 (MARX & ENGELS, 1998, p.37). 

Esta relação ideológica se estabelece quando se toma uma perspectiva 

parcial como universal. Com relação à obra de arte, ocorre quando suas 

particularidades – tais como o conteúdo, a forma, o estilo, a técnica – são tomadas 

como fundamentos da obra, enquanto os fatores estéticos, históricos e sociais – que 
                                                
9     “Parte-se de pressupostos reais e não os abandona um só instante. Estes pressupostos são os homens, não em qualquer 

fixação ou isolamento fantástico, mas em seu processo de desenvolvimento real, em condições determinadas, 

empiricamente visíveis. Desde que se apresente este processo ativo de vida, a história deixa de ser uma coleção de fatos 

mortos, como para os empiristas ainda abstratos, ou uma ação imaginária de sujeitos imaginários, como para os 

idealistas.” (MARX & ENGELS, 1998, p.38). 
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são aqueles que realmente a determinam – são deixados em segundo plano. Um 

exemplo claro dessa questão está relacionado à obra de arte na sociedade de 

classes: as idéias que tendem a dominar a produção, a distribuição e o consumo da 

arte são as determinadas pela classe economicamente dominante em relação às 

outras classes.  Sob esse aspecto, Porcher (1977, p.14) esclarece que 

 
O dom, o talento, a abertura para o mistério da arte não se repartem por 
igual entre as categorias sociais. As classes favorecidas abundam em 
indivíduos detentores destas capacidades; as classes sociais mais baixas, 
pelo contrário, só possuem tais indivíduos em proporção reduzida. Tudo se 
passa como se o dom gratuito do talento e o acaso do gênio não fossem na 
realidade nem gratuitos nem fortuitos, mas claramente determinados pelo 
critério sociológico. 

 

Sendo assim, na sociedade de classes, os aspectos que fundamentam a 

produção artística são determinados pela classe dominante, dando à obra de arte 

um discurso relativamente coerente à realidade que, no entanto, transcende essa 

realidade, tratando a obra como algo divino, místico, fechada em si mesma com 

suas regras e particularidades.   

Dessa mesma forma, “os afortunados” – assim chamados por Porcher 

(1977) aqueles que mais possuem condições econômicas de acesso aos bens 

culturais – não têm a sensibilidade formada para compreender uma obra de arte, 

pois, na sociedade capitalista, o consumo esgota-se na posse e, assim, pensam que 

usufruir é o mesmo que comprar e ostentar 10.  

A prática e a fruição artística são atividades, não só possíveis a todos, como 

essencialmente necessárias para a humanização do homem. Não se pode negar a 

influência das ideologias, embutida em todo o processo da produção artística, no 

entanto, reduzi-la estritamente às suas características ideológicas, é ignorar outros 

valores fundamentais da obra de arte, como os cognoscitivos e estéticos. A obra de 

arte é, portanto um “(...) produto de práticas históricas específicas de grupos sociais 

identificáveis atuando em determinadas condições e, portanto trazem a marca das 

idéias, valores e condições de existência desses grupos e de seus representantes, 

os artistas” (WOLFF, 1982, p. 62).   

 

                                                
10  A questão do pseudoconsumo da obra de arte por meio da posse será tocada com maior profundidade no tópico 1.3 (A  

produção e o consumo da arte). 
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É por meio de um conjunto de valores da obra de arte, tais como os 

ideológicos, cognoscitivos e estéticos, que é possível explicar por que “as ideologias 

de classe vêm e vão, ao passo que a verdadeira arte permanece” (VÁZQUEZ, 1978, 

p. 27). 

 

 

1.2.2 Arte como conhecimento 

 

Todos os caminhos percorridos pela verdadeira 
arte provêm da realidade social; todas as estradas 
percorridas pela justa eficácia exercida pela obra, 

por isto devem reconduzir a realidade social. 
(LUKÁCS, 1978, p. 246) 

 

O objeto artístico revela aspectos substanciais da realidade humana, a fim de 

captar e expressar suas características essenciais de forma específica, destacando 

assim o caráter cognoscitivo da arte. Cabe então entender a peculiaridade da arte 

enquanto conhecimento, ou seja, de que modo ela se diferencia dos outros em captar 

e expressar a realidade.  

Assim como a arte, a ciência é um meio de revelar a realidade humana. 

Neste sentido, a arte só pode ser diferenciada da ciência se caracterizada pelo seu 

conteúdo, e não somente por sua forma.  

Vázquez aponta que o objeto específico da arte, que a diferencia das outras 

formas de conhecimento, é meio da vida humana, ou seja, do homem humanizado. O 

autor explica que 

 

O homem é o objeto específico da arte, ainda que nem sempre seja o 
objeto da representação artística. Os objetos não humanos representados 
artisticamente não são pura e simplesmente objetos representados, mas 
aparecem em certa relação com o homem; ou seja, revelando-nos não o 
que são em si, mas o que são para o homem, isto é, humanizados. O 
objeto representado é portador de uma significação social de um mundo 
humano. Portanto, ao refletir a realidade objetiva, o artista faz-nos penetrar 
na realidade humana (VÁZQUEZ, 1978, p. 35). 
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Isso quer dizer que a arte, como forma de conhecimento da realidade, revela 

uma interpretação do real a partir do enfoque da essência humana no objeto11. Para 

Gramsci, não se pode entender o conteúdo da obra por meio apenas da escolha de 

um determinado assunto, ambiente ou espaço. O essencial para o conteúdo é a 

atitude do artista em face deste ambiente12, pois o conhecimento resulta em uma 

tomada de uma dada visão de mundo, ou seja, uma posição frente à realidade.  

Sendo assim, o objeto artístico como conhecimento não é uma mera imitação 

ou reprodução da realidade imediatamente dada, pois 

 
(...) sua elaboração implica um processo específico de seleção dos 
aspectos essenciais dos fenômenos, que exige, ao mesmo tempo, uma 
tomada de posição e uma tomada de partido: ao expressar esteticamente 
um fato, um aspecto, um sentimento ou uma idéia, o autor, 
necessariamente o faz a partir de um ponto de vista (objetivo e subjetivo), 
que o leva a destacar (ou intensificar) no seu processo de seleção 
determinados elementos e não outros; esta tomada de posição revela uma 
atitude positiva ou negativa que indica uma tomada de partido a favor ou 
contra os interesses, valores e significados presentes no objeto artístico 
(TROJAN, 2005, p. 23-24). 

 

A obra de arte traz em si o conhecimento específico de uma realidade 

específica, o qual não pode ser suprido por conhecimentos proporcionados por 

outras formas de apreensão do real. Para tanto, Lukács afirma que é perfeitamente 

legítimo considerar as maiores obras de arte como importantes pontos de orientação 

para indicar o desenvolvimento da vida social. “Quanto mais significativas forem 

estas obras do ponto de vista artístico, tão mais claramente elas iluminarão os 

caminhos da evolução da humanidade” (LUKÁCS, 1978, p. 246). Cabe lembrar que 

a obra de arte só é conhecimento, enquanto criação a partir desta realidade 

específica.  

 

 

 

 

 
                                                
11  “(...) Assim, pois, a arte como conhecimento da realidade pode nos revelar um pedaço do real, não em sua essência 

objetiva, tarefa específica da ciência, mas em relação com a essência humana. Há ciências que se ocupam de árvores, 

que as classificam, que estudam a sua morfologia e suas funções; mas onde está a ciência que se ocupa das árvores 

humanizadas? Pois bem, são precisamente estes objetos que interessam à arte.”  (VÁZQUEZ, 1978, p. 35) 
 

12   In: KONDER, 1966, p. 116.  
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1.2.3 Arte como criação 
 
 

“Uma obra de arte é, antes de mais nada, uma 
criação do homem, e vive graças a potência criadora 

que encarna. (...) A criação é a substância de toda 
arte verdadeira” (VÁZQUEZ, 1978, p. 46-48). 

 

A principal finalidade da arte, antes de qualquer outra, é a estética. Ao longo 

da história, a obra de arte ocupou-se das mais diversas funções, tais como: 

educativa, decorativa, religiosa, cognoscitiva, ideológica, social, etc. No entanto, o 

que uma pintura rupestre tem em comum com uma escultura de Rodin, ou ainda, um 

ready-made, é a finalidade estética dessas obras. Portanto, a obra-de-arte só é um 

meio de conhecimento ou de ideologia se antes for um produto da criação humana 

que, por meio da apropriação do real, o artista objetivou nela.   

O homem cria por necessidade, para adaptar-se a situações e para 

satisfazer novas necessidades. Apesar de não viver em constante processo de 

criação, criar para o homem é a sua primeira e mais vital necessidade, pois é 

criando que transforma o mundo e a si mesmo, ou seja, “faz um mundo mais 

humano e se faz a si mesmo” (VÁZQUEZ, 1977, p. 248).  

A arte é uma forma única de trabalho criador pois, a partir da realidade, cria 

um objeto que é uma nova realidade, ou um novo modo de ver a realidade, 

ampliado-a e transformando-a por meio do trabalho humano.  

Este processo de criação artística tem como ponto de partida uma intenção. 

O artista busca dar forma a um conteúdo, transformando uma matéria, tendo como 

resultado um produto artístico o qual, nem sempre, é exatamente aquilo que o artista 

se propôs que fosse inicialmente. Apesar da intencionalidade e da objetividade da 

atividade artística, a obra de arte é um produto de caráter subjetivo. Conforme 

Vázquez, “(...) é o subjetivo objetivado, mas sem que o produto artístico seja mera 

transposição do subjetivo nem possa ser reduzido a ele. O objeto não é mera 

expressão do sujeito; é uma nova realidade que o transcende” (VÁZQUEZ, 1977, p. 

255). 

O trabalho artístico sofre uma distorção em seu caráter livre e criativo 

quando julgado ou avaliado ideologicamente, como algo romântico, tido apenas 

pelas intenções, sentimentos e vivências do artista. Por isso, muitas vezes, o 

trabalho artístico é tratado como uma atividade sagrada, em que a liberdade criadora 
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é fetichizada, e a imagem do artista é idealizada, no qual o prazer atribuído a esta 

atividade parece ser proveniente da inspiração ou de virtudes misteriosas que nada 

têm a ver com o contexto histórico e social da obra. Todavia, a obra de arte tem uma 

existência e valores próprios, enraizada em um contexto estético, histórico e social, 

devendo ser reconhecida pelo produto final de todo um processo de trabalho 

(VÁZQUEZ, 1977) . 

A obra de arte é muitas vezes tratada como algo menos útil à sociedade 

produtiva, em que o trabalho artístico é tratado como uma atividade sagrada, em que 

a liberdade criadora é fetichizada e a imagem do artista é idealizada, no qual o 

prazer atribuído a esta atividade parece ser proveniente da inspiração ou de virtudes 

misteriosas desvinculadas do contexto histórico e social da obra. Segundo Konder 

(1966,p.11),  

 
talvez por ser menos útil à produção social de riquezas materiais, a 
atividade humana de criação artística pode resguardar uma 
espontaneidade que outras espécies de atividades humanas tiveram de 
sacrificar sob a pressão deformadora das instituições ligadas à propriedade 
privada.  

 

Outras questões importantes devem ainda ser tratadas nas próximas 

seções deste trabalho, no que se refere ao artista, que sofre um isolamento na 

sociedade capitalista, bem como outras vulnerabilidades da produção, distribuição e 

consumo da arte no modo de produção capitalista. 

 
 

1.3 SOBRE A PRODUÇÃO E O CONSUMO DA ARTE  

 
 

O objeto de arte – de igual modo que qualquer 
outro produto – cria um público sensível à arte, 

capaz de gozo estético. De modo que a produção 
não somente produz um objeto para o sujeito, mas 

também um sujeito para o objeto. (MARX; 
ENGELS, 1971, p.11-13). 

 

Como qualquer outro trabalho, a arte produz objetos que têm a finalidade de 

satisfação de necessidades, tanto do artista, quanto do público. No caso do 

segundo, esta satisfação se objetiva por meio da apreciação e fruição da obra de 
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arte, ou seja, pelo seu consumo, o qual se constitui como um instrumento específico 

de reflexão sobre a realidade e de apropriação da significação humana. 

Dessa forma, o produto está diretamente relacionado com o produtor, mas 

também com o público que o consome, ou seja, a obra de arte se realiza na 

apropriação da realidade humana pelo artista, mas também exige o seu consumo. 

Dessa forma, o caráter social da produção artística se evidencia, igualmente, no 

destino de seus produtos como objetos diretos de consumo ou de gozo. Esta relação 

entre produção e consumo é necessária pois o artista, a partir da sua produção, 

satisfaz as suas próprias necessidades as quais, por outro lado, exigem a satisfação 

da necessidade de outros (VÁZQUEZ, 1978). Para tanto, Vázquez explica que: 

 
Na medida em que o artista cria não apenas objetivando sua atividade, 
mas criando um objeto para um sujeito, isto é, criando um objeto que 
satisfaz sua necessidade de expressão (na produção), bem como a 
necessidade dos outros de se apropriarem ou gozarem seus produtos (no 
consumo), o artista não pode prescindir da necessidade dos outros. O 
artista já leva esta necessidade em conta antes de satisfazê-la real e 
efetivamente, isto é, antes de sua objetivação ter se concluído (VÁZQUEZ, 
1978, p. 254). 

 

Portanto, a obra de arte satisfaz a necessidade do artista e, por outro lado, 

cria o seu público para o consumo, o que garante a finalidade da produção. Isto não 

quer dizer que a produção esteja subordinada ao consumo, pelo contrário, a 

produção é que torna o consumo possível, satisfaz o artista, como também o 

público. 

Com relação ao consumo, tanto Mészáros (2006) quanto Vázquez (1978), 

apontam em suas obras que, para assegurar a plena satisfação do homem em sua 

relação com a obra de arte, tanto a produção quanto o consumo devem ser 

adequadas. 

 
Do produto artístico cabe dizer também que não é só um objeto no qual se 
exterioriza ou se expressa um assunto; mas sim um objeto produzido para 
ser compartilhado ou consumido pelos outros aquilo que exterioriza ou 
expressa. Assim, como todo produto, a obra artística requer uma 
apropriação ou consumo peculiar como seu objetivo final. A produção exige 
não só o consumo de seus produtos, como também o consumo adequado 
(...) (VASQUEZ, 1999, p. 77-78). 

 

Mészáros (2006) aponta que, para o consumo artístico, é importante que o 

homem já tenha conquistado uma certa distância das suas necessidades naturais 
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(alimentação, moradia, saúde, etc.). O consumo artístico, assim como qualquer outro 

sensível13, só é motivado quando as necessidades humanas de sobrevivência 

estiverem saciadas, e somente dessa forma o consumo artístico pode se realizar.  

Outra questão importante com relação ao consumo da obra de arte é que 

ela não deve ser avaliada como tal a partir do seu caráter utilitário, como na 

cerâmica, ou na arquitetura. Isto não impede que a obra de arte tenha um caráter 

utilitário direto, no entanto não deve ser valorizada essencialmente por este valor, ou 

então se torna um trabalho como outro qualquer, ou seja, perde o seu valor artístico.  

Da mesma forma, a obra de arte não deve ser tratada como propriedade 

privada individual, como um objeto de posse pessoal. Isto é completamente 

irrelevante para consumo artístico, pois “(...) a propriedade privada é apenas a 

expressão sensível de que o homem se torna simultaneamente objetivo para si, e 

simultaneamente se torna antes um objeto estranho e não humano” (MARX, 2004, p. 

108). Neste caso, a apropriação de objetos ocorre meramente como posse, de forma 

que “o homem que não tem, que não possui, não é. Ser e possuir se identificam” 

(VÁZQUEZ, 1978, p. 261). Para Marx, “(...) a apropriação sensível da essência e da 

vida humana do ser humano objetivo, da obra humana para e pelo homem, não 

pode ser apreendida apenas no sentido da fruição imediata, unilateral, não somente 

no sentido da posse, no sentido do ter”14 (MARX, 2004, p. 108). 

Tendo em vista que as formas de apropriação da obra de arte se 

estabelecem por intermédio das relações e determinações de uma sociedade 

entende-se que, sob o contexto capitalista, a produção e o consumo encontram-se 

submetidos às leis de mercado, portanto, a obra de arte torna-se uma mercadoria.  

                                                
13   “A propriedade privada material, imediatamente sensível, é a expressão material sensível da vida humana estranhada. Seu 

movimento – a produção e o consumo – é a manifestação sensível do movimento de toda produção até aqui, isto é, 

realização ou efetividade do homem. Religião, família, Estado, direito, moral, ciência, arte etc, são apenas formas 

particulares da produção e caem sob sua lei geral. A supra-sunção positiva da propriedade privada enquanto apropriação 

da vida humana é, por conseguinte, a supra-sunção positiva de todo estranhamento, portanto o retorno do homem da 

religião, família, Estado, etc., à sua existência humana, isto é, social”. (MARX, 2004, p.106).  
 

14  “A propriedade privada nos fez tão cretinos e unilaterais que um objeto somente é nosso se o temos, portanto, quando 

existe para nós como capital ou é por nós imediatamente possuído, comido, bebido, trazido em nosso corpo, habitado por 

nós, etc. enfim, usado. Embora a propriedade privada apreenda todas essas efetivações imediatas da própria posse 

novamente apenas como meios de vida, e a vida, à qual servem de meio, é a vida da propriedade privada: trabalho e 

capitalização.”  (MARX, 2004, p. 108). 
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Ou seja, se a obra de arte é consumida como um objeto comercial, o 

impulso de produção para esse tipo de consumo será aquele que produz objetos 

comerciais (MÉSZÁROS, 2006). 

Com relação à produção, ao longo da história da humanidade, com a 

divisão social do trabalho, o artista por muitas vezes teve que produzir objetos nos 

quais ele não se reconhecia, comprometendo a sua livre criação artística. Isto se 

intensificou na sociedade capitalista. No entanto, mesmo envolvido neste processo 

de alienação das sociedades divididas em classes, da subordinação da produção e 

do consumo artístico às leis de mercado, dentro de certos limites, o trabalho artístico 

por algumas vezes ainda consegue preservar a criação e a expressão, as quais são 

inerentes à essência do trabalho humanizado (KONDER, 1966). 

Outros aspectos da relação entre produção e consumo da arte, que 

envolvem o sistema capitalista, serão abordados na próxima seção, a qual tratará 

dos impactos desse modo de produção no campo da arte. 

 

 

1.4 SOBRE OS IMPACTOS DO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA NO CAMPO 

ARTÍSTICO  

 

 

Com o desenvolvimento do capitalismo, a natureza da experiência artística 

foi profundamente comprometida, sofrendo um crescente processo de alienação e 

tornando-se uma especialidade preservada para poucos afortunados. Neste 

contexto, por muitas vezes, a obra de arte é tida como mais uma mercadoria e o 

público, enquanto consumidor de arte, torna-se um mero comprador.  

Na tentativa de compreender a arte e seu acesso na sua forma atual, na 

contemporaneidade, se faz necessário um estudo sobre as relações entre a arte e o 

modo de produção capitalista, embora se corra o risco de uma simplificação, já que 

se trata de um tema extenso e complexo. Deve-se, então, investigar como e por que 

a arte foi tão afetada por este modo de produção, bem como de que forma a arte e o 

seu acesso são determinados pelo quadro das relações de produção e as leis de 

mercado.  

Antes que se inicie qualquer explicação de maior profundidade sobre o 

modo de produção capitalista, é importante que se tenha em vista que toda 
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sociedade tem como fundamento o trabalho. Qualquer produto útil do trabalho, 

indiferente da forma social, dado a partir do uso das forças da natureza, tem um 

valor de uso. Este valor forma o conteúdo material da riqueza e depende da 

qualidade do trabalho empregado para obter suas qualidades úteis.   

Na sociedade capitalista, os produtos do trabalho tomam a forma de 

mercadoria, a qual não é produzida para ser consumida de forma direta, mas sim 

para ser trocada, a partir do seu valor de troca15. No entanto, a troca de mercadorias 

por dinheiro pode ocorrer em outras sociedades que não sejam a capitalista16, como 

um meio de obter valor de uso, determinado pelas suas propriedades materialmente 

inerentes à mercadoria não sendo portanto, a troca, exclusiva da sociedade 

capitalista. Assim, é por meio da força de trabalho excedente que a mercadoria 

agrega valor a si, produzindo a mais-valia, a partir da qual ocorre a acumulação do 

capital.17  

Nota-se que, embora toda sociedade tenha o trabalho como fundamento, o 

que vem a distinguir cada sociedade não é o que se produz, mas como se produz, 

pois “os meios de trabalho servem para medir o desenvolvimento da força humana 

de trabalho” e indicam as condições sociais de realização deste trabalho (MARX, 

1994, v.1, p.201-210).  

Apesar da divisão social do trabalho existir anteriormente ao capitalismo, ela 

não tinha o papel fundamental que apresenta neste modo de produção no qual a 

mercadoria, para ser produzida, depende da divisão social do trabalho, ou seja, do 

conjunto correspondente dos trabalhos úteis, diversos e diferenciados, realizados 

pelo mesmo trabalhador ou não. Com o capitalismo surgem, então, especializações 

do trabalho, fragmentando-o e  transformando  cada  um  desses fragmentos, em um  

                                                
15   O valor de troca representa o custo de produção de uma mercadoria na sociedade, ou seja, é a relação quantitativa da 

mercadoria. Todo valor de troca é um valor de uso, pois este é o meio material do valor da mercadoria. Porém, nem todo 

valor de uso tem um valor de troca, pois nem toda produção do trabalho humano é mercadoria, e nem todo produto tem a 

finalidade de troca.  
 

16   Essa circulação de mercadorias toma a forma de M-D-M, onde M é mercadoria e D é dinheiro. Essa troca, entre iguais, 

não determina um meio de enriquecimento. 
 

17   No capitalismo, o dinheiro encontra-se como produto final, e também, como a primeira forma em que aparece o capital, 

demonstrado na forma D-M-D’, na qual D’ é o dinheiro com valor agregado. O dinheiro investido na produção das 

mercadorias deve ser trocado por mais dinheiro, e dessa forma, com a acumulação de valor, se forma o capital. Essa 

acumulação ocorre por meio da mais-valia, e pode tomar forma de dinheiro, mercadoria, ou meios de produção, ou da 

combinação dos três.  (MARX, 1994, v.1, p.116-136). 
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novo trabalho. Isto explica porque o trabalhador perde gradativamente o acesso aos 

meios de produção e, por outro lado, é incorporado no processo produtivo como 

simples mão de obra, isso por volta do início da Idade Moderna, com o modo de 

produção capitalista ganhando força e a burguesia desestruturando a sociedade 

feudal18.  

Dessa forma, há uma ruptura na relação entre o trabalhador e o seu trabalho, 

ou seja, o trabalhador não se reconhece mais na sua criação. Marx aponta que 

 
O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, 
quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador 
se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria. 
Com a valorização do mundo das coisas aumenta em proporção direta a 
desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz somente 
mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma 
mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em 
geral (MARX, 2004, p. 80). 

 

A citação acima expressa que o objeto produzido se faz a partir de uma 

força independente do produtor, tornando-se este estranho à sua produção.  

Portanto, este processo de estranhamento entre o trabalhador e os produtos do seu 

trabalho tem como resultado a alienação, fenômeno que afeta profundamente, em 

diversos aspectos, a sociedade capitalista. Dessa forma, o conceito de alienação 

pode ser basicamente compreendido como o resultado do processo de separação 

do sujeio do seu objeto, no qual o homem não se reconhece no seu produto. Dessa 

forma,  

 

Na determinação de que o trabalhador se relaciona com o produto de seu 
trabalho como (com) um objeto estranho estão todas as conseqüências. 
Com efeito, segundo este pressuposto está claro: quanto mais o 
trabalhador se desgasta trabalhando, tanto mais poderoso se torna o 
mundo objetivo, alheio que ele cria diante de si, tanto mais pobre se torna 
ele mesmo, seu mundo interior, (e) tanto menos (o trabalhador) pertence a 
si próprio (MARX, 2004, p. 81). 

 

Quanto maior a atividade, mais o trabalhador perde de si próprio. E quanto 

mais ele produz, mais se torna escravo do objeto do seu trabalho. Na sociedade 

                                                
18   A sociedade feudal tem como base o trabalho servil. O trabalho e os meios de produção eram de propriedade do produtor 

individual, o artesão, que produzia em pequena escala. Os conhecimentos eram passados para os seus aprendizes, 

possibilitando a todos estes com o decorrer do tempo serem artesãos independentes das corporações de ofício. 

(PEIXOTO, 2001, p.79). 
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capitalista, a elite econômica oculta esta alienação do trabalhador em relação ao seu 

trabalho e ao produto do seu trabalho, afinal “o trabalho produz maravilhas para os 

ricos, mas produz privação para o trabalhador”. Chega-se ao ponto que ao homem, 

enquanto trabalhador, só lhe resta ser livre quando exerce suas funções animais, 

tais como comer, beber, dormir, procriar, etc. Embora estas funções sejam vitais 

para o ser humano, elas são funções animais, e não humanizadas, ou seja, não 

refletem a essência do trabalho humano (MARX, 2004, p. 82-83).  

Tendo em vista que o homem, nesta condição de alienação, se encontra 

cada vez mais privado de exercer o seu trabalho como atividade livre e também de 

usufruir dos produtos do seu trabalho, a arte, enquanto atividade de criação, 

portanto livre, torna-se inacessível para todos ou possível  para alguns. Mesmo se 

constituindo “num tipo de trabalho sui generis, no qual o processo de criação é um 

estágio indissociável e fundamental na produção da obra”, a arte não ficou imune a 

esta ruptura entre o trabalhador e o produto do seu trabalho, e também aos seus 

impactos (PEIXOTO, 2001).  

O artista não se reconhece plenamente em sua obra, pois tudo o que cria 

como resposta a uma necessidade exterior é alheio a ele. Da mesma forma a arte, 

enquanto trabalho livre, deixa de ser reconhecida como tal e estas atividades 

perdem a sua similaridade. O trabalho passa a ser visto como uma atividade 

alienada, maçante, cansativa, fatigante, enquanto a arte fica com o status de 

atividade criativa e livre (WOLFF, 1982).  

Assim, pode parecer que a arte foi pouco submetida às leis da produção 

capitalista pois, afinal, ainda é considerada, ao menos, uma atividade livre. No 

entanto, ao contrário do que parece a arte, constituída como trabalho, foi da mesma 

forma afetada, envolvendo-se tão profundamente a ponto de muitos artistas 

trabalharem como assalariados [veja: todo assalariado é trabalhador produtivo!] e 

outros dependerem diretamente das leis de mercado, já que as obras de arte 

apresentam-se como mercadoria, assim como qualquer outro produto no 

capitalismo.  

Assim, as obras de arte, enquanto produtos de satisfação de determinadas 

necessidades humanas, sofrem crescente abstração em favor das necessidades de 

mercado.  
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Bobbio (1999, v.1, p.141), destaca três características principais que 

distinguem o Capitalismo dos outros modos de produção, distribuição e consumo 

historicamente constituídos, os quais estão intrinsecamente relacionados entre si. 

São eles:  

 
a) propriedade privada dos meios meio de produção, para cuja ativação é 
necessária a presença do trabalho assalariado formalmente livre; b) 
sistema de mercado, baseado na iniciativa e na empresa privada, e não 
necessariamente pessoal; c) processos de racionalização dos meios e 
métodos diretos e indiretos para a valorização do capital e a exploração 
das oportunidades de mercado para efeito de lucro.19  

 

No que concerne a estas características, a arte envolveu-se profundamente 

com todas elas, pois a rede de relações da arte com a sociedade não está 

organizada para satisfazer necessidades, mas para obter lucro. 

O primeiro ponto importante a ser abordado na relação entre as principais 

características do Capitalismo e a arte já foi tratado, de certa forma, anteriormente. 

Diz respeito ao tratamento dado à obra de arte como propriedade privada, ou seja, 

como um bem que pode ser consumido por meio de sua posse, de sua compra.  

 
Para o capitalista enquanto tal, a apropriação da obra artística se esgota 
em sua posse, em sua compra. O sujeito entra em relação com o objeto 
por seu ter, não por seu ser: ou seja, coloca entre parênteses suas próprias 
faculdades individuais, o conjunto de suas potencialidades espirituais, para 
reduzir-se à ele próprio a um sujeito abstrato: possuidor ou comprador 
(VASQUEZ, 1978, p.263). 

 

A apropriação dos objetos de arte, nesta sociedade, é unilateral, ou seja, 

não ocorre de forma plena, assim como toda riqueza qualitativa e sua especificidade 

desaparecem na relação de posse, pois o objeto se encontra superficialmente na 

generalidade de sua utilidade abstrata.  

O segundo ponto, por conseqüência do primeiro, trata do trabalho artístico 

nesta sociedade. Com o avanço da alienação promovida por este modo de 

produção, o artista foi isolado, passando a ser considerado como alguém fora da 

sociedade, como marginal, distante das condições de trabalho usuais das pessoas  

                                                
19  A partir dessa questão, Bobbio aponta que: “Ao lado da racionalização técnico-produtiva, administrativa e científica 

promovida diretamente pelo capital, está em ação uma racionalização na inteira “conduta de vida” individual e coletiva. 

Esta racionalização ou modernização política culmina na formação do sistema político liberal, que historicamente coexiste 

com o Capitalismo.” 
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comuns, por virtude do dom do gênio artístico. Essa idéia do artista como um 

trabalhador criativo, solitário, desligado da vida e da interação social, dedicado a 

uma tarefa específica, de um trabalhador não produtivo, surgiu a partir do 

Renascimento, e ganhou ainda mais força por dois motivos (WOLFF, 1982, p.29):  

 
 
A primeira foi a ascensão do individualismo, concomitante com o 
desenvolvimento do capitalismo industrial. A segunda foi a separação real 
do artista e qualquer grupo social ou classe bem definidos, e seu 
afastamento de qualquer forma segura de patrocínio quando o antigo 
sistema de patrocínio foi substituído pelo sistema do crítico comerciante, 
que deixou o artista numa posição crítica no mercado (WOLFF, 1982, p. 
25).  

 

Nas sociedades pré-capitalistas, o trabalho artístico era realizado por um 

grupo de pessoas que faziam diversas atividades como pintar, desenhar, construir, 

arquitetar, e suas condições de trabalho eram muito parecidas com a de outros tipos 

de trabalhadores, ou seja, o artista estava integrado ao corpo-social. Hoje o artista, 

mais do que em qualquer outra época, encontra-se em condições ainda mais 

alienantes e isolado da sociedade (MÉSZÁROS, 2006). 

O terceiro ponto a ser abordado refere-se à relação do artista com as leis de 

mercado. Apesar de tornar-se livre para escolher o assunto de suas obras, o que 

não ocorria anteriormente ao Renascimento, o artista encontra-se coagido às leis de 

mercado. Para tanto, Vázquez (1978, p. 93), afirma que 

 

Enquanto produz obra de arte destinada ao mercado que as absorve, o 
artista não pode deixar de atender as exigências deste, as quais afetam, 
em determinadas ocasiões, tanto o conteúdo como a forma da obra de 
arte, com o que se autolimita e, com freqüência, nega suas possibilidades 
criadoras, sua individualidade.  

 

Portanto, da mesma forma como anteriormente ao capitalismo, as 

possibilidades criadoras do artista se limitaram, tendo em vista que o artista precisa 

vender a sua mercadoria para a sua sobrevivência, e não mais para satisfazer uma 

determinada necessidade.  

Se por um lado existe um padrão artístico, determinado pelo mercado, que o 

artista deve seguir para vender a sua obra da mesma forma, por outro lado, deve 

haver um público disposto a comprar esta obra, tendo em vista que a necessidade 
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de consumo torna-se necessidade de produção, e a necessidade de produção torna-

se necessidade de consumo. Todavia, Mészáros (2006, p. 188) aponta que 

 
(...) quanto mais a produção for concebida e realizada como subordinada 
ao consumo individual, mais pobre ela está fadada a se tornar (movendo-
se no círculo estrito de, talvez, uma meia dúzia de “bens de consumo” de 
massa). Por outro lado, quanto mais pobre se torna a produção, maior o 
empobrecimento humano, que por sua vez, tem seu efeito empobrecedor 
novamente sobre a produção – e assim por diante.  

 

Portanto, essa relação entre produção e consumo é um ciclo vicioso, pois 

ambos os fatores são causa e efeito um do outro. Nota-se haver uma contradição 

entre produção e consumo, afinal nenhum dos dois aspectos pode ser 

simplesmente subordinado ao outro, sem que ambos sofram distorções.  

Como quarto ponto, mas não menos importante, é necessário que se 

destaque que a valorização dos objetos de arte, assim como todos os produtos no 

Capitalismo, exigem uma renovação incessante no processo de racionalização dos 

meios e métodos diretos e indiretos para a valorização do capital e a exploração das 

oportunidades de mercado para a extração da mais-valia, pois... 

 
(...) enquanto, de um lado, ampliamos a compreensão de cultura e de seus 
processos, de outro, as novas configurações econômicas destes tempos de 
globalização apontam deslocamentos no capital simbólico, aliados aos 
fluxos de informação que percorrem o globo, numa dinâmica que busca 
localizar culturas originais na qualidade de territórios remanescentes para 
investimentos que possam transformá-las em consumidoras potenciais do 
excedente de imagens e de artefatos gerados e exportados por sociedades 
centrais e unificadas. A cultura, na pluralidade que caracteriza as 
diferenças entre as sociedades do planeta, parece ameaçada pela 
universalização que caracteriza o capitalismo no mundo contemporâneo 
(MIRANDA, 2006, p. 13). 

 

Fica claro que não só a arte, como todos os produtos da cultura, sofrem 

determinações econômicas e políticas a partir de um interesse comum que é o de 

atender as necessidades do mercado. Com este propósito, cria-se um tipo de “arte” 

ou “cultura” que pretende atingir todas as classes da população.  

Nesta condição, a produção artística e cultural é objetivada, principalmente, 

por segmentos que investem em produtos de conteúdos banais, com uma linguagem  
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superficial e consumo imediato, o qual pode ser chamado de cultura ou arte de 

massas20.  

O grande consumo desta “arte” é garantido principalmente pelos poderosos 

meios de comunicação, que divulgam ao público os produtos, afastando-o dos 

questionamentos de maior profundidade sobre as causas dos problemas humanos e 

sociais, com o argumento de satisfazer um legítimo desejo de lazer. Quando esses 

problemas aparecem, as respostas são superficiais, simplistas e mágicas, de forma 

que não abalem a confiança na ordem existente e nem a conformação com a sua 

condição de classe. As novelas, os reality shows, a criação dos “artistas” 

instantâneos, o cinema comercial, são algumas das estratégias dos meios de 

comunicação para garantir a satisfação, e ao mesmo tempo, a alienação do seu 

público.  

A chamada indústria cultural21 assumiu a herança civilizatória da 

democracia, pois propaga a idéia de que todos são livres para escolher o que 

querem desfrutar, usufruir, ter posse. Sendo assim, “a liberdade de escolha da 

ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores 

como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa” (ADORNO & 

HOCKHEIMER, 1969, p.162). A arte e a cultura tornam-se, então, produtos de 

entretenimento, ou seja, mercadorias culturais, com as quais o público se identifica, 

e ao mesmo tempo, de conteúdo facilmente decifrável, portanto, de consumo 

imediato.  

Dessa forma, junto aos meios de comunicação, a indústria cultural faz parte 

de um agregado de fenômenos que contribuem para a globalização e 

                                                
20    (...) O homem ideal, do ponto de vista deste capitalismo voraz, é o homem engendrado por suas próprias relações; isto é, 

o homem despersonalizado, desumanizado, oco por dentro, esvaziado de seu conteúdo concreto e vivo, que pode se 

deixar modelar facilmente por qualquer manipulador de consciências; em suma, o homem-massa. Ora, qual é a arte, ou 

pseudo arte, que este homem massa pode digerir ou consumir? Qual é a arte que o capitalismo, já em estado de 

decomposição, tem interesse em patrocinar fundamentalmente, sobretudo numa sociedade industrial e altamente 

desenvolvida de um ponto de vista técnico, na qual se dão as condições para estender e aprofundar o processo de 

despersonalização ou massificação?  É precisamente a arte que podemos chamar, com toda propriedade, de arte de 

massas  (VÁZQUEZ, 1978, p. 276-278). 
 

21   O conceito de indústria cultural integra-se ao âmbito das teorias feitas acerca da comunicação. Este conceito surgiu pela  

primeira vez na Dialética do Iluminismo, escrito por Horkheimer e Adorno, em 1947. Segundo estes autores, o mercado de 

massas impõe estereótipos de baixa qualidade ao público, de forma que a autonomia do consumidor, a função do 

processo de consumo e a sua qualidade são totalmente condicionadas pelo sistema econômico. Segundo Adorno, na 

Indústria Cultural, toda necessidade se torna estímulo para o mercado e, neste contexto, produtos são criados para serem 

vendidos falsamente como bens culturais e artísticos.  
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universalização da cultura, com o intuito de diminuir as diferenças sociais e culturais. 

No entanto, estas ações apenas homogeneizam o conteúdo dessas produções, 

amaciando os conflitos sociais e dificultando a possibilidade do homem de perceber-

se criticamente a si mesmo, ao mundo exterior e à sociedade na qual está inserido. 

A alienação, tão promovida pelo capitalismo, aparece mais uma vez na separação 

do homem e sua própria realidade.  

É claro que nem os meios de comunicação, nem a indústria cultural, têm o 

controle absoluto das mensagens transmitidas, pois não estão imunes às 

contradições da vida social.  Por mais homogêneos que os seus conteúdos sejam, 

esses meios de massificação não atingem tal eficiência a ponto de substituir 

totalmente a percepção que os consumidores têm de suas relações sociais e de 

suas vidas. E este é um dos motivos pelo qual o capital nunca pára de se articular e 

de criar novos meios e métodos para valorizar-se.  

Outra articulação do mercado em relação à arte e à cultura diz respeito à 

distinção entre arte popular e arte erudita. Esta oposição entre erudito e popular é 

um produto das relações entre as classes sociais, em que as obras-de arte são 

produzidas, distribuídas e consumidas por segmentos distintos e diferentes. Essa 

polarização - mecanismo de ideologização que esconde a divisão de classes - cria 

problemas, tal como a valorização da cultura produzida pela e para a elite 

econômica de um lado, e de outro a desvalorização da cultura popular. Esse modo 

de valorização se esvaziaria de significado numa sociedade igualitária, pois ele se 

sustenta em bases contraditórias e conflitantes, pois é a classe dominante que cria 

as leis para a valorização da cultura popular (SANTOS, 2006).  

Dessa forma, enquanto o mercado determinar as regras da sociedade, os 

seus interesses continuarão os mesmos. Isso quer dizer que, junto aos novos meios 

e métodos de valorização do capital, criam-se novos objetos de distinção de classes, 

pois as classes economicamente privilegiadas têm sempre mais oportunidades de 

produzir, consumir, possuir e usufruir desses produtos que as classes menos 

favorecidas. Além do mais, essa elite domina e determina o ‘bom gosto’, pois tem 

tempo para cultivá-lo e domínio dos códigos estéticos para desenvolvê-lo 

(CANCLINI, 1984) . 

Sendo assim, esse círculo vicioso de ‘autopreservação cultural’ (CANCLINI, 

1984, p.42) só pode ser rompido a partir da democratização do processo artístico, 

que inclui tanto a ação do artista, a obra de arte e a interação do público com a obra 
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de arte, como a de críticos de arte e historiadores da arte, museólogos, entre outros 

profissionais envolvidos neste processo. Para tanto, Mészáros (2006, p. 190), 

aponta que 

 
A educação estética é crucial para modificar essa situação: para 
transformar a satisfação limitada unilateral no gozo auto-realizador da 
“totalidade extensiva e intensiva” do mundo humano. Sem a educação 
estética, não pode haver verdadeiro consumidor - apenas o agente 
comercial – das obras de arte. 
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Figuras 2, 3, 4 e 5: Imagens de fotografias do Museu Oscar Niemeyer.

A riqueza das instituições museais será 
verdadeiramente explorada quando os 
indivíduos se reconhecerem nessas 
instituições. A sociedade e os indivíduos 
estão em constante mutação. A missão 
da educação no museu é refletir essas 
mutações no interior das instituições e 
permanecer alerta face às necessidades 
dos visitantes atuais e potenciais. 

Helene Nadeau, 2002. 
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2. O ACESSO ÀS ARTES VISUAIS POR MEIO DO MUSEU  
 

 

Anteriormente, tratou-se de estabelecer a concepção de arte tratada nesta 

pesquisa, iniciando uma reflexão sobre a produção, a distribuição e o consumo da 

arte no contexto da sociedade capitalista atual, para que se pudesse fundamentar 

teoricamente questões relativas à importância da arte como conhecimento humano 

e, dessa forma, a sua importância enquanto disciplina escolar da Educação Básica. 

Esse mesmo mecanismo que cria a desigualdade, capaz de dificultar o acesso da 

maioria das pessoas à arte, também facilita a expansão e a divulgação da arte 

através dos meios de comunicação, além de determinar os processos de criação e 

produção artística da contemporaneidade.  

Mesmo sendo mais divulgados, as obras de arte e os museus continuam 

pouco conhecidos, tendo o seu acesso restrito a um pequeno grupo da população. É 

desta forma que o segundo capítulo vem contextualizar e problematizar o acesso às 

artes visuais por meio do museu.  

O acesso tratado no contexto deste estudo é um processo educativo de 

apropriação da arte, ou seja, de compreensão e de fruição, mas também de 

aproximação e de hábito. O foco tomado para tratar dessa questão é a função 

educativa do museu, enquanto política de acesso à arte.   

Assim, esta seção foi dividida em duas partes, sendo que a primeira trata de 

uma breve contextualização histórica e política dos museus de arte, desde a sua 

terminologia grega, até os dias atuais; das suas origens no mundo Antigo, até as 

determinações recentes no contexto brasileiro. Já a segunda parte tem como 

objetivo tratar o museu como um espaço de educação não-formal pois, 

historicamente, mesmo estando associado a diferentes entendimentos e 

definições22, o museu sempre esteve profundamente envovido com a educação. 

Atualmente, o museu é definido pelo ICOM (Conselho Internacional de Museus) 

como “(...) uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e 

do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, 

                                                
22   Tais como: templo, universidade, banco de objetos, laboratório, centros de convivência, ou mesmo, centro de animação 

cultural. 
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difunde e expõe para fins de estudo, educação e lazer, testemunhos materiais e 

imateriais dos povos e de seu ambiente23 (ICOM). 

 

 

2.1 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E POLÍTICA DOS MUSEUS DE 
ARTE 

 
 

Em lugar de estar a serviço dos objetos, o museu 
deveria estar a serviço dos homens. Em vez do museu “de 

alguma coisa”, o museu “para alguma coisa”: para a educação, 
a identificação, a confrontação, a conscientização, enfim, 

museu para uma comunidade, função dessa mesma 
comunidade.  

Hugues de Varine Bohan 
 
 

A palavra museu deriva da terminologia grega mouseion, que significa 

“templo das Musas”. Em Alexandria, no século III a.C., o museu designava um 

conjunto de edificações construídas a pedido de Ptolomeu Filadelfo, destinado ao 

estudo das artes e das ciências, contando com biblioteca, anfiteatro, observatório, 

jardim botânico e zoológico, incluindo várias salas de trabalho (MASEGOSA & 

TREPAT, 1991). 

Na Grécia Antiga, surge o conceito de pinacoteca, cuja função era a de 

conservar obras e objetos de arte, entre outros. Posteriormente, os romanos 

também tiveram interesse em colecionar, e organizaram suas pinacotecas a partir de 

saques e invasões às cidades. Na Idade Média, as coleções eram formadas pelos 

tesouros eclesiásticos e da realeza, compostas principalmente por obras artísticas e 

objetos científicos, no entanto o termo museu foi pouco usado neste período. Já no 

Renascimento, em que os mecenas incentivaram ainda mais a produção artística, 

como também, reservas e acervos de arte, surgiram os Gabinetes de Curiosidades, 

dando origem à função científica do museu, mas a organização dos objetos era 

completamente diferente do museu que conhecemos hoje (MASEGOSA & TREPAT, 

1991). 

 

                                                
23   Código de Ética aprovado para museus. Definição aprovada pela 15ª Assembléia Geral do ICOM, realizada em Buenos 

Aires, em 4 de novembro de 1986, e revisada e com suas emendas aprovadas na 21ª Assembléia Geral do ICOM, 

realizada em Seul, na Coréia do Sul, em 8 de outubro de 2004. 
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Figura 6 - Gabinete de Curiosidades. Ilustração do 
Museum Wormianum (1655), da obra póstuma de Ole 
Worm (1588-1654). (Disponível em: 
http://www.kunstkammer.dk/ Acessado em 15/04/2008). 

 

Algumas dessas coleções realizadas entre os séculos XV e XVIII tornaram-

se, a partir do século XVII, os primeiros museus como os conhecemos hoje. Esses 

museus não foram abertos imediatamente para todo tipo de público, pois este foi um 

processo gradativo24. Inicialmente, somente as famílias ou os grupos de interesse 

dos proprietários das coleções poderiam usufruir das mesmas, tornando os primeiros 

museus públicos marcados pela mistura de conceitos de contemplação, templo 

sagrado e representante do caráter nacional. Mais tarde os museu foram abertos ao 

público em geral, e aí então surgiram os grandes museus nacionais25 (JULIÃO, 

2006). 

O primeiro museu público foi o Ashmolean Museum, em Oxford, na 

Inglaterra, aberto para o público em 1683, com recomendação para que se 

transformasse no museu da Universidade de Oxford. Nele, não havia segurança 

contra roubo e o devido cuidado com as peças da coleção, dessa forma muitas 

obras foram roubadas, perdidas e degradadas.  

                                                
24   Os museus, historicamente foram criados por e para os setores dirigentes, na maioria das vezes com objetos provenientes 

de saques e conquistas. Sua estrutura guardava, e suas mensagens ideológicas objetivavam, a manutenção do status 

quo. O acesso era restrito a eleitos mediante a argumentação de que o povo não se interessava pelos instrumentos de 

cultura, não sabendo comportar-se nos museus (LEITE, 2005, p. 25). 
 

25   Os Museus Nacionais são aqueles caracterizados por tratar  das riquezas culturais de cada Império, tais como: Museu do 

Louvre (Paris/França), Museu Britânico (Londres/Inglaterra), Museu do Prado (Madri/Espanha). 
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Figura 7 - O piso térreo do Ashmolean Museum, em 1836. 
(Disponível em: www.ashmolean.org/. Acessado em 
15/04/2008).  

 

O Museu Britânico foi o primeiro grande museu aberto ao público. A origem 

do museu vem da vontade de Hans Sloane (1660-1753) de preservar intacta, após a 

sua morte, sua coleção de mais de 71.000 objetos. O Rei George II tinha pouco 

interesse em adquirir a coleção, mas o Parlamento foi persuadido a aceitar a 

proposta por 20.000 libras. Dessa forma, o Museu Britânico recebeu parecer 

favorável a partir de uma lei do Parlamento de 7 de Junho de 1753, afirmando que 

os fundos para a compra e armazenamento das coleções seriam levantadas pela 

loteria pública. O Museu é então inaugurado no mesmo ano, a partir de doações e 

compras de coleções particulares de antiguidades, pintura, moedas, livros, e 

fundado simultaneamente a uma grande biblioteca (THE BRITSH MUSEUM). 

 

 
Figura 8 - Museu Britânico, 1754. Prédio Monagu House, 
local onde mantém-se o museu até hoje.  (Disponível em: 
www.britishmuseum.org/ Acessado em 14/04/2008).  
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Em seu início, o Museu Britânico prestou-se como status social às 

necessidades da burguesia, que tinha como objetivo se estabelecer e manter-se 

como classe dominante. Em 1759, o Museu Britânico tornou-se o maior museu 

aberto ao público. Todavia, inicialmente, o acesso ao museu não era livre, pois a 

entrada devia ser reservada e agendada com duas semanas de antecedência 

(SHERMAN e ROGOFF, 1994). 

Em todo o seu tempo de existência, o Museu Britânico foi fechado apenas 

duas vezes, para as 2 Guerras Mundiais. Desde então o seu público passou de 5 mil 

pessoas ao ano, para 5 milhões atualmente.  

 

From its beginnings the British Museum was a new type of institution. 
Governed by a body of Trustees responsible to Parliament, its collections 
belonged to the nation, with free admission for all. Entry was given to 'all 
studious and curious Persons’, linking public enjoyment with education26 

(THE BRITISH MUSEUM). 

 

O Museu Britânico se destaca por ser uma instituição voltada para a ciência 

e criada com o objetivo de realizar exposições abertas ao público em geral,  

portanto, preocupada com a educação deste público. Sendo assim, até hoje o 

Museu Britânico é uma referência de organização e método museológico. 

No entanto, foi precisamente a partir da Revolução Francesa, e com o 

sentimento de perda que uma guerra pode trazer, que a concepção de patrimônio, 

por consequência, de museu, teve a passagem do privado para o público, ou seja, 

dos bens de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, para o conjunto de cidadãos. 

Dessa forma, obras de arte, castelos, prédios, entre outros patrimônios, passaram a 

se constituir como bens a serem preservados, beneficiando um maior número de 

pessoas (ABREU, 2003). 

Julião (2006, p. 21)27, explica como procedeu este fato:  

 

 

                                                
26  “Desde o seu início o Museu Britânico era um novo tipo de instituição. Regido por um organismo de Curadores responsável 

perante o Parlamento, as suas coleções pertenciam à nação, com livre acesso a todos. Foi aberto a "todos os estudiosos 

e curiosos”, associando fruição pública com a educação.” (MUSEU BRITÂNICO) 
 

27    Segundo a professora Françoise Choay, da Universidade de Paris, em sua obra “A alegoria do patrimônio”. 
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Para preservar a totalidade e a diversidade de um patrimônio 
nacionalizado, no contexto da Revolução, foram desenvolvidos métodos 
para proceder ao seu inventário e gestão. Também foram concebidas 
formas de compatibilizar esses “bens recuperados pela Nação” com as 
demandas de seus novos usuários, ou seja, o povo, o que, às vezes, 
implicava atribuir-lhes novas funções. No caso dos bens móveis, estes 
deveriam ser transferidos para depósitos abertos ao público, denominados, 
a partir de então de museus. A intenção era instruir a nação, difundir o 
civismo e a história, instalando museus em todo território francês, 
pretensão que não se efetivou, à exceção do Louvre, que aberto em 1793, 
reuniu importante acervo artístico.  

 

Tendo em vista a necessidade de se proteger toda a diversidade do 

patrimônio francês antes que sofresse vandalismo, elaborou-se um método de 

preservação e inventário das obras, documentos e objetos. Assim, o conceito de 

patrimônio passou a ser concebido como uma herança, “na qual a população 

poderia se reconhecer sob o novo formato de Estado-nação”. E assim... 

 
(...) as heranças dos nobres eram apropriadas como heranças do povo de 
cada Estado-nação, sendo relidas como novos sinais diacríticos. Uma nova 
história heróica das nações passou a ser construída, onde estão mais os 
indivíduos – reis, líderes, heróis – eram sujeitos. A partir de então, o novo 
sujeito da história era o povo (ABREU, 2003, p.31). 

 

Com a acepção moderna de patrimônio nacional, nova instituições foram 

criadas, novas políticas implementadas, bem como outros museus foram 

inaugurados na Europa (ABREU, 2003, p.31). A exemplo deste fenômeno, é 

possível citar algumas instituições que se mantêm sólidas até os dias atuais, tais 

como: Museu do Louvre (1793), Museu dos Monumentos, Belvedere de Viena, 

(1783), Museu Real dos Países Baixos, em Amsterdã (1808), o Museu do Prado, em 

Madri (1819), o Altes Museum, em Berlim (1810), o Museu do Hermitage, em 

Leningrado (1852), Museu Mauritshuis, na Holanda, entre outros.  

Nos Estados Unidos, assim como na América do Sul, os museus surgiram 

recentemente, em grande parte, a partir do século XIX e XX, como conseqüência do 

colonialismo exercido pelos países europeus nesses países. Dessa forma, o método 

de análise  do  patrimônio  cultural e histórico, como também a percepção da história  
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e cultura nos países das Américas, foi imposto tanto para o povo quanto para as 

elites, sob o ponto de vista europeu28 (CRESPÁN, 1979).  

Bohan (apud  CRESPÁN, 1979, p.12-13), afirma que 

 
A descolonização que se registrou mais tarde foi política, mas não cultural; 
pode dizer-se, por conseguinte que o mundo dos museus, enquanto 
instituição e enquanto método de conservação e comunicação do 
patrimônio cultural da humanidade, é um fenômeno europeu, que se 
difundiu porque a Europa produziu a cultura dominante e os museus são 
uma das instituições derivadas dessa cultura.  

 

O Museu da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro é um 

exemplo deste fenômeno. Ele foi inaugurado em 1815 como o primeiro museu de 

arte da América do Sul, e teve as obras da Missão Artística Francesa como as 

principais obras de seu acervo inaugural. Da mesma forma, é criado o Museu 

Nacional (1818), também no Rio de Janeiro, originalmente denominado de Museu 

Real, instalado no Palácio Imperial, de São Cristóvão, o qual era composto por uma 

pequena coleção de história natural. Fato histórico marcante para a instalação 

destes museus no Brasil foi a vinda da família real portuguesa ao Brasil, em 1808.  

As instituições citadas acima não foram as primeiras experiências 

museológicas brasileiras. O primeiro museu implantado no Brasil de que se tem 

notícia foi em Pernambuco, no século XVII, durante o período de dominação 

holandesa, e já na segunda metade do século XIII, surge a Casa de Xavier dos 

Pássaros, no Rio de Janeiro. As duas instituições já não existem mais, e não foram 

capazes de se enraizarem na vida social e cultural brasileira como o Museu Nacional 

de Belas Artes e o Museu Real (CHAGAS, 2007). 

Dessa forma, especialmente a partir da segunda metade do século XIX, são 

criados gradativamente novos museus, principalmente nas capitais brasileiras, como 

marca da indepencência política, dentre os quais pode-se destacar: Museu do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1838), Museu do Exército (1864), Museu 

da Marinha (1868), Museu Paranaense (1876), Museu Paulista (1895) (CHAGAS, 

2007). 

Segundo Julião (2006, p. 22), durante o século XIX, destacaram-se dois 

tipos de museus: “(...) aqueles alicerçados na história e cultura nacional, de caráter 

                                                
28   Entrevista com Hugues de Varine Bohan, museólogo e diretor do ICOM (Conselho Internacional de Museus) nos anos 70 

para a edição do livro “Os museus do mundo” (CRESPÁN, 1979, p.12-13).  
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celebrativo como o Louvre, e os que surgiram como resultado do movimento 

científico, voltado para a pré-história, a arqueologia e a etnografia, a exemplo do 

Museu Britânico.” No Brasil, os museus enciclopédicos, aqueles dedicados aos 

diversos saberes, foram os que predominaram até o século XX.  

Algumas iniciativas foram marcantes para o campo museológico no século 

XX, bem como para o processo de institucionalização para uma política do 

patrimônio cultural brasileiro.  O Curso de Museus, oferecido pelo Museu Histórico 

Nacional, em 1932, foi responsável pela institucionalização da museologia e dos 

estudos de museus no Brasil. Já a criação da Inspetoria de Monumentos 

Nacionais29, criada em 1934, foi um dos principais antecedentes do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)30 (CHAGAS, 2007). Em seguida, é 

definido o decreto-Lei n25, de 30 de Novembro de 1937, com o compromisso de 

identificar, fiscalizar, documentar, preservar e promover o patrimônio cultural 

brasileiro.31 

Esses, entre outros projetos de educação e cultura, foram provenientes da 

formação de uma geração de intelectuais modernistas e marcaram a intenção da 

construção de uma identidade nacional, alicerçada em uma cultura genuinamente 

brasileira, “o que representou valorizar o passado, e as tradições nacionais, num 

esforço de conciliação do antigo com o novo” (JULIÃO, 2006, p.23). 

Com o surgimento do SPHAN evidenciaram-se divergências entre duas 

concepções diferentes de patrimônio. Uma delas era a visão passadista e romântica, 

representada por aqueles que defendiam o patrimônio pela via da tradição a ser 

venerada e copiada pelo presente. A outra posição era  a dos modernistas, os quais 

defendiam uma concepção de patrimônio a ser construída junto à de nacionalidade. 

Dessa forma:  

 
 
 
 
 

                                                
29  A Inspetoria de Monumentos Nacionais realizou um trabalho pioneiro de inventário, identificação, conservação e 

restauração de bens tangíveis na cidade de Ouro Preto, elevada, por decreto, em 1933, à categoria de Monumento 

Nacional. (CHAGAS, 2007, p. 15) 
 

30    O SPHAN é hoje chamado Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
 

31   Disponível no site oficial da presidência da República Federativa do Brasil: https://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-

Lei/Del0025.htm. 



 

 

54                                                                

 

A criação do SPHAN no contexto da política autoritária e nacionalista do 
Estado Novo, representou um refluxo dessa concepção de patrimônio, 
ensejando embates de grupos intelectuais, que disputavam o patrimônio de 
suas idéias sobre passado, memória, nação e patrimônio. (...) o grupo 
modernista (...) buscava não apenas reestruturar os testemunhos do 
passado, mas fazer sua releitura, associando à preservação do patrimônio 
à construção de uma nacionalidade. Para esses intelectuais, o processo de 
construção nacional não fora ainda construído (JULIÃO, 2006, p. 23).   

 

Além do embate entre estes dois grupos distintos, a própria diretoria do 

SPHAN não tinha uma concepção definida de patrimônio. A pedido do então Ministro 

da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema, Mário de Andrade elaborou um 

anteprojeto para a criação do SPHAN. Neste projeto, Mário de Andrade tinha em 

vista o museu como um espaço educativo e de preservação da cultura do povo.  Ele 

propunha a criação de quatro grandes museus distintos: 1) arqueológico e 

etnográfico, 2) histórico, 3) das belas artes e das artes aplicadas, 4) de tecnologia 

industrial.  No entanto, o órgão oficializou um conceito tradicional e elitista de museu, 

“associado à idéia hierárquica da cultura e ao critério exclusivamente estético dos 

bens culturais” (JULIÃO, 2006, p.24). 

Ainda assim, o período entre as décadas de 30 e 50 foi muito fértil para a 

Museologia brasileira pois, além de surgirem muitos novos museus, o período 

contribuiu para a profissionalização do pessoal envolvido e também para uma 

melhor compreensão do espaço museológico.  

No período posterior à 2ª Guerra Mundial é criado o Conselho Internacional 

de Museus (ICOM)32, em 1946.  Trata-se de um órgão proveniente do Escritório 

Internacional dos Museus33 (OIM), o qual foi encerrado na 2ª Guerra Mundial. O 

ICOM foi criado nos anos pós-guerra, junto à ONU (Organização das Nações 

Unidas) e à UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura). Tinha como objetivo estabelecer vínculos entre todos os museus do 

mundo, organizar intercâmbios e congressos, assim como a unificação de catálogos.  

O Brasil participa do ICOM desde a 1ª reunião, em 16 de novembro de 

1946, no Museu do Louvre, representado pelo conservador de museu Mário Antônio 

                                                
32   O ICOM se define como “uma associação profissional sem fins lucrativos, financiada predominantemente pela contribuição 

de seus membros, por atividades que desenvolve e pelo patrocínio de organizações públicas e privadas.” (ICOM) A sede 

do ICOM é em Paris (França), junto a UNESCO.  Atualmente a diretoria é composta por um Presidente, um Vice 

Presidente e um Conselho Executivo.  O Conselho Consultivo é integrado por representantes dos Comitês Nacionais, dos 

Comitês Internacionais e das Organizações Regionais. 
 

33    Francês: Office International des Musées; Inglês: International Office of Museums.   
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Barata, funcionário do Museu Nacional de Belas Artes que, no momento, estava 

estudando em Paris, com uma bolsa paga pelo governo francês. Posteriormente a 

esta reunião, Oswaldo Teixeira foi escolhido para presidente do Comitê Nacional do 

ICOM. A primeira reunião do Comitê Nacional do ICOM ocorreu em 9 de janeiro de 

1948, no Museu Nacional de Belas Artes (CRUZ, 2008).   

Em 1951, a cultura do povo foi contemplada com a implantação do Museu 

do Folclore, anexo ao Museu da República, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. 

No entanto, tal ação demonstraria uma concepção binária de cultura: erudita 

e popular. À cultura erudita era atribuído o caráter histórico, do progresso de da 

evolução humana. Já a cultura popular seria aquela referente ao folclórico, ao 

primitivo e ao comunitário. A história nacional é compreendida, assim, como obra da 

classe social economicamente dominante, ignorando a contribuição do povo na 

construção da cultura da nação (ABREU, 1995).   

Foi a partir da década de 60 que o estudo da Museologia no Brasil iniciou 

uma breve abertura às inovações no campo político-cultural. Estudiosos dessa área 

como Hugues de Varine Bohan, Georges Henri Riviére, Georges Bazin, Marcel 

Evrard levantaram uma discussão sobre a função social do museu na sociedade 

contemporânea e o modelo europeu imposto às instituições não-européias. Em 

1979, quando Varine Bohan concedeu uma entrevista para a edição do livro Museus 

no mundo (CRESPÁN, 1979), ele faz a seguinte afirmação: 

 
O significado histórico da instituição chamada “museu” está em vias de 
desaparecimento. A conservação da herança cultural da humanidade não 
se justifica pelo simples prazer de relembrar o passado nem pela 
investigação feita por intelectuais para os próprios intelectuais. 
Teoricamente o museu está condenado a desaparecer, coincidindo com o 
fim do contexto cultural e da classe social que o criou (CRESPAN, 1979, p. 
23) 

 

Percebe-se, mais uma vez, que os museus tradicionais são destinados à 

própria classe que os criou, difundindo e estabelecendo a cultura e a realidade social 

desse grupo. Esses museus estariam afastados das necessidades e preocupações 

da sociedade, bem como defasados em relação à evolução da sociedade. No 

contexto destes acontecimentos e debates que movimentavam a museologia no 

Brasil, surgem novos museus com características modernas, como o Museu de Arte 

Moderna de São Paulo e do Rio de Janeiro, entre outros, e ocorrem publicações de 

livros, artigos, catálogos e periódicos sobre museologia e instituições brasileiras. 
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Mas foi a partir da década de 70, num contexto de democratização da 

cultura e insatisfação política que abrangia não só o Brasil, mas diversos outros 

países, que o debate sobre a função dos museus ganhou ênfase. Os museus 

passam a entender a sua função sob outra ótica, tentando se compatibilizar com as 

novas demandas da sociedade, deixando de enfatizar apenas a cultura das elites, 

dos heróis e passando a dar espaço para a história e memória de grupos 

minoritários, para a vida cotidiana das comunidades. O museu passa a atender 

grupos mais diversificados tais como crianças, idosos, deficientes físicos, se 

estendendo para além de suas sedes, chegando às fábricas, escolas, periferias, 

enfatizando a sua função educativa, crítica e transformadora da sociedade   

(JULIÃO, 2006, p.27). 

Nos anos 80 surge o Movimento Internacional da Nova Museologia 

(MINOM), dado a partir do espaço aberto para os debates nos anos 70, pela Mesa 

Redonda de Santiago do Chile, pelas experiências museais desenvolvidas no 

México, na França, na Suíça, em Portugal, no Canadá, entre outros países, 

configurando um novo conjunto de forças capazes de fomentar o campo da 

museologia (CHAGAS, 2007). 

No Brasil, estas questões geraram um grande debate e ganharam ainda 

maior ênfase nos anos 8034. Em linhas gerais, é possível dizer que  

 
(...) promoveram-se a reformulação de espaços físicos e de exposições, a 
adoção de critérios e procedimentos adequados de conservação e 
preservação dos acervos, e, sobretudo a implantação de serviços 
educativos, referenciados no princípio da participação do público na 
construção das relações culturais. Também no plano conceitual, surgiram 
autores com uma produção sistemática, desenvolvendo reflexões críticas 
acerca da museologia, cultura, memória, patrimônio e educação (JULIÃO, 
2006, p.28).   

 

A partir de então, grupos étnicos, ambientalistas, sociais, entre outros, 

ganharam, por meio da prática preservacionista dos museus, sua parcela de 

responsabilidade e contribuição na história nacional, não apenas com objetos, mas 

como sujeitos desta história. Este reconhecimento cultural e histórico ganhou espaço 

até mesmo na Constituição de 1988.  

                                                
34   Por essa época, no Brasil destacou-se em termos teóricos e práticos o trabalho de Waldisa Russio, inovador, ousado e 

inspirador de uma museologia popular, politicamente engajada e comprometida com os processos de transformação 

social. 
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Os museus especializaram-se, tornaram-se temáticos e biográficos. Tudo 

passou a ser passível de musealização. Conforme Chagas (2007, p.20), 
 
 
 
A imaginação museal e seus desdobramentos (museológicos e 
museográficos) passaram a poder ser lidos em qualquer parte onde 
estivesse em questão um jogo de representações de memórias 
corporificadas. Casas, fazendas, escolas, fábricas, estradas de ferro, 
músicas, minas de carvão, cemitérios, gestos, campos de concentração, 
sítios arqueológicos, notícias, planetários, jardins botânicos, festas 
populares, reservas biológicas – tudo isso poderia receber o impacto de um 
olhar museológico.  

 

Dessa forma, os museus tiveram sua presença marcada no âmbito das 

políticas culturais, passando a serem percebidos como centros de criação, 

comunicação, produção de conhecimento, preservação, manifestação cultural, etc.   

Principalmente após os impactos da industrialização, do surgimento do 

objeto descartável, dos avanços tecnológicos e dos diferentes meios de 

comunicação, a concepção de museu vem sendo profundamente repensada e 

expandida. Conforme Bruno (1998, p. 6),  

 
Os museus têm assumido o desafio de trabalhar a partir dos mais 
diferentes acervos, para distintos segmentos das sociedades, em todas as 
regiões do mundo, procurando explicitar as características da nossa 
condição humana. Apesar dos reiterados questionamentos, crises de 
identidades e confrontos institucionais, os museus sobrevivem a estes 
impactos e ainda ocupam um lugar na formação das novas gerações, na 
equação que os governos estabelecem entre cultura e desenvolvimento, no 
cotidiano das pequenas comunidades, na programação cultural dos mais 
diferentes segmentos sociais dos grandes centros urbanos e representam 
um item importante na indústria do turismo.  

 

Os anos 90 são marcados pela estreita relação dos museus com o 

mercado, principalmente através das leis de incentivo, que garantem o patrocínio 

dos projetos museológicos, entre outros.  A Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei nº 

8.313/91), conhecida como Lei Rouanet, resultado de projeto submetido pelo então 

Secretário de Cultura do Governo Collor, Sérgio Paulo Rouanet, foi aprovada em 

dezembro de 1991.  

Essa lei foi criada com o intuito de fomentar a produção e fruição artística  e 

cultural  no  Brasil  e  instituiu  o  Programa  Nacional  de  Apoio à Cultura (Pronac), 



 

 

58                                                                

 

que é formado por três mecanismos: o Fundo Nacional de Cultura (FNC)35, o 

Mecenato, e o Fundo de Investimento Cultural e Artístico (Ficart)36. A Lei Rouanet dá 

base a toda política de incentivos praticadas até hoje, tanto em nivel estadual ou 

municipal. Todavia, se por um lado as leis de incentivo garantem o patrocínio, por 

outro lado trazem para o museu uma relação de dependência com o mercado. 

Nas duas últimas gestões do governo federal várias ações foram realizadas 

a fim de qualificar o trabalho das instituições museológicas do país.  Em maio de 

2003 foi instituída a Política Nacional de Museus, que tem como objetivo “promover 

a valorização, a preservação e a fruição do patrimônio cultural brasileiro, 

considerado como um dos dispositivos de inclusão social e cidadania, por meio do 

desenvolvimento e da revitalização das instituições museológicas existentes e pelo 

fomento à criação de novos processos de produção e institucionalização de 

memórias constitutivas da diversidade social, étnica e cultural do país” (SISTEMA 

BRASILEIRO DE MUSEUS). 

Como uma das ações desta política é criado, em 2004, o Sistema Brasileiro 

de Museus, que se constitui de parceiros, possibilitando a interação e o debate entre 

museus e acervos de todo o país, como também a institucionalização de outros 

sistemas municipais e estaduais e de ferramentas legais para este processo. Em 

2006 é instituído o projeto de criação do Estatuto de Museus, conforme a Lei nº 

7568/2006, da Comissão de Educação e Cultura, que tem como princípios 

fundamentais dos museus: 

I – A valorização da dignidade humana; 

II – A promoção da cidadania; 

III – O cumprimento da função social; 

IV – A valorização e preservação do patrimônio cultural e ambiental; 

V – A universalidade do acesso, o respeito e a valorização à diversidade 
cultural, 

VI – O intercâmbio institucional. (SISTEMA BRASILEIRO DE MUSEUS). 
                                                
35   “O Fundo Nacional de Cultura (FNC) é o mecanismo de financiamento que possibilita ao Ministério da Cultura investir 

diretamente nos projetos culturais, mediante a celebração de convênios e outros instrumentos similares, tais como 

concessão de bolsas de estudo e o Programa de Intercâmbio cultural. No caso dos convênios, o FNC financiará até 80% 

do projeto, sendo os 20% restantes contrapartida do proponente.” Disponível em: 

<http://www.cultura.gov.br/apoio_a_projetos/lei_rouanet/> 

 
36   Funcionará sob a forma de condomínio, sem personalidade jurídica, caracterizando comunhão de recursos destinados à 

aplicação em projetos culturais e artísticos.  

        Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/apoio_a_projetos/lei_rouanet/index.php?p=236&more=1&c=1&pb=1> 
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2.2 O MUSEU DE ARTE COMO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL 
 

 

Em toda a história, o conceito de museu nunca foi dissociado de sua função 

social e educativa. No entanto, atualmente, a questão da educação possui 

fundamental importância, como também esta função é reconhecida como o centro 

de todo o funcionamento do museu.  

O caráter educativo dos museus envolve importantes aspectos, tais como: a 

ação educativa, a interatividade, o contato e a comunicação com o visitante, a 

mediação entre o público e o conhecimento,  a formação do público e do profissional 

da arte e de museus, entre outros.  

Esta concepção contemporânea de museu, dada a partir do século XVIII, e 

a instituição dos primeiros museus públicos, trouxe uma preocupação maior com a 

formação do público e a educação nos museus. Segundo Maria Cristina de Oliveira 

Bruno, as coleções... 

 
(...) provenientes das famílias reais e burguesas européias, o interesse pelo 
desenvolvimento do saber a partir de observações dos espécimes da 
natureza e da cultura material, além do contato entre diferentes povos 
mediante os distintos processos de colonização, estão na base da 
afirmação, proliferação e diversidade deste modelo institucional, que no 
século XIX alcançou os diversos continentes. Nesse período, já estava 
configurada a sua importância para a produção do conhecimento e 
apreciação estética, como também, já estava enunciado o seu 
comprometimento com a educação e com a preservação patrimonial 
(BRUNO, p.06) 

 
A partir do século XX, houve então a necessidade de se dar maior ênfase à 

função educativa do museu, em paralelo ao desenvolvimento das atividades de 

preservação e pesquisa dos seus acervos, o que resultou de “um processo de 

críticas que os museus vinham recebendo por não atribuírem à categoria público a 

devida importância que esta merecia”(VASCONCELOS, 2006). Dessa forma, 

surgiram os primeiros estudos sobre público, comunicação e educação nos museus.  

O Museu do Louvre foi o primeiro a criar um serviço educativo permanente. 

Posteriormente, por volta da segunda década do século XX, o Victoria & Albert 

Museum (Londres) organizou um programa de exercícios artesanais relacionados 

com as peças do seu acervo para estudantes.  Contudo, foram os museus norte-

americanos os primeiros a desenvolverem experiências pedagógicas no espaço 
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museológico, iniciativa que logo foi seguida pelos museus da Europa e do mundo 

todo. As ações educativas nos museus norte-americanos tornaram-se essenciais 

para os museus pois, através delas, houve uma tentativa de afirmação da arte 

moderna, convencendo os que só aceitavam a arte européia como padrão artístico 

(ALMEIDA, 1997). 

No final da década de 60 persistia o interesse dos museus pelo público, 

todavia aumentou-se a preocupação em criar exposições mais atraentes e 

estimulantes para os visitantes. 

No Brasil, algumas importantes ações impulsionaram os trabalhos 

educativos em museus, como o 1.º Congresso Nacional de Museus em 1956, 

realizado em Ouro Preto, e o Seminário de 1958, realizado pela UNESCO como 

parte do programa dedicado a discutir o papel educativo dos museus, realizado no 

Rio de Janeiro. Estes dois grandes encontros desempenharam papéis fundamentais 

na profissionalização da museologia e na consagração da perspectiva pedagógica 

nos museus brasileiros. A Mesa Redonda de Santiago do Chile, em 1972, também 

foi essencial para a educação nos museus, pois a partir dela criou-se o conceito de 

museu integral37 e salientou-se a necessidade dos museus latino-americanos 

exercerem um papel social mais atuante do que até então vinham desenvolvendo 

(VASCONCELOS, 2006). 

Atualmente, os museus optam por ações que se diferenciam daquelas 

realizadas em ambientes educacionais formais, buscando interagir com o público por 

meio da educação não-formal. 

Segundo o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira), a educação não-formal é um “tipo de educação ministrada sem se 

ater a uma seqüência gradual, não leva a graus nem títulos e se realiza fora do 

sistema de Educação Formal38 e em forma complementar”, e caracteriza-se por 

“atividades ou programas organizados fora do sistema regular de ensino, com 
                                                
37 O conceito de Museu Integral parte proposta para educação permanente da comunidade nos museus, visando organizar 

serviços educativos, integrar à política nacional de ensino, difundir nas escolas e no meio rural, a educação 

descentralizada, incentivar escolas a formar coleções com patrimônio cultural local e fazer programas de formação de 

professores.  (ALMEIDA, p.01) 
 

38 Por educação formal, entende-se o tipo de educação organizada com uma determinada seqüência, proporcionada pelas 

escolas ou instituições regulamentadas por lei, certificadoras, organizadas segundo diretrizes nacionais. A educação 

informal abrange todas as possibilidades educativas no decurso da vida do indivíduo, constituindo um processo 

permanente e não organizado, tais como família, amigos, trabalho, etc. 
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objetivos educacionais bem definidos”, ou ainda, por “processos de formação que 

acontecem fora do sistema de ensino (das escolas às universidades)” (INEP)  

Embora a educação não-formal obedeça a uma estrutura e possa levar a 

uma certificação, sua organização é distinta das escolas, pois tem tempos, locais e 

métodos flexíveis e adaptáveis aos conteúdos e à aprendizagem de cada grupo.   

Conforme Gohn (2006, p.28), a educação não-formal consiste em um 

processo com várias dimensões tais como: 

 
(...) a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; 
a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem 
de habilidades e/ ou desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem 
e exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se organizarem com 
objetivos comunitários, voltadas para a solução de problemas coletivos 
cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos indivíduos 
fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista de compreensão do que 
se passa ao seu redor; a educação desenvolvida na mídia e pela mídia, em 
especial a eletrônica etc.(...)  

 

Isso quer dizer que a educação não-formal capacita os indivíduos a se 

tornarem “cidadãos do mundo, no mundo”. (...) Ela prepara os cidadãos, educa o ser 

humano para a civilidade, em oposição à barbárie, ao egoísmo, individualismo” 

portanto, sua finalidade é “abrir janelas de conhecimento sobre o mundo que 

circunda os indivíduos e suas relações sociais” (GOHN, 2006). 

Os objetivos da educação não-formal “se constroem num processo 

interativo, gerando um processo educativo”(id.,ib.), pois o modo de educar é definido 

conforme os interesses e as necessidades de quem dele participa.  

O museu, enquanto uma instituição essencialmente educativa, proporciona 

a educação não-formal, tendo o seu foco de atuação nas atividades realizadas sob a 

denominação de ação educativa, a qual deve apresentar-se como intermediadora  

do processo de ensino-aprendizagem. Atualmente, a ação educativa tornou-se a 

grande identidade dos museus, pois realizam diversas atividades para o público em 

geral, tais como cursos, oficinas, ateliês, seminários, palestras, monitoria, pesquisa, 

atendimento à escolas, professores e alunos.  

O debate sobre a questão educacional no interior das instituições 

museológicas brasileiras ganhou força a partir das duas últimas décadas, tomado 

não somente por parte dos profissionais do campo da museologia, como também do 

âmbito acadêmico. Mesmo assim, das aproximadamente 2.106 instituições 

museológicas existentes atualmente no Brasil, nem todas têm um projeto educativo 
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estruturado, com profissionais capacitados para a elaboração e realização de 

propostas educativas.  

Outra questão de extrema relevância, é apontada por Bourdieu e Darbel 

(2003, p. 69)39:  

 
Considerando que nada é mais acessível do que os museus e que os 
obstáculos econômicos – cuja ação é evidente em outras áreas – têm aqui 
pouca importância, parece que há motivos para invocar a desigualdade 
natural das “necessidades culturais. Contudo, o caráter destrutivo dessa 
ideologia salta aos olhos: se é incontestável que nossa sociedade oferece 
a todos a possibilidade pura de tirar proveito das obras expostas nos 
museus, ocorre que somente alguns têm a possibilidade real de concretizá-
la.  

 
 

Isso quer dizer que as obras de arte estão disponíveis a todos em museus 

ou até mesmo nas ruas mas, paradoxalmente, o acesso à arte, ou seja, a sua 

interpretação e fruição, não é de alcance da maioria da população. A “necessidade 

cultural” ou a aspiração à prática cultural só existe na medida em que esta 

necessidade é satisfeita ou esta prática seja exercida, dessa forma “a concretização 

da intenção depende de sua existência, temos o direito de concluir que ela só existe 

se vier a se concretizar” (BOURDIEU & DARBEL, 2003, p. 69). Essa “necessidade 

cultural”, ou seja, a necessidade de conhecer e compreender obras de arte só 

poderá existir por meio de uma educação de qualidade, diferente de outras 

necessidades básicas do ser humano. Dessa forma os autores explicam que: 

 

O que é raro não são os objetos, mas a propensão em consumi-los, ou 
seja, a “necessidade cultural” que, diferentemente das “necessidades 
básicas”, é produto da educação: daí segue-se que as desigualdades 
diante das obras de cultura não passam de um aspecto das desigualdades 
diante da Escola que cria a “necessidade cultural” e, ao mesmo tempo, 
oferece os meios para satisfazê-la (BOURDIEU & DARBEL, 2003, p. 69.) 

 

Além disso, a compreensão da arte e a atitude em relação às obras 

expostas são determinadas não somente pelo efetivo ensino da arte nas escolas, 

como também à instrução e escolaridade do visitante, afinal “(...) a obra de arte 

considerada enquanto bem simbólico não existe como tal, a não ser para quem 
                                                
39  Na obra “Amor pela Arte: os museus de arte na Europa e seu público”, Pierre Bourdieu e Alain Darbel relatam uma 

pesquisa realizada sobre o público da arte na Europa, a partir de museus da França, Espanha, Grécia, Itália, Holanda e 

Polônia, entre 1964 e 1965, que foi publicada em forma de livro pela primeira vez em 1966.  (BOURDIEU & DARBEL, 

2003). 



 

 

63                                                                

 

detenha os meios de apropriar-se dela, ou seja, de decifrá-la” (BOURDIEU & 

DARBEL, 2003, p. 70-71).  

Uma estatística realizada pelo Governo Federal, por meio do Sistema 

Brasileiro de Museus, tem importante relevância para esta pesquisa, a qual aponta 

que, segundo os museus pesquisados, o público freqüentador de museu é altamente 

escolarizado, pois quase 47,5% dos  entrevistados tinham no mínimo curso superior, 

24% ensino médio, 23,7% curso superior incompleto, e apenas 6% tinham até o 

Ensino Fundamental (OBSERVATÓRIO DE MUSEUS E CENTROS CULTURAIS)  

Outro dado importante desta pesquisa é de que mais de 55% dos 

pesquisados têm uma renda média mensal superior a R$ 2 mil, 35% ganham de R$ 

500 a R$ 2 mil, e apenas 10% tem a renda inferior a R$ 500, sendo que esta 

desigualdade se acentua ainda mais nos museus de arte (OBSERVATÓRIO DE 

MUSEUS E CENTROS CULTURAIS).  

A partir destes dados é possível perceber que, no Brasil, assim como nos 

museus da Europa, conforme analisado por Bourdieu e Darbel(2003), quanto maior 

a escolaridade e classe social, maior é a frequência dos museus. Sendo assim a 

escola, enquanto instituição de educação formal e ensino básico, e que pretende 

atingir toda a população, formando integralmente o indivíduo, tem a grande 

responsabilidade de ampliar e formar este possível público de museus e da arte. 
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Figura 9 – Docentes da Rede Municipal de Ensino, durante oficina 
sobre a exposição Volpi: Mestre de seu tempo. Setembro/2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 10 – Alunos dos anos finais do Ensino Fundamental 
durante mediação na exposição de Emanoel Araújo. 
Setembro/2007. 

As formas de aprendizado artístico são importantes não só 
para o desenvolvimento pessoal do artista, como para o próprio 
processo de renovação da arte. Ao mesmo tempo que a 
educação artística consagra e difunde certos princípios, 
promove o debate, a experimentação e a crítica de onde 
surgem propostas de renovação.  
(...) A cada nova informação, nossa sensibilidade se aprimora, 
tornando-nos cada vez mais apto a uma completa fruição 
estética.  

Cristina Freire, 1999, p. 60. 
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3. O ENSINO DAS ARTES VISUAIS E A EDUCAÇÃO FORMAL 
 

 

No capítulo anterior, tratou-se de discutir questões históricas, sociais e 

políticas sobre o museu de arte e sua relação com a educação, a qual tem sido dada 

fundamental importância, tornando-se uma das funções essenciais para o 

funcionamento de todo museu.   

Apesar dos museus e obras de arte serem mais divulgados atualmente do 

que há 70 anos atrás, poucos brasileiros tem pleno acesso a esses patrimônios. 

Alguns questionamentos surgem a partir deste fato: Por que isso ocorre? Por que 

tão poucas pessoas gostam de arte, ou sentem prazer em ir ao museu? Será que, 

mais uma vez, o problema é a educação? E se desde de o início da escolarização a 

população fosse educada para a arte, isso não resolveria?  

Com a Lei 9394/96, o ensino da arte tornou-se obrigatório durante toda a 

Educação Básica. Todavia, apesar dos esforços da política brasileira nos últimos 

anos em tentar democratizar a educação, com algumas leis e políticas, tais como a 

LDB (Lei de Diretrizes e Bases) e os PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais), a 

qualidade do ensino e dos profissionais da educação ainda deixa muito a desejar.  

É claro, é inegável que estes foram passos importantes para esta trajetória, 

na medida em que abrem um processo de discussão nas escolas e apontam para 

importantes mudanças na educação escolar e, principalmente, no ensino das artes 

visuais. Mas, é inegável também que há a necessidade urgente de que sejam 

implementadas novas políticas, mais eficazes e consistentes, e com a garantia da 

efetividade do ensino nas escolas, bem como a compreensão e o acesso à 

produção artística, e o conhecimento e a valorização do patrimônio cultural.  

Neste contexto, conforme este terceiro capítulo vem apresentar, é 

necessário que se reveja e analise a trajetória das dimensões histórica e política do 

ensino de arte, enquanto disciplina escolar, até os dias atuais, para que se possa 

compreender a realidade atual e relacioná-la com os museus de arte e suas 

propostas de ações educativas. 
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3.1 O ACESSO ÀS ARTES VISUAIS ATRAVÉS DA ESCOLA COMO ESPAÇO DE 
EDUCAÇÃO FORMAL 

 

 

A educação e o acesso às artes visuais pode ocorrer de múltiplas formas, 

através de várias instituições, como o museu, a galeria, o teatro, os meios de 

comunicação de massa – isto é, do cinema, do rádio, da televisão, entre outros. No 

entanto, sabe-se que a forma dominante de educação é a escolar, tanto que quando 

pensamos em educação, logo pensamos na escola (SAVIANI, 2005). 

A escola é uma instituição de educação formal, pode ser pública ou privada, 

e normalmente, é estruturada em séries, que progressivamente tornam-se mais 

complexas ou especializadas. A educação escolar “compõe-se da Educação Básica, 

formada por Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, e da Educação 

Superior” (INEP). 

A educação formal pressupõe ambientes normatizados, com regras e 

padrões comportamentais definidos previamente, e ocorre durante um período 

contínuo e de tempo específico. É oferecida pelos sistemas formais de ensino, tais 

como escolas, faculdades, universidades, ou seja, instituições regulamentadas por 

lei, certificadoras, organizadas segundo diretrizes nacionais. Este tipo de educação  

funciona em local específico, necessita de pessoal especializado e tem várias 

formas de organização, inclusive a curricular. Nela, as atividades devem ser 

sistematizadas seqüencialmente, havendo disciplina, regulamentos, normas e leis. 

Ela tem caráter metódico e, usualmente, divide-se por idade e classe de 

conhecimento (GOHN, 2006). 

Segundo Gohn (2006), espera-se da educação formal a aprendizagem 

efetiva dos conteúdos historicamente sistematizados, normatizados por leis, 

aprendizagem essa que algumas vezes não ocorre. Essa aprendizagem tem como 

objetivo formar o indivíduo como um cidadão ativo, contribuindo para o 

desenvolvimento de suas habilidades, de suas competências, além da criatividade, 

percepção, motricidade, etc. A partir da certificação e titulação os indivíduos 

capacitam-se a seguirem para graus mais avançados.  

O espaço escolar sempre teve destaque nas discussões, pesquisas, 

estudos e investigações dentro do campo da educação. A concepção tomada neste 

trabalho é de que a escola é um espaço de sociabilidades e de construção do 
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conhecimento, de aprender e de ensinar, devendo contribuir para promover o 

pensamento e construir conhecimento nas áreas nela presentes. Conforme Saviani, 

 
(...) a escola tem uma função especificamente educativa, propriamente 
pedagógica, ligada á questão do conhecimento; é preciso, pois, resgatar a 
importância da escola e reorganizar o trabalho educativo, levando em conta 
o problema do saber sistematizado, a partir do qual se define a 
especificidade da educação escolar (SAVIANI, 2005, p. 98) 

 

Esta função que a escola tem de transformar objetivamente a realidade 

social por meio da relação com conhecimento, bem como de oferecer oportunidade 

de usufruir do patrimônio cultural e de ter acesso à arte, para a grande maioria da 

população, só poderá ocorrer se for por meio da escola, pois os indivíduos, muitas 

vezes, não têm acesso a outros meios ou a instituições educativas, formais, não-

formais ou mesmo, informais.  

Da mesma forma, para esta grande parcela da população, a escola também 

tem a responsabilidade de formar os sentidos e ampliar a sensibilidade estética, por 

meio do conhecimento da arte e das manifestações humanas. Afinal, se não for por 

meio da escola, talvez essa maioria fique limitada àquilo que os meios de 

comunicação de massa oferecem para satisfazer a necessidade estética desse 

grupo. Para tanto, Saviani (2005) propõe que, para compreender as outras 

instituições educativas, antes deve-se conhecer profundamente a escola, pois é esta 

a forma dominante de educação.  

Quando atesta-se que a escola talvez seja a única chance do indivíduo de 

conhecer, compreender e ter acesso à arte, surgem questões relacionadas às 

condições que permitem a essa instituição exercer tal função.  

É inegável que o conhecimento artístico tem uma importância secundária ou 

uma incompreensão dentro de muitas escolas da educação básica. Talvez este fato 

decorra dos equívocos construídos historicamente com relação à concepção de arte 

(conforme já visto no primeiro capítulo) e a sua subjetividade.  

A questão do gosto e dos julgamentos estéticos muitas vezes não é 

fundamentada e “(...)aparecem, portanto, inevitavelmente, como dogmáticos; assim 

sendo, eles geram e perpetuam o dogmatismo estético e a idéia de que a arte é uma 

atividade governada por uma autoridade que decorre do mistério” (PORCHER, 1977, 

p. 17). 
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Da mesma forma ocorre com a denominação de “bom gosto”. Esta é mais 

uma idéia disseminada pela classe dominante, que se diz dotada dos códigos que 

determinam esse “bom gosto”. Não existem parâmetros exatos que determinem o 

que é um bom ou um mau gosto, existem diferentes gostos, alguns que dominam e 

outros que são negados. Porcher (1977, p. 18),  explica que 

 
Na linguagem da pedagogia habitual da estética, a categoria privilegiada é 
aquela, misteriosa, do gosto, que se confunde frequentemente com o ‘bom 
gosto’, qualidade que funciona tanto no domínio das convivências sociais 
como no terreno da arte. Esta semelhança de terminologia joga, aliás, uma 
luz peculiar sobre o verdadeiro status social da arte e, portanto, sobre a 
função exercida por um educador artístico que tenha adotado tais 
princípios. Definir cultura estética pelo gosto equivale de saída, a endossar 
as discriminações sociais. 

 

E é justamente pela via do “bom gosto” que a arte é tida como uma 

atividade para a classe alta, ou seja, própria dos ricos. Esta é mais uma afirmação 

que percorre o senso comum, mas que não é verdadeira pois, muitas vezes, os ricos 

compram uma obra, mas não se apropriam da essência dela.  Conhecer, sentir, não 

são aquisições, mas uma construção. 

O que acontece é que as idéias que tendem a dominar na arte são as 

determinadas pela classe dominante, a qual busca manter o seu domínio por meio 

da imposição de seus modos de compreensão do mundo, de distribuição do 

conhecimento e da produção artística, os quais são desiguais e não democráticos. 

Qualquer um pode entender ou fazer arte desde que se aproprie dela, conheça os 

seus códigos e amplie a sua sensibilidade estética. Esses atributos podem e devem 

ser desenvolvidos e democratizados por meio da educação, da escola, e só assim a 

arte se tornará uma atividade possível e necessária para todos. Somente por meio 

da educação poderá ocorrer a verdadeira apropriação da arte.  

Sendo assim, não se deve confiar na própria natureza sensível e intelectual 

do aluno, abandonando-o às suas próprias possibilidades. Conforme Porcher (1977, 

p. 22) “deixá-lo entregue a si mesmo corresponde, portanto, a deixá-lo entregue à 

sociedade que está dentro dele e, ao mesmo tempo, a endossar de fato as 

desigualdades sociais do acesso à arte”, e então a escola não desempenharia mais 

o seu papel de igualadora de oportunidades. Afinal, “(...) as possibilidades de um 

indivíduo não são nunca independentes da sua posição na sociedade, ou seja, no 

caso do aluno a sua categoria sócio-cultural”(PORCHER, 1977, p. 22).  
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Todavia, ainda que a escola “reserve apenas um espaço restrito para o 

ensino propriamente artístico” e “não forneça nem uma incitação específica a prática 

cultural, nem um corpo de conceitos especificadamente as obras de arte plásticas” 

(BOURDIEU & DARBEL, 2003, p.100),  a escola...  

(...) tende, por um lado, a inspirar uma certa familiaridade – constitutiva do 
sentimento de pertencer ao mundo culto – com o universo da arte em que 
nos sentimos perfeitamente à vontade e em perfeita harmonia com o autor 
na qualidade de destinatários titulares de obras que não se revelam a 
qualquer pessoa. 

 

Isso quer dizer que, mesmo que a escola não estabeleça um pleno acesso à 

arte, ou não conduza uma maior atenção a esse conhecimento, essa instituição 

possibilita uma aproximação ou pertencimento à cultura elaborada e, assim, ao 

universo da arte. 

É necessário, portanto, que se discuta cada vez mais a importância do 

ensino de arte na escola para que ela possibilite, além da sensação de 

pertencimento ao universo da arte, a compreensão, a apropriação e o acesso à arte. 

 
 

3.2 O ENSINO DAS ARTES VISUAIS NO BRASIL E NO ESTADO DO PARANÁ 
 
 

Durante as últimas décadas no Brasil, o debate sobre ensino das artes 

visuais vem avançando muito em relação ao período da primeira metade do século 

XX. Atualmente, já se estabeleceu um quadro de referências conceituais que 

fundamenta o currículo escolar e aponta importantes especificidades da relação 

entre a arte e a educação. Muitas pesquisas foram desenvolvidas sobre o assunto, 

em espaços como universidades, museus e até mesmo escolas, e ressaltam 

questões sobre os processos de aprendizagem do aluno, escolha de conteúdos, 

metodologias, avaliação, etc. 

O ensino da arte e sua valorização no currículo escolar tem suas origens 

embasadas em importantes acontecimentos históricos, como a educação jesuítica, a 

Missão Francesa, a Revolução Industrial e a 2ª Guerra Mundial. Entretanto, a 

inserção do ensino da arte no sistema educacional brasileiro ocorreu a partir da 

segunda metade do século XX, quando já se tem registros que apontam a existência 
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de escolas regulares com currículos experimentais e escolas especializadas, tendo 

em vista o ensino das mais variadas modalidades artísticas para crianças e 

adolescentes. 

A história do Ensino da Arte no Brasil é recente, pois foi somente a partir da 

vinda da Corte Portuguesa, em 1808, que a cultura brasileira começou a se 

movimentar. Afinal, não era de interesse dos portugueses favorecer que suas 

colônias desenvolvessem uma cultura própria, o que poderia levar a sua 

independência. Isso explica o fato das elites dominantes no Brasil importarem a 

cultura de povos com contextos de vida e valores completamente diferentes dos 

seus (MAROTTE, 2004). 

A primeira escola superior no Brasil voltada às humanidades foi a de Belas-

Artes, em 1816, chamada de Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro. 

Ela foi encomendada por D. João VI a um grupo de artistas franceses, dando início 

ao Ensino da Arte no Brasil e constituindo a chamada Missão Francesa. O ensino 

artístico introduzido foi o neoclássico, que tinha como principal característica o 

Desenho, ou seja, o estudo do traço, do contorno, da linha. 

O Ensino da Arte começou a desenvolver-se, no Paraná, a partir da 

segunda metade do século XIX, em Curitiba. A inauguração do Liceu de Curitiba, em 

1846, hoje Colégio Estadual do Paraná; e da Escola Normal (1876), o atual Instituto 

de Educação do Paraná Prof. Erasmo Pilotto, para a formação em magistério e a 

“Escola Profissional Feminina” (1886), bem como o movimento imigratório no 

Paraná, marcaram o início deste desenvolvimento.  

 
As iniciativas mais significativas relacionadas ao surgimento de um 
processo organizado de ensino de artes plásticas em Curitiba deram-se no 
interstício que vai dos últimos vinte anos do século XIX até a metade do 
século XX e partiram predominantemente de imigrantes, os quais, com a 
experiência acumulada nos países de origem, trouxeram novas idéias e a 
certeza da importância do lugar da arte no panorama cultural de um povo 
(OSINSKI, 2000) 

 

Entre os artistas imigrantes destacaram-se, nas artes visuais, Mariano de 

Lima (português), o casal Emma e Ricardo Koch (poloneses), Alfredo Andersen 

(norueguês) e Guido Viaro (italiano), os quais são também considerados precursores 

do Ensino da Arte no Paraná, pois trouxeram novas idéias e experiências, “entre 

elas a aplicação da arte aos meios produtivos e o uso da arte como expressão 

individual”, e desenvolveram metodologias próprias. Esses artistas, ao se adaptarem 
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à nova realidade de vida, juntamente com os artistas locais, começaram a refletir 

sobre a arte para o desenvolvimento humano e para uma nova sociedade (PARANÁ, 

2006, p. 16)  

A partir da Revolução Industrial, na Inglaterra, passou-se a investir grandes 

quantias em pesquisas no campo artístico, inclusive no que diz respeito à arte, no 

currículo escolar. Isso ocorreu por meio da motivação de superar a primazia da 

França nos modelos de indústria. No Brasil, a conseqüência dessa valorização torna 

o ensino do desenho também importante para o progresso industrial, o qual é 

“direcionado ao preparo técnico de indivíduos para o trabalho” (FERRAZ e FUSARI, 

2001, p.28) 

O ensino da Arte era centrado na figura do professor, o qual transmitia a 

reprodução de modelos para o aluno, tendo em vista padrões estéticos, voltados 

essencialmente para o domínio técnico. Assim,  
 

A disciplina Desenho, apresentada sob a forma de Desenho Geométrico, 
Desenho do Natural e Desenho Pedagógico, era considerada mais por seu 
aspecto funcional do que uma experiência em arte; ou seja, todas as 
orientações e conhecimentos visavam uma aplicação imediata a 
qualificação para o trabalho (PCN, 2002, p.25).    

 

Rui Barbosa era o maior incentivador do ensino do Desenho. Ele foi o 

grande intérprete da corrente liberal no Brasil, ou seja, defendia o enriquecimento 

econômico do país, que se daria por meio da industrialização, baseada na formação 

de trabalhadores para este mercado, a partir da educação técnica com metodologias 

de ensino profissionalizante.   

Em 1886 foi criada, por Antonio Mariano de Lima, em Curitiba, a Escola de 

Belas Artes e Indústrias. A metodologia utilizada era voltada para o ensino artístico e 

profissional, associando a técnica com a estética, e foi fundamentada em instituições 

como o Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, tendo como influência o 

Neoclassicismo, o Liberalismo e o Positivismo. Eram ofertados cursos de preparação 

profissional, tais como: Auxiliar de Línguas e Ciências, Música, Desenho, 

Arquitetura, Pintura, Artes e Indústrias, Propaganda e Biblioteca (PARANÁ, 2006, p. 

17).  

Em decorrência do espírito de descentralização que caracterizou a 

Proclamação da República, em 1889, os estados passaram a ter a responsabilidade 
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e o poder de organizar os sistemas escolares, e à União caberia legislar sobre o 

ensino superior. Tendo em vista a arte como instrumento de desenvolvimento 

econômico e industrial, a Instrução Pública do Paraná inseriu algumas disciplinas 

que envolvem a arte no ensino oficial, tais como: Desenho com Aplicação à Indústria 

e às Artes e Desenho Geométrico e de Ornamentos.  

A partir da Reforma Educacional decretada em 1901, o ensino do Desenho 

Técnico e Geométrico passou a ser exigido nas escolas primárias e secundárias de 

todo o país.  

Já nas primeiras décadas do século XX, autores como os americanos John 

Dewey, Viktor Lowenfeld e o inglês Hebert Head influenciaram a educação brasileira 

firmando algumas tendências próximas à psicologia e que viriam a valorizar a 

expressividade do desenho da criança.   

Na década de 30 surgem as primeiras tentativas de levar a arte como 

atividade extracurricular para crianças e adolescentes. Trata-se das primeiras 

escolas especializadas em arte para esta faixa etária,  tais como a Escola Brasileira 

de Arte, de São Paulo, dirigida por Theodoro Braga, e os cursos de Anita Malfatti,  

ofertados em seu ateliê e na Biblioteca Infantil Municipal do Departamento de 

Cultura de São Paulo, dirigido por Mário de Andrade. Essas experiências são 

caracterizadas pelo incentivo à livre expressão criativa, ao contrário do ensino de 

arte regular, ofertado oficialmente nas escolas primárias e secundárias, em que 

destaca-se o Desenho Geométrico.  

A Escolinha de Arte do Ginásio Belmiro César é inaugurada em Curitiba 

pelo artista Guido Viaro, em 1937, a qual tinha como proposta oferecer atividades 

livres, funcionando em contra-turno às aulas dos alunos. Esta escolinha foi a 

primeira do Paraná e uma das primeiras inauguradas no Brasil, antes mesmo da 

famosa Escolinha de Arte do Brasil, dirigida pelo artista Augusto Rodrigues.   

Guido Viaro tinha a liberdade de expressão como foco de seu trabalho 

docente no ensino de Arte, o qual sofreu a influência das idéias de Herbert Read e 

Viktor Lowenfeld. Em 1953, ele foi responsável pela criação do Centro Juvenil de 

Artes Plásticas (CJAP), instituição de educação não-formal, voltada para o ensino da 

arte para crianças e adolescentes.  
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O mestre e o artista Viaro tinha por meta estimular a criança a gostar da 
Arte através do “Fazer a Arte”, e assim despertar a criatividade, com 
perspectiva de contribuir para o desenvolvimento e formação do caráter 
humano. Ele desejava que a Arte fosse não só privilégio de alguns, mas de 
crianças de  toda a comunidade, inclusive àquelas  de escolas públicas. 
Mestre Viaro afirmava: “Nas escolas de bairro encontrei crianças com 
grande sensibilidade que expressavam com total pureza e espontaneidade 
seu mundo interior. E à criança se deve prestar o maior respeito. Já se foi o 
tempo que os adultos a oprimiam” (Viaro, 1996).  

 

O Centro Juvenil de Artes Plásticas foi criado a partir de uma exposição, 

como parte das comemorações do centenário da Emancipação Política do Paraná, 

organizada com cerca de 1000 trabalhos de arte de crianças entre 6 e 14 anos, de 

diversas escolas públicas do Estado. Está em funcionamento até os dias de hoje, 

ligado ao Museu Alfredo Andersen e à Secretaria de Estado da Cultura. 

Viaro foi responsável também pela inauguração dos primeiros cursos de 

capacitação para professores de arte da rede pública de ensino do Paraná, os quais 

deram origem aos futuros cursos superiores de Educação Artística, criados na 

década de 70, após a Lei 5692/71 (OSINSKI, 2000). 

Com o final da 2ª Guerra Mundial, por volta do final dos anos 40, os norte-

americanos começam a reforçar o investimento na arte e na ciência, devido à 

constatação da escassez de profissionais competentes nos EUA, comparado à 

Alemanha que, no período pós-guerra, exportava seus cientistas e artistas para o 

mundo todo. As condições políticas no Brasil, que passava por um período pós-

ditadura, favorecem esta valorização da arte.  

Surgem então novas escolas de arte para crianças por todo país, tais como 

a dirigida pelo artista paranaense Guido Viaro (Curitiba), a de Lula Cardoso Aires, 

em Recife, e Augusto Rodrigues dirigindo a Escolinha de Arte do Brasil, no Rio de 

Janeiro (BARBOSA, 2003). 

Outra manifestação deste fenômeno no Brasil foi a chegada da Escola 

Nova, trazida pelo educador Anísio Teixeira, sob a influência do americano John 

Dewey, o qual  influenciou a educação com suas idéias, ocasionando mudanças nas 

metodologias em sala de aula, nos recursos físicos e materiais das escolas e na 

mudança de postura do professor. Na educação paranaense, Erasmo Pilotto se 

sobressai como defensor das propostas educacionais de Dewey. Essa tendência 

trouxe o modernismo para o ensino da arte e tinha como sua principal característica 

a “livre-expressão”.  
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Juntamente com outros educadores, Erasmo Pilotto viabilizou projetos que 

relacionavam a arte e a educação, para os quais contou com a colaboração de  

Emma Koch.  As atividades desenvolvidas a partir de seu contato com artistas 

locais, como Guido Viaro e João Turim, contribuíram para que Pilotto pudesse 

efetivar a proposta de “educação através da arte”, que se realizou no Instituto de 

Educação do Paraná, influenciando professores sob a liderança daquele professor 

(SIMÃO, 2003, p. 70).  

Em 1954, é fundada a Escolinha de Arte do Colégio Estadual do Paraná 

(CEP) em Curitiba, com a influente participação da professora e artista Emma Koch. 

Essa Escolinha de Arte tinha o objetivo de trabalhar com as linguagens das Artes 

Plásticas, Música e Teatro. Mais tarde, essas atividades artísticas foram 

incorporadas ao currículo comum e ao calendário escolar do CEP, onde 

permanecem até os dias atuais. 

A Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP) foi fundada em 1948, 

como conseqüência da antiga luta e trabalho de Alfredo Andersen, Mariano de Lima, 

Guido Viaro, entre outros.  

Em 1958, a regulamentação de uma lei federal permitiu a criação de classes 

com currículos experimentais nas escolas, com a finalidade de investigar alternativas 

e experimentações para os currículos e programas escolares. Essas classes tinham, 

como prática dominante, a exploração de diferentes materiais e técnicas de forma 

que, no final do ano letivo, o aluno deveria ter passado pelo contato com os mais 

variados processos. Justificava-se esta sequência por meio da necessidade de se 

respeitar as etapas de evolução gráfica das crianças, segundo Victor Lowenfeld. 

Dentre estas escolas, destacaram-se principalmente as de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Recife (BARBOSA, 2003).  

Outra importante referência é Herbert Read, filósofo que liderou o 

movimento “Educação através da arte” que, além de influenciar as classes 

experimentais, também influenciou as escolinhas de arte de todo país. 

Por meio dessas teorias, idéias e movimentos, a “livre expressão” foi 

amplamente explorada, contribuindo para a valorização do processo criativo da 

criança, enfatizando a importância de criatividade. No entanto, no início da década 

de 60, os debates sobre o ensino da arte deram enfoque aos questionamentos 

acerca do desenvolvimento espontâneo da expressão artística da criança, que 
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trouxe uma progressiva descaracterização do ensino de arte e de seus conteúdos. 

Outro debate proposto era sobre as contribuições da arte para a formação humana.  

O Projeto das Diretrizes e Bases da Educação Nacional é encaminhado à 

Câmara Federal em 29 de outubro de 1948, mas somente no dia 29 de maio de 

1957, iniciou-se no Congresso a primeira discussão sobre tal Lei. Segundo Saviani,   

 

 Desde sua entrada no Congresso o projeto original das Diretrizes e Bases 
da Educação esbarrou na correlação de forças representada pelas 
diferentes posições partidárias que tinham lugar no Congresso. (...) O 
projeto cuja discussão se iniciara no plenário da Câmara no final de maio 
de 1957 já não era o mesmo que dera entrada naquela Casa em 29 de 
outubro de 1948. Na verdade, o projeto original, agora identificado pelo 
número 2.222/57, chegava ao Plenário consideravelmente emendado. De 
fato, consistia numa nova versão decorrente das modificações previamente 
aprovadas pela Comissão de Educação e Cultura. (...) Na verdade, como 
denunciara Aurélio Vianna na referida sessão de 10.12.58, a retirada do 
projeto da ordem do dia, embora contra o regimento da Câmara, se deveu 
à apresentação à subcomissão relatora, através de um de seus membros, 
do substitutivo de Carlos Lacerda.  O referido substitutivo representou uma 
inteira mudança de rumos na trajetória do projeto. Seu conteúdo 
incorporava as conclusões do III Congresso Nacional dos 
Estabelecimentos Particulares de Ensino, ocorrido em janeiro de 1948. 
Conseqüentemente, os representantes dos interesses das escolas 
particulares tomavam a dianteira do processo  (SAVIANI, 1997, p. 14 - 15).                                         

 

Em 1961, é promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases brasileira, a 

qual regulamentou a uniformização dos programas escolares, sugeriu a introdução 

formal da arte na escola, permitindo que muitas das experiências iniciadas em 1958 

fossem vigoradas. No entanto, seu percurso foi cortado com o golpe de 1964, que 

inicia um período ditatorial de 19 anos. Essa ditadura trouxe muitos atrasos para o 

país, principalmente para o ensino da arte, que tinha como sugestão para as aulas, 

temas cívicos e religiosos (BARBOSA, 2003).  

A partir da Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971, que tem como proposta  

fazer “uma análise crítica da evolução da LDB e fixar as diretrizes e bases para o 

ensino de primeiro e segundo graus” (INEP), a Educação Artística passa a ser 

incluída no currículo escolar, todavia não é considerada uma disciplina obrigatória, 

mas sim uma “atividade educativa”. A inclusão da Educação Artística no currículo 

escolar poderia ter sido um avanço para o ensino da arte, ainda que tardiamente e 

de forma parcial. Entretanto, esta reforma educacional trouxe alguns sérios 

problemas para o ensino da arte dentro da escola.  
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A estrutura escolar não acomodava o trabalho com a arte (o que ocorre 

ainda hoje), e a educação artística passou a ser uma atividade voltada 

principalmente para técnicas mecanicistas, artesanais e industriais, como o 

fornecimento de desenhos prontos para o aluno colorir ou recortar, a confecção de 

presentes e decorações para datas comemorativas, bem como o desenho 

geométrico. Todo esse quadro político gerou situações equivocadas para o ensino 

da arte dentro da escola. Barbosa (1989), explica que...  

 
Essa lei estabeleceu uma educação tecnologicamente orientada que 
começou a profissionalizar a criança na 7ª série, sendo a escola 
secundária completamente profissionalizante. Esta foi uma maneira de 
profissionalizar mão-de-obra barata para as companhias multinacionais que 
adquiriram grande poder econômico no País sob o regime da ditadura 
militar de 1964 a 1983.  

 

Segundo a autora, a  Lei 5692, e por consequência a Educação Artística no 

currículo escolar, não foi uma conquista, mas uma criação ideológica de educadores 

norte-americanos que, sob um acordo oficial (Acordo MEC-USAID) reformulou a 

Educação Brasileira, estabelecendo os objetivos e o currículo configurado na Lei 

Federal nº 5.692 (BARBOSA, 1989). 

Outro problema causado por essa lei foi o estabelecimento da prática da 

polivalência, a qual indicava que o ensino das artes plásticas, do teatro, da dança e 

da música, no 1º grau (1ª à 8ª série), deveriam ser lecionadas na disciplina de 

Educação Artística, por um mesmo professor. Os professores não estavam 

habilitados e preparados para o domínio do conhecimento artístico nas suas 

diversas áreas, e necessitavam de formação para lecionarem esse conteúdo. As 

universidades, também, não ofereciam um curso de licenciatura que habilitasse para 

todas estas áreas. 

Progressivamente, a partir de 1973, foram surgindo mais cursos de 

formação de docentes da “Educação Artística”, a chamada licenciatura curta, que 

habilitava o professor para a docência no 1º grau. Inicialmente, esses cursos não 

ofereciam qualidade, pois foram criados e elaborados para suprir uma necessidade 

emergente. Todavia, graças a este pontapé inicial, pode-se verificar que, 

atualmente, há cerca de 150 cursos de licenciatura em artes, em todo o Brasil, 

sendo que nos últimos vinte anos, foram criados diversos programas de pós-

graduação stricto sensu, principalmente lato sensu, a produção acadêmica 
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aumentou; e cresceu consideravelmente o número de trabalhos publicados 

(RIBEIRO BARBOSA, 2004). 

A construção dessa trajetória ocorreu devido a debates, experimentações 

artísticas, pesquisas e, principalmente, pelo movimento organizado pelos 

professores do Ensino da Arte. O primeiro encontro nacional de especialistas de Arte 

e Educação ocorreu em 1973, na UnB, em Brasília, e o primeiro encontro latino-

americano ocorreu em 1977, no Rio de Janeiro (RIBEIRO BARBOSA, 2004). 

A partir de então, esse movimento organizado por professores e estudantes 

de arte viabilizou e estimulou, gradativamente, a conscientização e a participação de 

mais professores em debates e lutas políticas. Um outro marco dessa trajetória foi a 

promulgação da Constituição de 1988, a qual indica que “o ensino será ministrado 

com base nos seguintes princípios: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, a arte e o saber”( Art. 206, Parágrafo 2º), e também que “o 

Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes 

da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais”(Art. 215).  

Durante o  longo  processo  de  tramitação  do  projeto da nova LDB, 

iniciado a  partir da promulgação da Constituição de 198840, no Paraná foi elaborado 

o Currículo Básico do Ensino de 1º grau e aconteceu a reestruturação curricular do 

ensino de 2º grau, em 1990. Tais propostas curriculares tiveram como princípio 

norteador a pedagogia histórico-crítica, tencionando fazer da escola um instrumento 

que contribuísse para a transformação social. “O ensino de Arte retomava, assim, o 

seu caráter artístico e estético pela formação do aluno, pela humanização do 

sentidos, pelo saber estético e pelo trabalho artístico” (PARANÁ, 2006, p.20). 

Após quatro anos de trabalho de implementação das novas propostas no 

estado do Paraná, esse processo foi interrompido em 1995, com a nova gestão do 

governo estadual e federal, que impôs novas políticas educacionais, com outras 

bases teóricas. 
                                                
40    A Constituição Estadual do Paraná, de 1989, repete, em parte, o que se afirma na Constituição Federal, conforme o artigo 

178: “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) III - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, a arte e o saber”. E o artigo 190: “A cultura, direito de todos e manifestação da espiritualidade 

humana, deve ser estimulada, valorizada, defendida e preservada pelos Poderes Público estadual e municipal, com a 

participação de todos os segmentos sociais, visando á realização dos valores essenciais da pessoa”. Parágrafo Único: 

“Fica asseguradas pelo Estado a liberdade de expressão, criação e produção no campo artístico e cultural e garantidos, 

nos limites de sua competência, o acesso aos espaços de difusão e o direito à fruição dos bens culturais”. (Constituição 

Estadual do Paraná) 
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Em dezembro de 1996, é promulgada a  Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, com a qual o ensino da arte passa a ser obrigatório 

nas escolas de educação básica: “O ensino da arte constituirá componente curricular 

obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos” (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Art.26, Parágrafo 2º). 

Posteriormente à LDB de 1996, vieram outras diretrizes, como as do 

Conselho Nacional de Educação, os Parâmetros Curriculares de Educação (PCN’s), 

as orientações curriculares do MEC. Estas diretrizes provocaram e ainda provocam 

mudanças lentas na legislação curricular dos estados e municípios brasileiros, em 

todos os níveis da educação, inclusive a adaptação dos cursos superiores, trazendo 

à tona a necessidade de se aumentar o quadro de professores nas redes de ensino, 

de incentivar a formação continuada e a pesquisa para os professores do Ensino da 

Arte.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), são publicados no período de 

1997 a 1999, e apesar do Currículo Básico do estado do Paraná ainda estar em 

vigência por resolução do Conselho Estadual, este foi sendo substituído aos poucos 

pelos PCN’s, que foram encaminhados diretamente para as residências dos 

professores. 

Os teóricos e estudiosos do Ensino da Arte ainda debatem sobre os ajustes 

e aplicabilidade das propostas que surgiram nos últimos anos, havendo 

controvérsias e discordâncias a respeito.  

Um dos tópicos dos PCN’s de Arte, referente ao conhecimento artístico que 

diz respeito a esta pesquisa, trata a obra de arte como um produto que “fala por si 

mesmo”: “A forma artística fala por si mesma, independente e vai além das 

intenções do artista” (PCN, 2002, p.38-39). Esta citação aponta que a forma artística 

ganha um “significado na fruição de cada espectador” (PCN, 2002, p.39), deixando 

mal explicada a suposição de que a experiência e o conhecimento individual podem 

dar conta da interpretação de uma obra de arte. A afirmação acima é completamente 

contrária à concepção de arte tomada nesta pesquisa, pois conforme já se afirmou 

anteriormente, a obra de arte traz em si um conhecimento específico de uma 

realidade também específica, e não pode ser suprido por conhecimentos 

proporcionados pelo senso comum, ou outras formas de apreensão do real. Assim 
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como a ciência, a arte é um meio de revelar a realidade humana, e sua apropriação 

exige um processo cognitivo, estabelecendo diversas relações com essa realidade.  

No entanto, esse mesmo documento, os PCN’s, afirma que a obra de arte é 

um meio de conhecimento, apontando o objeto artístico como forma (suas estruturas 

e leis internas de formatividade) e produção cultural (documento do imaginário 

humano, sua historicidade e diversidade) (PCN, 2002, p.45). Esse documento se 

contradiz ainda mais quando afirma a necessidade do ensino da Arte por meio da 

escola para o domínio deste conhecimento. 

Outro equívoco está relacionado à fundamentação dos documentos das 

Diretrizes Curriculares na “estética da sensibilidade”, na “política da igualdade” e na 

“ética da identidade”. Trojan (2005) explica:  

 
Sem negar "a criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade pelo inusitado 
e a afetividade", a estética como princípio curricular não pode ser limitada 
ao fazer, à técnica, nem servir de cosmético para criar uma imagem 
superficial de qualidade, transformar a desigualdade em "respeito [ou 
tolerância] à diversidade e ao bem comum [ou seria privado?]" e confundir 
valores éticos com "solidariedade e responsabilidade social" de 
"identidades sensíveis" que assumem a função de amenizar a culpa de 
quem expropria o próximo e justificar o castigo de quem é vítima da 
expropriação, como pretende a estética de sensibilidade proposta pelas 
diretrizes curriculares (conforme o art. 3.o da Resolução CEB 3/98). Essa 
orientação evidencia a estetização dos valores éticos e políticos da 
democracia liberal, calcada na ideologia do individualismo, da liberdade, da 
igualdade e da fraternidade que esconde a divisão da sociedade em 
classes e o acesso privado aos bens culturais produzidos socialmente.  

 

Compreende-se aqui que o conceito de estética foi esvaziado do seu 

conteúdo artístico, passando a ser utilizado as relações de trabalho e da mercadoria, 

firmando a divisão de classes e restringindo a poucos o acesso à arte e a 

compreensão da sua dimensão estética. 

Esses mesmos conceitos passaram a ser utilizados nos cursos de 

capacitação de executivos e demais profissionais das empresas privadas, na década 

de 90, e das capacitações de professores da Rede Pública em Faxinal do Céu 

(Pinhão) de 1997 a 2002. “Nesses eventos, eram constantes as atividades artísticas 

desprovidas de conteúdo, sendo aplicadas, na maioria das vezes, como momentos 

terapêuticos, de descontração e de alienação, distantes da realidade escolar” 

(PARANÁ, 2006, p. 21).  

Conforme Silva (2003), os eventos proporcionados pelo governo do estado 

do Paraná para os professores durante este período, possibilitavam no 
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funcionamento das escolas a prontidão e a participação dos professores no jogo da 

concorrência, o elemento fundamental para sua competitividade. Dessa forma, a 

autora explica que: 

 
Se nos aproximarmos do que pensam os “novos intelectuais” sobre a 
escola, como uma empresa que busca qualidade (de preferência total), que 
institui a competição, a premiação, como no mercado, tem-se a 
necessidade de que os professores, diretores, supervisores que trabalham 
na “empresa-escola” mobilizem, motivados, de preferência pela forma e 
pelos conteúdos ministrados em Faxinal do Céu, os saberes, as técnicas, 
as competências, as capacidades de iniciativa e adaptação nas condições 
necessárias ao sucesso de suas atividades (SILVA, 2003, p.14). 

 

A partir do interesse em transformar a educação em estratégia de Estado, a 

forma de capacitar os professores em Faxinal do Céu, elaborada por profissionais 

ligados a empresas privadas, pode ser vista como um sistema mediador entre 

Estado e organismos que impõem políticas, e da legitimidade de elementos de 

controle nos espaços educativos, presentes nesta política de capacitação dos 

docentes da escola pública paranaense (SILVA, 2003). 

Em 2003 se iniciaram novos períodos de gestão, tanto no governo federal 

quanto estadual, nos quais foram implementadas novas políticas educacionais, com 

outras bases teóricas.  

No estado do Paraná, durante o período de 2003 a 2006, foram realizadas 

algumas ações de cunho educativo, pelo governo do Estado do Paraná. Dessas, 

algumas tocam o ensino de Arte, dentre as quais destacam-se o aumento da carga-

horária semanal, concurso público para novos professores licenciados em Arte, 

publicação e distribuição do livro didático de Arte para professores e alunos,  

aquisição de livros da área de Arte para a biblioteca dos estabelecimentos de 

ensino, a elaboração das Diretrizes Curriculares para o ensino de Arte (entre outras 

disciplinas), a criação do projeto Fera (Festival de Arte da Rede Estudantil), entre 

outros. 

Com relação às Diretrizes Curriculares de Arte para a Educação Básica, 

trata-se de um documento oficial elaborado e divulgado recentemente (2006), que 

estrutura e dá a referência curricular para a rede pública estadual do Paraná. Esse 

documento foi formulado a partir de uma abordagem histórica da disciplina de Arte e 

dos seus percursos no âmbito escolar, destacando os mais recentes indicativos que 

marcaram a história do componente curricular: o Currículo Básico (1990), a Proposta 



 

 

81                                                                

 

de Reformulação do 2º Grau (1990) e os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PARANÁ, 2006, p.07). 

Por meio desse documento, foram definidos os principais conhecimentos, 

conceitos ou práticas que identificam e organizam os diferentes campos de estudo 

da disciplina de Arte, chamados de “conteúdos estruturantes”. “Os conteúdos 

estruturantes são fundamentais para a compreensão do objeto de estudo das 

referidas áreas do conhecimento” (PARANÁ, 2006, p.07). 

 
Os conteúdos são selecionados a partir de uma análise histórica, com base 
num projeto de sociedade que busca superar desigualdades e injustiças, 
vindo a constituir uma abordagem fundamental para a compreensão desta 
disciplina (PARANÁ, 2006, p. 27). 

 

Os fundamentos teórico-metodológicos das diretrizes para o ensino da Arte 

são determinados a partir das concepções presentes no senso comum: a mímesis e 

a representação; a arte como expressão e o formalismo. Essas teorias pretendem  

definir um conceito fixo e único sobre a arte, defendem a idéia de que existe uma 

essência, ou seja, propriedades essenciais comuns a todas as obras de arte e que 

somente nelas se encontram (PARANÁ, 2006, p.22). 

A partir destas concepções, definem-se os rumos da disciplina, no que se 

refere ao tratamento a ser dado aos conteúdos, aos procedimentos metodológicos e 

avaliativos. A prática pedagógica em Arte deverá contemplar as artes visuais, a 

dança, a música e o teatro.  

 
Para o Ensino Fundamental, as formas de relação da arte com a sociedade 
serão tratadas numa dimensão ampliada, com ênfase na associação da 
arte com a cultura e da arte com a linguagem. Para o Ensino Médio, a partir 
de um aprofundamento dos conteúdos, a ênfase será maior na associação 
da arte e conhecimento, da arte e trabalho criador e da arte e 
ideologia.(PARANÁ, 2006, p.22). 

 

Esse documento não pressupõe a polivalência do professor, mas espera-se 

que este trabalhe com os conhecimentos de sua formação, fazendo relações com os 

conhecimentos das outras áreas da arte e proporcionando ao aluno “uma 

perspectiva de abrangência do conhecimento em arte produzido historicamente pela 

humanidade” (PARANÁ, 2006, p.23). 

A respeito do FERA, trata-se de um projeto de Arte para a Escola Pública, 

que reúne alunos e professores da Rede Estadual de Ensino. É promovido pela 
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Secretaria de Estado da Educação, com o intuito de valorizar, atender e gerir a 

diversidade cultural no âmbito da comunidade escolar no estado do Paraná. Esse 

evento ocorre anualmente, em todas as regiões do estado, devendo chegar este ano 

à sua 5ª edição. Tem como público alvo alunos e professores da rede estadual de 

ensino.  

O FERA, por meio de oficinas e atividades culturais, procura contemplar o 

trabalho pedagógico e artístico em sete modalidades diferentes: Arte Circense, Artes 

Literárias, Artes Visuais, Audiovisual, Dança, Música e Teatro.  

Segundo o site oficial do evento, o projeto tem os seguintes conceitos como 

fundamento, desde sua implantação e implementação: “a integração coletiva, a 

liberdade orientada e igualdade entre os participantes, a simultaneidade das 

atividades, a interação social e a participação integral visando o enriquecimento na 

formação de alunos e professores da Rede Pública de Ensino” (FERA). 

Tem, ainda, como objetivos, “incentivar experiências nas diversas 

linguagens artísticas, desenvolver a interdisciplinaridade, trabalhar o conhecimento 

da arte e da cultura, contribuir para a reflexão sobre a arte na educação e, ainda, 

promover o intercâmbio regional para enriquecer o tempo e o espaço escolar”, como 

também “valorizar as tradições populares, em seus vários aspectos culturais, 

entendendo-as como meio vital de preservação de nossas raízes” (FERA). 

É interessante observar que, apesar de constituir-se como um projeto de 

arte, sua ementa não inclui como um de seus princípios o acesso às artes visuais 

por meio de museus, diferente do que ocorre com as áreas de música, dança e 

teatro. 

Ainda são muitas as situações conflitantes dentro do universo educacional, 

com relação ao Ensino da Arte, na educação básica. Afinal, as ações docentes  

ainda são realizadas a partir de sérios equívocos como o uso de estereótipos, o 

enfoque em datas comemorativas, desenhos prontos para colorir, cópias de obras 

de arte, entre outros. Dentre as razões para tantos equívocos, pode-se destacar: a 

falta de políticas de formação continuada para professores de Arte por meio das 

redes de ensino e das universidades; a fragilidade dos currículos de formação de 

professores; o espaço arquitetônico escolar, que não oferece condições para o 

ensino e estudo da arte; o projeto político-pedagógico das escolas que muitas vezes 

não funciona; o não-acesso à arte; entre tantas outras razões.  
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Notam-se, também, incoerências nos documentos oficiais e nas políticas 

educacionais, tanto no que diz respeito às suas fundamentações teóricas, como na 

percepção da realidade e das necessidades do universo escolar. Documentos não 

substituem a criação de propostas curriculares e ações específicas para cada região 

do país. Deve-se ter como ponto de partida a realidade dessas escolas, professores 

e alunos. 

É necessário que se compreenda que uma proposta curricular é um 

instrumento funcional para a escola mas, por outro lado, deve haver, paralelamente, 

um trabalho de formação continuada para os docentes e demais envolvidos com o 

ensino da arte na escola, bem como a troca de experiências e a  construção 

permanente da proposta curricular. 

Sem dúvida, houve muitos avanços no processo histórico dessa disciplina 

no âmbito escolar, embora ainda haja muito que fazer, para que a escola possa 

cumprir efetivamente a sua função social e democrática e que esta disciplina 

contemple a arte como área de conhecimento. 
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                Fig. 11 - Museu de Arte Contemporânea do Paraná           Fig. 12 - Museu Alfredo Andersen 

 
 

         Fig. 13 - Solar do Barão 
 
 

 
                   Fig. 14 - Museu Oscar Niemeyer   

 

      
                   Fig. 15 - Museu Metropolitano de Arte de Curitiba - MUMA 

Fazer política é passar dos sonhos às 
coisas, do abstrato ao concreto. A 
política é o trabalho efetivo do 
pensamento social: a política é a vida. 
Admitir uma quebra de continuidade 
entre a teoria e a prática, abandonar os 
realizadores a seus próprios esforços, 
ainda que concedendo-lhes uma cordial 
neutralidade, é renunciar à causa 
humana. A política é a própria trama da 
história. 

José Carlos Mariátegui 
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4. POLÍTICAS DE ACESSO ÀS ARTES VISUAIS EM CURITIBA: RELAÇÃO 
MUSEU/ESCOLA 

 
 

Os espaços públicos de acesso à arte são, muitas vezes, freqüentados por 

um público que não se apropria nem compreende a arte como forma de 

conhecimento, independente de seu valor econômico, enquanto mercadoria que 

pode ser adquirida. Este fato explica-se devido ao capitalismo, modo dominante de 

produção, distribuição e consumo dessa sociedade, cuja classe dominante detém o 

poder, portanto, determinando a cultura.  

As leis e políticas de acesso à arte têm sido criadas e implementadas a 

partir da necessidade da classe dominante e do mercado, evidenciando os impactos 

da submissão do estado às regras da acumulação capitalista.  

Ainda que a arte e a educação sofram as conseqüências desse 

comprometimento do estado com o capital, em virtude do seu papel de garantir as 

condições necessárias para a economia, o acesso à arte só será garantido a toda a 

população por meio da implementação de políticas públicas que estabeleçam 

oportunidades efetivas e, para isso, é necessário que se estabeleçam condições 

para a transformação desta realidade. 

Dessa forma, este capítulo vem tratar, de forma ampla, das políticas de 

acesso às artes visuais, principalmente em Curitiba, no que diz respeito à relação 

entre museu e escola enquanto espaços de acesso à cultura artística.  

O primeiro tópico tratará de levantar questões históricas e políticas relativas 

ao estado e ao seu papel na democratização do acesso à arte.  

Na segunda parte, será realizada uma abordagem histórica e conceitual da 

relação entre o museu de arte e as escolas da educação básica, tendo em vista a 

função social desta relação.  

Finalmente, na terceira parte deste capítulo, serão apresentados os museus 

e os centros culturais públicos de Curitiba, que apresentam uma proposta de ação 

educativa para escolas, conforme pesquisa de campo realizada nos meses de 

agosto e setembro de 2007. O último espaço a ser tratado nesta seção será o 

museu Oscar Niemeyer, cuja ação educativa é objeto de estudo deste trabalho.  

Dessa forma, realizou-se uma abordagem um pouco mais extensa deste museu em 
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relação aos outros, pois esta terá a função de contextualizar o espaço onde se 

desenvolve a ação que será analisada, especificamente, no 5º capítulo. 

 

 

4.1   O ESTADO E O ACESSO À ARTE  
 

 

O estado é o organismo político e administrativo que normatiza uma 

sociedade, tendo o seu poder organizado por meio de estruturas jurídicas e políticas. 

É a principal expressão da sociedade civil, articulado a processos sociais, 

econômicos e culturais. 

No contexto das relações capitalistas, o estado expressa os interesses 

dominantes que resultam das relações entre indivíduos, grupos e classes, que se 

estabelecem na contradição entre o público e o privado, entre o interesse geral e o 

particular, que têm sua origem no conflito entre as classes sociais. 

Para Marx(1998), a função do estado é assegurar e conservar a dominação 

e a exploração de uma classe, que no capitalismo se manifesta como a defesa dos 

diversos setores ligados ao capital. Numa relação de funcionalidade, cabe ao estado 

estabelecer processos de valorização do capital (BOBBIO, 1999). O estado, como 

expressão da classe dominante, possibilita adequar as relações de produção 

específicas para o capitalismo em suas dimensões políticas e econômicas. 

Do ponto de vista político, a administração do estado é a atividade 

organizadora da sociedade. No âmbito da sociedade capitalista, quando se admite a 

existência de problemas sociais, a tendência é identificar suas causas nas leis da 

natureza, as quais nenhuma força humana pode comandar; ao se tratar da vida 

privada, o problema é pessoal e, portanto, independente da alçada do estado; 

somente se for referente à administração aí, sim, depende do estado (MARX, 1844).  

Desse modo, a pobreza pode ser explicada devido à má vontade dos 

pobres, e dessa forma, “o estado jamais encontrará no ‘estado e na organização da 

sociedade’ o fundamento dos males sociais (...)”, conforme Marx (1844), que 

complementa: 

 

 

 



 

 

87                                                                

 

O Estado não pode eliminar a contradição entre a função e a boa vontade 
da administração, de um lado, e os seus meios e possibilidades, de outro, 
sem eliminar a si mesmo, uma vez que repousa sobre essa contradição. 
Ele repousa sobre a contradição entre vida privada e pública, sobre a 
contradição entre os interesses gerais e os interesses particulares. Por 
isso, a administração deve limitar-se a uma atividade formal e negativa, 
uma vez que exatamente lá onde começa a vida civil e o seu trabalho, 
cessa o seu poder (MARX, 1844). 

 

Isto quer dizer que, se o problema da sociedade for de ordem privada, quer 

seja relacionado à educação, saúde, pobreza ou fome, ou seja, se não for de cunho 

administrativo, não é responsabilidade do estado.  

Enquanto administrador da sociedade civil, o estado tem fundamental 

participação na organização, distribuição e compreensão da cultura, a qual pode ser 

manipulada e colocada como um dos meios, para obter uma sociedade civil 

harmoniosa, responsável e “livre de conflitos”, tendo em vista que 
 

(...) os indivíduos vivem num estado de antagonismo crônico, impelidos por 
interesses opostos; mas o Estado é aquele âmbito transcendente no qual 
essas divisões podem ser harmoniosamente reconciliadas. Para que isso 
aconteça, contudo, o Estado já tem que ter estado em atividade na 
sociedade civil, aplacando seus rancores e refinando suas sensibilidades, e 
esse processo é o que conhecemos como cultura. A cultura é uma espécie 
de pedagogia ética que mos torna aptos para a cidadania política ao liberar 
o eu ideal ou coletivo escondido dentro de cada um de nós, um eu que 
encontra sua representação suprema no âmbito universal do Estado 
(EAGLETON, 2000, p.17). 

 
Dessa forma o estado, como representante da classe dominante, divulga e 

impõe a cultura conveniente para cada grupo, diferenciando ainda mais as classes 

desfavorecidas, por meio de seus valores culturais. Logo, a chamada cultura 

popular, enquanto cultura dominada, tem força social irrelevante perante os valores 

dominantes e as restrições determinadas pela elite.    

Museus, bibliotecas, teatros e centros culturais são alguns espaços públicos 

onde se promove e divulga a arte. São freqüentados de forma espontânea, em sua 

grande maioria, por uma elite intelectual e econômica, o que muitas vezes lhes dá 

uma posição de destaque, de glamour, mas que não confere, necessariamente, com 

a sua real apropriação, fruição e compreensão da arte.  

Portanto, grande parte dos que freqüentam estes espaços não têm a 

sensibilidade necessária para fruir e compreender a arte. Já os que não freqüentam 

não o fazem, primeiramente, por não terem possibilidades e oportunidades de 

compreensão e acesso às manifestações artísticas. 
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Este fato explica-se devido à classe dominante, ou seja, a que detém o 

domínio econômico, deter o poder na sociedade capitalista, seja no âmbito judiciário, 

legislativo ou executivo. Por meio do estado, são estabelecidas as leis, normas e 

condutas para esta sociedade, inclusive na esfera cultural. Dessa forma, as leis e 

políticas são criadas e implementadas a partir da necessidade da classe dominante 

e do mercado, evidenciando os impactos da submissão do estado às regras da 

acumulação capitalista. 

Com relação à situação atual do estado, no período que abrange as três 

últimas décadas, e a existência de uma nova crise do capitalismo, em face ao 

declínio do crescimento econômico, impõe-se a necessidade de uma reestruturação 

econômica e de um conjunto de reformas do estado. Esses são elementos 

importantes no contexto político brasileiro, uma vez que interferem profundamente 

na redefinição de diretrizes políticas, econômicas e sociais.  

No longo período de prosperidade do capitalismo e certa estabilidade social, 

após a segunda guerra mundial, o estado assume o papel de administrador da força 

de trabalho, por meio de uma rede de serviços sociais que busca reduzir as 

desigualdades e o desemprego, configurando-se como “estado de bem-estar” 

(welfare state) ou estado assistencial. Conforme esta teoria, o estado toma medidas 

de redução das desigualdades tais como a implementação da prestação de serviços 

de saúde, educação, previdência e assistência social, e por outro lado, desenvolve 

políticas para manter o crescimento econômico, garantindo demanda para o 

consumo41 (PERONI, 2003). 

A partir do final dos anos 1960 e início dos 1990, do século xx, a ruptura 

com os compromissos do estado de bem-estar social favoreceu a introdução das 

medidas de reestruturação com a internacionalização produtiva e financeira, com 

predomínio do capital financeiro, como forma de superação da crise. Tal proposta 

explica-se pelo fato de que, para recuperar a taxa de lucro em declínio, o capital faz  

                                                
41   “Como exemplo que se aproxima mais desta definição, é costume apresentar a política posta em prática na Grã-Bretanha 

a partir da Segunda Guerra Mundial, quando a seguir ao debate aberto pela apresentação do primeiro relatório 

“Beveridge” (1942), foram aprovadas providências no campo da saúde, e da instrução, para garantir serviços idênticos a 

todos os cidadãos, independente da sua renda. Este exemplo leva a vincular o conceito de assistência pública ao das 

sociedades de elevado desenvolvimento industrial e de sistema político de tipo liberal democrático. Na realidade, o que 

distingue o Estado assistencial de outros tipos de Estado não é tanto a intervenção direta nas estruturas públicas na 

melhoria do nível de vida da população, quanto ao fato de que tal ação é reivindicada pelos cidadãos como um direito.” 

(BOBBIO, 1999, v.1, p.416).  
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dois movimentos: a reestruturação produtiva e a reforma do estado. A reforma do 

estado ocorreria a fim de redefinir a atuação da esfera estatal e adequar-se ao 

processo de reestruturação produtiva. Os estados nacionais dariam a base 

necessária para atender as necessidades dos oligopólios internacionais.  

O Consenso de Washington traça as diretrizes para um modelo político e 

econômico liberal, e aponta medidas que deveriam ser tomadas pelos países 

capitalistas, tais como: desregulamentação dos mercados, abertura comercial e 

financeira, privatização de empresas e instituições públicas e redução do papel do 

estado (HARVEY, 2006). 

O discurso neoliberal retoma e dá uma nova significação para os princípios 

do liberalismo clássico, tais como individualismo e liberdade, readequando-os às 

necessidades atuais do mercado; leva à revisão do papel do estado a fim de cortar e 

reorientar os gastos públicos, reduzindo-os a dimensões mínimas no âmbito das 

políticas sociais e privatizando muitas instituições públicas. Na medida em que se 

diminui o grau de intervenção estatal, há um grande estímulo à livre negociação 

entre capital e trabalho, efetivando o surgimento de novas formas de emprego e 

contratos, nos quais se reduzem os direitos trabalhistas (HARVEY, 2006). 

A apropriação dos frutos da produção e do trabalho mantém-se privada, 

ampliando a concentração de renda e, por conseqüência, aumenta a desigualdade 

social e econômica. A partir do acirramento das contradições entre capital e 

trabalho, percebe-se a crise estrutural que o capitalismo está vivendo: uma 

convergência de crises simultâneas: fiscal, econômica, política, social e 

administrativa (PERONI, 2003). 

No contexto brasileiro, em que a organização da sociedade civil brasileira, no 

processo de redemocratização pós-ditadura militar (1964-1985), possibilitou 

aprovação da Constituição Federal de 198842, os direitos proclamados nesse 

documento vão, gradativamente, sofrendo impactos que levam à redução dos 

investimentos públicos na cultura e na educação.  

                                                
42  “Embora a legislação brasileira venha desde o início do século XX tratando de vários temas relacionados à cultura 

brasileira, a necessidade da construção e desenvolvimento de uma política pública de cultura no Brasil [...], aparece 

melhor detalhado e claro no texto constitucional de 1988. No Título ‘Da Ordem Social’, Capítulo III, Seção II, ‘Da Cultura’, 

foi inserido dois parágrafos, 215 e 216, nos quais se explicitam os ‘direitos culturais’ que todo cidadão deve ter acesso, 

destacando as ‘fontes da cultura nacional’ que o Estado deve proteger: ‘as manifestações das culturas populares, 

indígenas e afro-brasileiras, e outros grupos participantes do processo civilizatório nacional’”. (MEIRA, 2004). 
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Na década de 80, durante o governo Sarney, foi criado o Ministério da 

Cultura, como um sinal da retomada da democracia, após 20 anos de ditadura militar. 

É criada também a primeira lei de incentivo fiscal, a Lei Sarney. O poder público 

incentivava a atuação do setor privado, repassando sua responsabilidade da gestão 

do incentivo à produção cultural. Dessa forma, surge a primeira legislação brasileira 

de incentivos fiscais, durando apenas quatro anos, de 1986 a 1990. 43 

Durante a década de 1990, com início na década de 1980, ocorre um 

deslocamento de poder do Estado para o mercado, modelo de gestão cultural que 

vigora ainda hoje no país, tendo as leis de incentivo à cultura como mecanismo mais 

evidente. 

 
As leis de renúncia fiscal surgem como um mecanismo de financiamento à 
cultura, criado pelo poder público com o objetivo de estimular o 
investimento da iniciativa privada no fomento às atividades artístico-
culturais no país. São, portanto, uma espécie de sintoma que sinaliza para 
o reordenamento que vem se processando em escala mais ampla no tecido 
social, mas que se reflete também nos remanejamentos dos modos de 
gestão e organização da esfera cultural (PITOMBO, 2006, p. 59). 

 

O estado vai se distanciando do seu papel tradicional de mecenas da cultura e 

vai se abrindo cada vez mais para uma inserção mais ativa e hegemônica do capital 

privado no circuito da produção cultural brasileira, na medida em que assume uma 

atuação marcadamente reguladora e facilitadora (PITOMBO, 2006). 

Com o modelo de gestão neoliberal, assumido no governo Fernando Collor de 

Mello, inicia-se um período de regulamentação do estado na área cultural, o qual 

determina que a produção cultural possa ser regulada apenas pelas leis do 

mercado. Várias instituições oficiais vinculadas ao governo federal tiveram suas 

atividades encerradas, assim como o próprio ministério, que foi destituído, tornando-

se a secretaria da cultura (PITOMBO, 2006). 

Em 1991, é promulgada a Lei Rouanet, nova lei federal de incentivo fiscal à 

cultura, proposta pelo então Ministro da Cultura, Sérgio Paulo Rouanet. Sua ênfase 

estava na organização de um sistema nacional de financiamento à cultura, através 

do Programa Nacional de Incentivo à Cultura - PRONAC. A Lei Rouanet introduziu 

um procedimento de avaliação dos projetos culturais, inaugurando “um modelo de 

                                                
43    A Lei Sarney é extinta em 1990, no governo de Fernando Collor de Mello, o qual revogou todas as leis de incentivo fiscal 

federal em vigência no Brasil. 
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análise que viria a ser adotado pela maioria das leis de incentivos fiscais criadas, a 

partir de então, em âmbito estadual e municipal” (PITOMBO, 2006, p. 60). 

O presidente Fernando Henrique Cardoso inicia a sua primeira gestão em 

1995, quando teve início no Brasil a chamada reforma da gestão pública ou reforma 

gerencial do estado, executada a nível federal por meio do MARE - Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado, tendo como ministro o sr. Luiz Carlos 

Bresser-Pereira.  

Segundo Bresser-Pereira, eram três as reformas necessárias. A primeira seria 

a reforma fiscal do estado que, com o ajuste fiscal profundo, asseguraria a 

estabilização, viabilizando a substituição da âncora cambial pela âncora monetária e 

restabeleceria a poupança pública, devolvendo ao estado a capacidade de promover 

o desenvolvimento econômico e social. A segunda seria a reforma da própria 

estratégia de desenvolvimento econômico e social do estado, a qual deveria 

privilegiar o papel do próprio estado em parceria com a sociedade civil, 

proporcionando o desenvolvimento econômico e social, a partir do favorecimento do 

mercado e ampliando o seu papel. E a terceira reforma seria a do aparelho do 

estado e da sua burocracia (BRESSER-PEREIRA, 1995).  

O documento elaborado para a reforma de 1995 aponta que o estado gerou 

distorções e ineficiências ao tentar assumir funções diretas de execução, tendo 

então como um de seus princípios fundamentais o de que o “estado só deve 

executar diretamente as tarefas que são exclusivas de estado, que envolvem o 

emprego do poder de estado, ou que apliquem os recursos do estado”, embora 

conservando e, se possível, ampliando sua ação na área social (Reforma de Gestão 

Pública de 1995). Portanto, reformar o estado significa “transferir para o setor 

privado as atividades que podem ser controladas pelo mercado” (BRASIL, MARE, 

1995, p.11). As estratégias de reforma do estado no Brasil são a privatização44 , a 

publicização45  e a terceirização46 (BRESSER-PEREIRA, 2005). 

O plano de reforma do estado busca racionalizar recursos, diminuindo o seu 

papel no que se refere às políticas sociais, sendo considerados serviços não-oficiais, 

                                                
44  A Privatização consiste em transformar uma organização estatal em uma organização de direito privado, pública, não-

estatal ou simplesmente a venda de uma empresa pública.  
 

45   Publicização é a transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e científicos que hoje o Estado presta. 
 

46   A Terceirização é o processo de transferência para o setor privado dos serviços auxiliares ou de apoio. 
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não-exclusivos do estado, ou seja, de propriedade pública não-estatal ou privada. 

Conforme o plano de reforma, o estado deixaria de realizar políticas sociais, 

ignorando o princípio dos “males sociais”, repassando para a sociedade o peso 

desta responsabilidade, por meio da privatização ou pelo público não-estatal (sem 

fins lucrativos)47 (PERONI, 2003). 

A partir da caracterização desse período de recomposição do Estado e seu 

processo de reforma, é possível identificar algumas medidas relacionadas com a 

cultura e a educação a partir de diretrizes estabelecidas, leis e políticas 

implementadas e reformas que se adaptam ao novo modelo de gestão pública. 

No âmbito cultural, há uma reorganização da estrutura do Ministério da 

Cultura, transformada em lei em 1998. As reformas, propostas neste governo, também 

trouxeram mudanças na área cultural. Pretendia-se criar uma “política cultural 

democrática”, que estimulasse a consolidação de um sistema de financiamento para a 

cultura, no entanto, manteve-se o Ministério da Cultura em situações precárias 

durante todo o período de 1995 a 2002, o que levou a investir na modalidade de 

‘mecenato’ da Lei Rouanet, transferindo para o mercado a responsabilidade sobre as 

políticas culturais (MEIRA, 2004). Durante os oito anos da gestão FHC, o Ministério da 

Cultura não conseguiu sair do isolamento em relação aos outros ministérios, havendo 

poucas iniciativas práticas de ações culturais integradas com a educação e com 

outras políticas públicas.  

Com relação à educação, ocorre a implantação da nova LDB (Lei n. 9394/96), 

após oito anos de sua tramitação no Congresso Nacional. A LDB foi aprovada por vias 

que desconsideraram toda discussão realizada na esfera civil, sendo sancionada de 

forma “arbitrária” pelo poder executivo. Assim, deve-se questionar se a lei expressa 

realmente a vontade política de melhoria qualitativa da educação brasileira.  

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), em 2003, iniciou sua primeira 

gestão com promessas de grandes mudanças no campo da cultura e da educação. 

Foram criados vários eventos, grupos, instituições, diretrizes, leis e políticas para 

organizar e normatizar as diversas áreas da cultura e da educação no país. 

                                                
47   Marx, já no século XIX, apontava que: “Quanto mais poderoso é o Estado e, portanto, quanto mais político é um país, tanto 

menos está disposto a procurar no princípio do Estado, portanto no atual ordenamento da sociedade, do qual o Estado é a 

expressão ativa, autoconsciente e oficial, o fundamento dos males sociais e a compreender-lhes o princípio geral. O 

intelecto político é político exatamente na medida em que pensa dentro dos limites da política. Quanto mais agudo ele é, 

quanto mais vivo, tanto menos é capaz de compreender os males sociais.” (MARX, 1844). 
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 Com relação à política de favorecimento dos museus, em novembro de 

2004, é instituído o Sistema Brasileiro de Museus, a partir do Decreto n. 5.264 que , 

por meio do IPHAN e de parcerias com os Ministérios do Turismo, do 

Desenvolvimento e da Educação, museus, universidades e entidades vinculadas ao 

setor museológico, pretende contribuir  

 
para a comunicação, a valorização, a preservação, a pesquisa, o 
gerenciamento e a fruição qualificada do patrimônio cultural, de modo a 
transformá-lo num dispositivo estratégico de desenvolvimento e inclusão 
social, tornando-o cada vez mais representativo da diversidade cultural 
brasileira. (SBM, Estatuto dos Museus). 

 

Atualmente, segundo o mapeamento realizado pelo Sistema Brasileiro de 

Museus, existem cerca de 2.501 instituições museológicas presenciais de caráter 

nacional, regional e comunitário, públicos e particulares, históricos, artísticos, 

antropológicos e etnográficos, científicos, tecnológicos, entre outros. Os museus 

abertos para o público totalizam um número de 2.350, pois os outros 151 estão 

fechados ou ainda sendo implantados (SBM). 

 O estado brasileiro que mais possui museus mapeados é São Paulo, com 

410 instituições, e o que menos possui é Roraima, com apenas 3. No Paraná são 175, 

sendo o estado com o menor número da Região Sul, se comparado aos 358 museus 

do Rio Grande do Sul e os 182 de Santa Catarina (SBM). 

 

 

4.2 A RELAÇÃO MUSEU/ESCOLA COMO POLÍTICA DE ACESSO À ARTE 

 

 
O museu deve ser entendido como um direito do 

cidadão participante de uma democracia social, um direito tão 
relevante quanto o transporte, a habitação, a saúde, a 

alimentação e a educação. (Marília Cury,  
Comunicação Museológica). 

 

 

Apesar do museu e da escola serem instituições seculares, poucas pesquisas 

foram realizadas no contexto brasileiro com o intuito de estudar a função social 

comum entre as duas instituições, bem como a relação que se estabelece entre elas, 
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o que revela uma fragmentação das políticas e uma segmentação dos profissionais e 

pesquisadores48.  

A importância do acesso à arte por meio de uma articulação entre museu e 

escola é atualmente reconhecida para a formação humana, intelectual e estética do 

aluno, conforme indica a expansão da ação educativa oferecida pelos museus às 

escolas. Esta formação ocorre por meio da mediação entre o conhecimento que 

abrange o museu, o público escolar e suas relações com o mundo.  

O termo ação educativa refere-se às relações de ensino e aprendizagem que 

estão centradas nas ações de mediação entre os visitantes e os objetos de uma 

exposição, visando “ampliar as possibilidades de aproveitamento pedagógico dos 

acervos, para que o visitante acentue seu espírito crítico em relação a sua realidade e 

daqueles que estão a sua volta” (ALMEIDA, 1997, p. 50). 

As ações educativas de museus para escolas podem complementar o 

trabalho de sala de aula, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento 

relacionado à exposição, estimulando a curiosidade e o gosto pela arte e pela cultura 

e motivando investigações posteriores à visita, ou mesmo, outras visitas àquele ou 

outros espaços, sem o acompanhamento da escola. 

Esse processo é relativamente novo nos museus de arte do Brasil, pois as 

primeiras experiências educacionais nestes espaços ocorreram somente a partir da 

década de 1920, no qual o primeiro atendimento de escolas em exposições foi no 

Museu Nacional do Rio de Janeiro. Essas primeiras experiências partiam de uma 

concepção educacional focada nos princípios da Escola Nova49 (VASCONCELOS, 

2006). 

Neste contexto, houve um processo de escolarização dos museus no Brasil 

os quais, além de passarem a ser considerados como uma extensão da escola, ou 

seja, lugar propício para a aprendizagem do aluno e suas exposições e atividades 

complementarem o conteúdo de sala-de-aula, também se apresentavam como um 

                                                
48    Dentre os trabalhos científicos brasileiros sobre a relação museu/escola, foram encontradas várias pesquisas na área das 

Ciências Biológicas, como por exemplo, a dissertação de mestrado em Educação pela USP , de Luciana Conrado Martins, 

“A relação museu-escola: teorias e práticas educacionais nas visitas escolares ao Museu de Zoologia da USP” (2006); e a 

de Agnes Sápiras, “Aprendizagem em Museu: Uma análise das visitas escolares no Museu Biológico do Instituto 

Butantan” (2007).  
 

49   A Escola Nova teve John Dewey como precursor, e suas idéias foram trazidas para o Brasil por Anísio Teixeira. Nesta 

concepção pedagógica o aluno era o centro do processo de ensino-aprendizagem, e ao professor cabia incentivá-lo à 

aprender. Os ambientes e os materiais didáticos deviam ser motivadores para que ocorresse a aprendizagem. 
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espaço de educação permanente. A partir dos anos 1990, de acordo com 

Vasconcelos (2006), os museus tomam um caminho contrário ao modelo 

escolarizado, propondo uma prática pedagógica realmente comprometida com os 

interesses do público e com a transformação social, possibilitando a ampliação das 

experiências de educação não formal voltadas para o atendimento de outras 

categorias de público que normalmente não têm acesso aos espaços museológicos. 

Assim, novos programas educativos com propostas específicas foram 

surgindo, além dos grupos escolares, como para indivíduos com necessidades 

especiais, idosos, grupos de empresas privadas, instituições públicas, entre outros. 

Mais do que propor as ações pedagógicas, importava que elas fossem eficazes e 

úteis em qualquer aspecto artístico, estético, intelectual ou humano. Outras atividades 

paralelas ao funcionamento tradicional do museu também foram surgindo, tais como: 

cursos para crianças e adultos, oficinas, palestras, conferências, exposições 

permanentes e temporárias, entre outras. Foram criadas novas instalações de suporte 

a essas atividades tais como bibliotecas, auditórios, salas de estudo, restaurantes, 

café, ambientes de lazer, lojas (ROQUE, 1989). 

A avaliação dos processos educativos dos museus passaram a ter um papel 

fundamental para a estruturação de setores voltados à educação. As observações, 

entrevistas, questionários e grupos de discussão são instrumentos para compreender 

a dinâmica da aprendizagem, e são fundamentais para identificar dificuldades e 

aperfeiçoar os métodos de mediação do conhecimento nos espaços expositivos 

(ROQUE, 1989). 

Conforme Cury (Comunicação Museológica, 2008), “o museu formula e 

comunica sentidos a partir de seu acervo. Esses dois atos, formulação e 

comunicação, são indissociáveis e, por isso, atribuem a essa instituição o seu papel 

social”. Isto quer dizer que o trabalho de mediação é o que instrumentaliza as ações 

educativas nos museus.  

Este trabalho de mediação é pautado no diálogo estabelecido pelo contato 

entre o público e o museu, instigando as pessoas a participarem do exercício de 

reflexão e ampliação dos sentidos pertinentes. A linguagem e abordagem a ser 

utilizada nas mediações para que haja a comunicação com o público deve sofrer uma 

adaptação para os diferentes tipos de público que visitam o museu, conforme a idade, 

o local onde vivem, grau de escolaridade, nível de conhecimento, profissão, etc.  
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Dessa forma, a mediação não deve ser feita como uma tradução do 

conhecimento especializado, mas sim realizada na perspectiva da construção coletiva 

do conhecimento, envolvendo o mediador, o pesquisador, o artista, o museólogo, o 

curador e o público, seja escolar ou não.  

O mediador colabora muito para tornar uma visita significativa, pois é ele que 

intervém entre o conhecimento produzido pelos museus e o público. O mediador é um 

educador, ou seja, deve criar e desenvolver propostas pedagógicas que possibilitem o 

processo de construção do conhecimento, compatíveis com o espaço museológico e 

o público alvo, estabelecendo uma proximidade entre a arte, o museu e aquele 

público.  

Os procedimentos de mediação dos museus de arte podem mudar conforme 

a natureza das exposições daquele espaço. Se a exposição permanecer por um longo 

período, é possível desenvolver programas de ação continuada com as escolas e 

outras instituições, utilizando materiais didáticos ou cursos de capacitação, por 

exemplo. Grispum(2007)50 explica que 

 

Dessa maneira, um professor pode elencar temas ou obras de um acervo 
para fazer parte da seriação de seu currículo, e poderá voltar todos os anos 
com uma determinada série para trabalhar, por exemplo, o tema retrato na 
coleção de um determinado museu. Ao retornar em anos subseqüentes, o 
professor já tem muito mais recursos para preparar seus alunos e propor 
novas idéias para os educadores de museus. 

 

Sendo assim, cursos de capacitação para professores propiciam um melhor 

aproveitamento por parte do grupo, devido ao contato prévio com os recursos 

oferecidos pelos museus (exposições, materiais didáticos, vídeos, catálogos e outras 

estratégias didáticas).  

No entanto, se a exposição permanece por um pequeno período naquele 

espaço, a cada período de exposição novas propostas pedagógicas devem ser 

adaptadas e elaboradas, conforme o conteúdo e a especificidade de cada uma delas, 

considerando esta outra forma de vínculo da obra de arte com o museu e com o 

público.   

                                                
50    Denise Grispum é atualmente diretora do Museu Lasar Segall. É mestre pela ECA/USP (1991), e doutora pela Faculdade 

de Educação da USP (2000).  
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Segundo Almeida (1997, p. 55), “as relações entre instituições de ensino 

formal, como a escola, e de ensino não-formal, como os museus, podem ser muito 

profícuas, caso seus profissionais de educação (professores e educadores de 

museus) estabeleçam canais de comunicação para troca de programas de ação 

educativa”. Além disso, 

 
Através da ação educativa para escolares, o museu pode cumprir a sua 
função de comunicação para "fins de educação e lazer", criar uma relação 
de simpatia (afetiva) entre o público e o museu, alem de levar esses 
visitantes a estabelecer urna postura de reconhecimento e preservação do 
patrimônio (ALMEIDA, 1997, p. 56). 

 

Sob a perspectiva da escola, os professores levam os alunos aos museus 

cada vez mais e pelos motivos mais variados, tais como o aprofundamento do estudo 

de um determinado artista, um movimento artístico, ou mesmo uma técnica. Há 

também aqueles que vão para conhecer a arquitetura do prédio ou para passear. E 

outros, nem ao menos sabem o que foram fazer ao museu, normalmente agendados 

pela coordenação pedagógica da escola, sem a interação ou intervenção do 

professor. 

Para garantir que a visita ao museu não se torne um mero passeio, é 

necessário que os alunos sejam previamente orientados sobre o museu, o que vão 

encontrar lá, qual a exposição, do que ela trata, buscando despertar a curiosidade e a 

expectativa da visita.  

Deve-se aproveitar a especificidade do museu, proporcionando ao educando 

uma experiência que possa levar a aprendizagem, com ganhos cognitivos e afetivos. 

Os mediadores precisam criar formas de orientar os professores, para que eles 

possam aproveitar ao máximo os museus, tendo programas para os diferentes tipos 

de grupos de escolares, como por exemplo: para os que estão estudando temáticas 

apresentadas no museu, que estão a passeio, que vão iniciar ou continuar o estudo 

de temas apresentados na exposição e que vêm fazer uma pesquisa solicitada pelo 

professor (ALMEIDA, 1997). 
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O GREM51 (Groupe de Recherche sur Éducation et les Musées), um grupo de 

pesquisa sobre educação e museus mantido pela Universidade do Quebec, no 

Canadá, estuda as interações entre os diversos componentes de uma situação 

pedagógica que se desenvolve dentro do museu: o sujeito (o aluno visitante), o objeto 

(o tema), o agente (o conjunto de recursos humanos e materiais) e o meio (meio 

ambiente externo e interno). A partir destes estudos e da análise dessas interações, 

elaboram os modelos didáticos apropriados a cada museu e seu público. 

Segundo os estudos do GREM, a visita ao museu oferece uma oportunidade 

de observar diretamente uma ampla variedade de objetos relacionados com a ciência, 

arte e história, muitas vezes apresentados sob o enfoque multidisciplinar, utilizando 

uma variedade de dispositivos, combinando imagens, sons, cheiros, texturas, etc. 

Esta prática promove uma relação prática com o objeto e desenvolve a sensibilidade 

da criança, oferecendo uma oportunidade de exercer, para além da observação, um 

conjunto de aptidões intelectuais, tais como formular perguntas, identificar e sintetizar.  

O ponto de partida para compreender o processo de aprendizagem proposto 

pelos membros do GREM é a confirmação de que a apropriação do objeto só ocorre a 

partir de um longo processo de pesquisa, dado não apenas no museu, mas também 

na escola. O quadro abaixo demonstra as fases deste processo de aprendizagem no 

que diz respeito à relação museu-escola, a partir da abordagem do tema (do objeto): 

 
Quadro 1:  Demonstrativo das fases do processo de aprendizagem do GREM, a respeito da 

ação educativa para escolas, a partir da abordagem do tema (do objeto). 

 

 
                                Fonte: GREM. Disponível em: http://www.unites.uqam.ca/grem/  

 

                                                
51   “Desde 1981, o GREM está aberto a pesquisas que têm sido freqüentemente mantidas pela Universidade do Quebec em 

Montreal, muito particularmente pelo Departamento de Ciências da Educação. Além disso, algumas pesquisas têm sido 

subvencionadas pelo Conselho de Pesquisas em Ciências Humanas do Canada (CRSH), outras pelo Fundo de formação 

de pesquisadores e de ajuda à pesquisa (FCAR) assim como pelo Ministério do Patrimônio Canadense”. Disponível em: 

http://www.unites.uqam.ca/grem/ acessado em 30/04/2008. 



 

 

99                                                                

 

Este processo de aprendizagem ocorre em três momentos: antes, durante e 

após a visita, concomitantes à preparação, à realização e à avaliação da visita e dos 

dados recolhidos, acontecendo em dois espaços diferentes, a escola e o museu, que 

realizam trabalhos distintos, mas interdependentes neste processo. (GREM). 

Nesta relação museu-escola, é necessário que o museu estabeleça relações 

de parceria e não de hierarquia com a escola e com o professor pois, mesmo com 

todo incentivo, muitas são as dificuldades das escolas e dos museus para não 

estabelecerem esta parceria tão enriquecedora, tais como a falta de transporte, a 

formação dos docentes, a carga horária, o calendário e o cronograma escolar, e até 

mesmo o próprio desconhecimento deste serviço pelas escolas e professores. 

Todavia, é essencial que se insista na inserção da prática de visitas a museus no 

calendário escolar, pois esta contribui tanto para a formação humana do aluno, quanto 

para formação de público de museus. Afinal,  

 

Se um museu tem um programa educativo bem estruturado ao longo de 
anos, terá grandes chances de transformar o usuário de hoje no público 
habitual de amanhã, a começar pelos próprios professores. Quantos deles 
nunca tinham freqüentado museus antes de levar seus alunos e de 
participar de cursos de capacitação? (GRISPUM,2007). 

 
 

4.3  MUSEUS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ACESSO ÀS ARTES VISUAIS DE 
CURITIBA QUE ESTABELECEM RELAÇÃO COM A ESCOLA  

 

No modelo brasileiro, museus são fruto 
essenciamente de uma aliança entre o Estado e a 

burguesia. Ainda que o Estado tenha grande 
importância na criação e manutenção dos museus, 

especialmente pela renúncia fiscal que a Lei Rouanet 
propicia, nem um deles sai do chão se não houver um 

grande envolvimento da burguesia: grandes grupos 
empresariais precisam investir anos a fio para pôr de pé 
essas instituições gigantes. Mesmo quando quem lidera 

o projeto é o setor público, sem o respaldo político e 
financeiro do empresariado não se chega a parte 

alguma.  
Carlos Alberto Dória 

 
A real possibilidade de democratização do acesso à arte, considerando as 

limitações econômicas e culturais da maioria da população, depende da ação do 
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Estado, por meio de políticas públicas e gratuitas, conforme já pontuado no tópico 

anterior. No que se refere ao poder do Estado e ao acesso à arte, essas políticas se 

constituem a partir das instâncias administrativas responsáveis pela organização e 

gestão da cultura, tais como o Ministério, a secretarias estaduais e municipais, 

fundações e autarquias. 

As políticas culturais, de um modo geral, têm oferecido programas e projetos 

vinculados aos museus, articuladas com atividades educativas para escolas. Todavia, 

estas políticas nem sempre conseguem estabelecer uma relação efetiva e duradoura 

entre a arte e as escolas. As políticas educativas propriamente ditas, a cargo das 

secretarias de educação, nem sempre colocam como necessidade articular o ensino 

de arte curricular com as políticas públicas de acesso à arte. 

Em Curitiba, identificam-se diversos programas que articulam o acesso às 

Artes Visuais com atividades educativas para escolas em duas instâncias de governo: 

municipal e estadual. No âmbito municipal, a área das políticas culturais está 

concentrada na Fundação Cultural de Curitiba; no Estado é a Secretaria da Cultura. O 

Museu de Arte da UFPR (Universidade Federal do Paraná), também é uma instituição 

pública, sendo responsabilidade da própria Universidade. Também há espaços 

organizados sob o novo modelo de organização pública não estatal, como o MON 

(Museu Oscar Niemeyer), que é o objeto de investigação desse trabalho.  

Nos próximos tópicos será realizada uma breve apresentação de cada 

espaço que oferece ação educativa para escolas em Curitiba, com a finalidade de 

identificá-los e reconhecê-los como tal, mas sem a pretensão de investigar seu 

trabalho educativo com maior profundidade. 

 

 

4.3.1 Espaços da Fundação Cultural de Curitiba 

 

 

A Fundação Cultural de Curitiba é o órgão municipal que promove a cultura 

para o município. Segundo informações divulgadas no site oficial da Prefeitura 

Municipal de Curitiba, esta instituição tem como missão: “Promover o desenvolvimento 

sociocultural e artístico da comunidade, subsidiado pelas necessidades e expectativas 

de todos os segmentos da sociedade curitibana de modo a enriquecer e compartilhar 
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o conhecimento, criando igualdade de oportunidades para todos.” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CURITIBA) 

Esta instituição, presidida na atual gestão por Paulino Viapiana52, tem 

aproximadamente 50 equipamentos sob sua administração, entre eles bibliotecas, 

museus, teatros, centros culturais, conservatório de música e Ruas da Cidadania. 

Desses equipamentos, nove são espaços que se dedicam às Artes Visuais. São eles: 

Centro Cultural Solar do Barão, Centro de Criatividade de Curitiba, Gibiteca de 

Curitiba, Memorial de Curitiba, Museu da Fotografia Cidade de Curitiba, Museu da 

Gravura Cidade de Curitiba, Museu de Arte Sacra da Arquidiocese de Curitiba,  

Museu do Cartaz, Museu Metropolitano de Arte. Além destes equipamentos, há 

também o Espaço Cultural Frans Krajcberg, no Jardim Botânico, parceria entre a 

Fundação Cultural de Curitiba e o Instituto Cultural Frans Krajcberg de Arte e Meio 

Ambiente. 

Dos espaços da Fundação Cultural, os que oferecem ação educativa para 

escolas são: Museu Metropolitano, Espaço Cultural Frans Krajcberg, Memorial de 

Curitiba, Museu de Arte Sacra e o Centro Cultural Solar do Barão (Gibiteca, Museu da 

Fotografia, Museu da Gravura, Museu do Cartaz). 

O Museu Metropolitano de Arte, MuMA, como é chamado, até uns 5 anos 

atrás era uma referência nas ações educativas em Curitiba, principalmente pelo 

número de escolas que o setor educativo atendia.  

Foi construído no período de 1978 a 1981 com o objetivo de abrigar um 

grande centro comercial do bairro do Portão. Nunca funcionou como o previsto, 

permanecendo em situação de abandono até meados do ano de 1985, quando a 

Prefeitura Municipal de Curitiba decide dar uso ao prédio. Em 1988, foi inaugurado 

como Museu Municipal de Arte. Em 1996, todo o complexo do Centro Cultural Portão 

passou a denominar-se Museu Metropolitano de Arte de Curitiba, hoje denominado 

Museu Metropolitano de Arte. Este espaço é composto por 3 salas de exposição, 

possui duas reservas técnicas concebidas de acordo com padrões museológicos 

criteriosos, destinados a armazenar o acervo segundo normas técnicas internacionais. 

                                                
52    Paulino Viapiana, presidente da Fundação Cultural de Curitiba é graduado em Jornalismo pela UFPR e pós-graduado em 

Marketing e “MBA Team Management” pela Fundação Getúlio Vargas. Sua experiência profissional é em Marketing, 

atuando basicamente em empresas privadas.  A presidência da FCC é a sua primeira experiência em com uma instituição 

que promove o acesso à cultura. 
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Atualmente encontra-se fechado para reforma, portanto não está realizando nenhum 

tipo de atividade artística ou educativa.  

O Espaço Cultural Franz Krajcberg foi inaugurado em 2003, a partir de uma 

parceria entre a Fundação Cultural de Curitiba e o Instituto Cultural Franz Krajcberg de 

Arte e Meio Ambiente. Tem como exposição permanente as obras de Franz Krajcberg 

– 107 esculturas feitas a partir de troncos, cipós e raízes queimados, fotos, vídeos, 

assemblagens – material de pesquisa e, finalmente, um espaço para debates e 

palestras. Está situado nas dependências do Jardim Botânico de Curitiba. 

Atende para visitas de grupos escolares, a partir de agendamentos realizados 

previamente. A visita consiste basicamente na exposição do acervo, que pode 

complementar tanto as aulas de Arte como de Educação Ambiental.  

Dos espaços da Fundação Cultural de Curitiba, os que mais recebem escolas 

para visitas, atualmente, são o Memorial de Curitiba e o Centro Cultural Solar do 

Barão.  

O Memorial de Curitiba é um dos espaços mais populares da Fundação 

Cultural, devido à sua localização (Largo da Ordem), o qual aos domingos sedia 

diversos eventos em suas instalações, misturando-se a uma grande feira livre que 

ocorre logo em frente.  

Foi inaugurado em 1996 e tem sua arquitetura inspirada no pinheiro do 

Paraná, um dos símbolos do estado. Foi projetado com o objetivo de abrigar 

atividades culturais múltiplas, incluindo mostras e exposições, apresentações teatrais 

e concertos. É composto pela Praça do Iguaçu, Teatro Londrina, três espaços para 

exposições temporárias – os Salões Paranaguá, Paraná e Brasil – e ainda o Mirante 

Marumbi, de onde se pode observar boa parte do Centro Histórico de Curitiba.  

 
                                   Figura 16: Memorial de Curitiba 
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A ação educativa para escolas é baseada essencialmente na mediação das 

suas exposições e do setor histórico de Curitiba, nas mediações do Largo da Ordem.  

O Museu de Arte Sacra da Arquidiocese de Curitiba foi inaugurado em 1981 

para abrigar o acervo da Cúria Metropolitana de Curitiba, composto por imagens 

religiosas, paramentos, móveis e objetos de culto utilizados pelo clero. Suas 

instalações ficam num espaço anexo à Igreja da Ordem. Além da exposição 

permanente do acervo, o Museu realiza exposições temporárias de arte e recebe 

grupos escolares. Está no roteiro de visita guiada pelo setor histórico de Curitiba, 

proposto pelo Memorial de Curitiba.  

 

 
Figura 17: Interior do Museu de Arte Sacra da  
Arquidiocese de Curitiba. 

 

 

O Centro Cultural Solar do Barão é um complexo de quatro edificações que 

acomoda o Museu da Gravura Cidade de Curitiba, o Museu da Fotografia Cidade de 

Curitiba, a Gibiteca de Curitiba, o Museu do Cartaz, a Loja da Gravura, o Centro de 

Documentação e Pesquisa Guido Viaro, salas de ensaios e apresentações musicais, 

como também dispõe de salas de exposições temporárias e ateliês de gravura.  

Cada uma das quatro edificações do complexo Solar do Barão representa um 

momento histórico diferente de Curitiba. A mais antiga é um casarão construído no 

final do século XIX, como casa do Sr. Ildefonso Pereira Correia, o então Barão do 

Serro Azul.  Portanto, há escolas que procuram este espaço para complementar e 

fundamentar o conteúdo de Arte, assim como o da disciplina de História.  

A mediação e a visita/oficina aos ateliês de gravura são o foco principal da  

ação educativa para escolas da educação básica,  além da “Ação Educativa em 

Comunidades”. 
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A “Ação Educativa em Comunidades” é um projeto que ocorre em instituições 

de assistência a jovens, ligadas ao município (tais como: Casa da Comunidade, Casa 

das Meninas, Lar dos Meninos), onde uma equipe formada por uma arte-educadora e 

três estagiários vai até esses locais onde se encontram os adolescentes, a fim de 

prepará-los para ir até uma exposição. Durante esse processo, os jovens freqüentam 

instituições públicas que oferecem cursos na área de artes visuais, assistem a peças 

de teatro, têm aulas e oficinas no próprio espaço da comunidade, bem como vão até 

exposições. Para transportá-los, a Fundação Cultural oferece um veículo próprio.  

Esta proposta atinge grupos de até 25 crianças ou adolescentes, 

matriculados na escola pública. São realizados aproximadamente oito encontros em 

cada local trabalhado, com a freqüência de uma a duas vezes por semana.  

Durante este projeto, é realizado o mapeamento de adolescentes com 

maiores aptidões para a produção artística. Quando identificado, o aluno é 

encaminhado para algum dos ateliês livres oferecidos pela Fundação Cultural para 

que desenvolva tecnicamente esta aptidão. Para este aluno, quando necessário, é 

oferecido o transporte para a locomoção até o espaço indicado. 

Atualmente, este projeto vem atendendo um grupo de cada vez, pois a 

equipe de trabalho está desfalcada e, desde o início do ano de 2007, a coordenadora 

tem se dividido entre este e o outro projeto educativo oferecido para escolas.  

Conforme o quadro abaixo, é possível visualizar brevemente a proposta das 

ações educativas do Memorial de Curitiba e do Centro Cultural Solar do Barão, os 

dois espaços que mais recebem escolas da educação básica: 
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Quadro n. 2: Panorama das propostas das ações educativas do Memorial de Curitiba 
e do Centro Cultural Solar do Barão. 
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4.3.2 Espaços da Secretaria de Estado da Cultura 

 

 

A Secretaria de Estado da Cultura é o órgão estadual que promove a cultura 

e a memória do estado do Paraná. Subdivide-se em cinco coordenadorias. São elas: 

Coordenadoria de Ação Cultural53, Coordenadoria de Desenho Gráfico54, 

Coordenadoria de Incentivo à Cultura55, Coordenadoria de Patrimônio Cultural56 e 

Coordenadoria do Sistema Estadual de Museus. 

Os Museus da Secretaria de Estado da Cultura, a partir de ações alinhadas 

com a Política Cultural do Estado, ficam sob atribuições da Coordenadoria do Sistema 

Estadual de Museus (COSEM). Os museus e espaços de cultura atendidos por esta 

coordenadoria são os seguintes: Museu Paranaense, Museu Alfredo Andersen, 

Museu de Arte Contemporânea, Museu da Imagem e do Som, Museu do 

Expedicionário, Casa João Turin, Casa Andrade Muricy, Sala do Artista Popular, Hall 

da SEEC, Espaço de Exposições do Centro de Convenções, Centro Juvenil de Artes 

Plásticas – anexo ao Museu Alfredo Andersen. Por meio da COSEM são 

desenvolvidas ações como o circuito oficial de Salões de Arte do Paraná, exposições, 

curso de Museologia e assessoria museológica. (Coordenadoria do Sistema Estadual 

de Museus,2007). 

A Secretaria de Estado da Cultura (SEC, 2007) promove junto às suas 

coordenadorias alguns projetos que envolvem Artes Visuais, tais como:  

                                                
53    A Coordenadoria de Ação Cultural (CAC) tem como função “promover a difusão cultural em todos os níveis, através de 

ações que apóiem e incentivem as manifestações culturais e artísticas em seus vários gêneros, seja por meio de 

patrocínio ou promoção de eventos artísticos ou ainda através de convênios ou parceria com os municípios.” 

(Coordenadoria de Ação Cultural) 
 

54    A Coordenadoria de Desenho Gráfico é encarregada da criação e elaboração de material gráfico, bem como logomarcas, 

folders, catálogos, livros, cartazes e outras peças de divulgação para as unidades da Secretaria de Estado da Cultura. 

(Coordenadoria de Desenho Gráfico) 
 

55    A Coordenadoria de Incentivo à Cultura (CIC) tem como responsabilidade as ações relativas aos processos de incentivo à 

cultura. 
 

56   Os assuntos relativos à preservação do patrimônio arqueológico, histórico, artístico e natural do Paraná, conforme Lei 

Estadual nº 1.211/53, ficam por conta da Coordenadoria de Patrimônio Cultural. Tem como áreas de atuação: Arquivo e 

Documentação, Arquitetura, História e Patrimônio Natural – Arqueologia. (Coordenadoria de Patrimônio Cultural) 
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- Mostra Paranaense de Artes Visuais: Ocorre anualmente, em uma cidade 

de cada regional do estado, tendo como objetivo estimular a arte contemporânea, a 

criatividade e a produção artística regional. 

- Paraná - Caminhos da História e da Arte: oferece ao público de diversos 

municípios paranaenses a oportunidade de “fruir do acervo de importantes museus 

estaduais que integram a Coordenação do Sistema Estadual de Museus. A exposição de 

objetos, documentos e obras de arte, vem proporcionar a esse publico conhecer a 

produção histórica e artística paranaense, de forma que, possibilitando o acesso à memória 

de sua história seja possível uma reflexão sobre si mesmo”.( Secretaria de Cultura do 

Estado do Paraná, 2007).  

- Paraná Fazendo Arte: sob a Coordenadoria de Ações Culturais, este 

programa pretende estimular a produção artística, a integração com o Mercosul e a 

valorização da identidade do povo paranaense, a partir de ações avançam o estado, 

percorrendo todos os lugares em busca de troca de conhecimento, de experiências, 

de intercâmbio artístico-cultural, de divulgação dos fazeres culturais, de ampliação de 

mercado de trabalho, de circulação de bens culturais e artísticos e de reconhecimento 

de nossa identidade.  

- Oficinas Culturais: visam levar a todo o estado do Paraná, cursos nas áreas 

de artes plásticas, artes cênicas, música e literatura. (Secretaria de Estado da Cultura, 

2007). 

Dos equipamentos de responsabilidade da Secretaria de Estado da Cultura, 

nem todos tratam de Artes Visuais, e somente alguns têm um projeto de ação 

educativa, os quais serão descritos abaixo. 

O Museu de Arte Contemporânea do Paraná- MAC/PR, realiza exposições 

temporárias e de seu acervo de Artes Visuais. Tem como finalidade “recolher, abrigar 

e preservar as obras dos mais representativos artistas brasileiros, em especial 

paranaenses, além de amparar, estimular e divulgar a criação contemporânea nas 

suas diferentes modalidades”. Localiza-se no centro de Curitiba, em um prédio 

tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Paraná, ocupando uma 

área de 1992 m². O prédio foi inaugurado em 1928, mas somente em  1974 destinado 

para se tornar a sede do MAC/PR. (Museu de Arte Contemporânea do Paraná) 

O setor educativo deste museu coloca à disposição do público um serviço de 

visitas monitoradas, conforme o quadro com as características na tabela abaixo: 
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A CAM - Casa Andrade-Muricy, foi inaugurada em 1998 e planejada 

exclusivamente para receber exposições temporárias de Artes Visuais,  e não para 

constituir acervo. 

Ocupa uma área de aproximadamente 2 mil metros quadrados, num prédio 

construído em 1926, já tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Seu 

nome foi dado em homenagem ao intelectual paranaense, José Cândido de Andrade 

Muricy (1895-1984). (Casa Andrade-Muricy). 

O público médio da CAM é de 3000 pessoas ao mês, sendo que 

aproximadamente 700 são provenientes de escolas da educação básica. 

O setor educativo do MAC/PR também desenvolve um projeto de inclusão 

dos portadores de cegueira e visão parcial nos espaços expositivos, por meio de 

monitorias especializadas. 

São oferecidos para grupos escolares a mediação, bem como outras 

atividades educativas correlacionadas com as exposições em cartaz, conforme os 

dados no quadro abaixo: 
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Quadro n. 3: Panorama das propostas das ações educativas do Museu de Arte 

Contemporânea do Paraná e Casa Andrade-Muricy. 

 
 

O Museu Alfredo Andersen está localizado na casa onde este artista, Alfredo 

Andersen, residiu, produziu grande parte de sua obra pictórica e ensinou pintura e 

desenho a muitos discípulos. Tem como responsabilidade cadastrar, conservar, 

catalogar, expor e divulgar a obra e a memória desse artista paranaense, bem como 

de seus discípulos. Além de promover exposições do seu acervo, tem a finalidade de 

promover as de outros artistas, de oferecer cursos de formação e de atualização e de 
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realizar encontros, simpósios e estudos na área de Artes Visuais.  (Museu Alfredo 

Andersen). 

O setor educativo deste museu se destina especialmente ao atendimento das 

escolas que procuram conhecer a vida e a obra de Alfredo Andersen, atendendo 

cerca de 700 alunos por mês. São oferecidos por esta coordenadoria três projetos 

para a comunidade escolar.  

O primeiro projeto chama-se “Conhecendo Alfredo Andersen” o qual consiste 

na participação de estudantes em uma visita monitorada ao museu, com o intuito de 

conhecer a vida e a obra de Alfredo Andersen, oferecendo em seu atendimento 

vídeos, teatro de bonecos, a revista "Andersen para crianças", jogos infantis e 

brincadeiras com o propósito de divulgar vida e obra do artista, conforme o nível 

escolar dos alunos visitantes.  

Outro projeto chama-se “Andersen na Escola”, o qual pretende firmar um 

compromisso entre o museu e a escola, “propondo em sala de aula a continuidade da 

formação escolar dos educandos, tendo como subsídios assuntos abordados durante 

a visita”.  

E o terceiro projeto é dirigido para grupos de professores interessados em 

conhecer mais sobre o Museu, o artista. Trata-se de uma visita monitorada, com 

palestra sobre o artista, apresentação dos materiais didáticos organizados pelo 

Museu. Posteriormente, este professor trabalhará com seus alunos esse conteúdo e 

voltará com os alunos no projeto “Conhecendo Alfredo Andersen”. 

O Centro Juvenil de Artes Plásticas é um setor que também está sob 

responsabilidade do Museu Alfredo Andersen. Está localizado Rua Mateus Leme, no 

Largo da Ordem. Trata-se de uma tradicional escola de artes para o público infantil, 

criada por Guido Viaro, a qual busca estimular e desenvolver na criança o gosto pela 

arte, oferecendo oficinas para crianças e jovens de 6 a 15 anos. Para matricular-se 

em qualquer um dos cursos oferecidos é cobrada uma taxa semestral de R$ 60,00. 

Participam desses cursos tanto crianças de escola pública quanto particular. 

A Casa João Turin é um espaço expositivo, tanto para o acervo de obras do 

artista João Turin, como também promove exposições temporárias de artistas 

escultores.   
O projeto da Casa João Turin foi criado em 1953, com o intuito de manter o 

ateliê do escultor, preservar seu acervo e cultuar a sua memória. No entanto este 

projeto não se concretizou. A propriedade foi vendida e o ateliê do artista demolido. 
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Em 1987 este projeto foi reavivado e, em 1989, a Casa João Turin é instalada pelo 

governo do estado na Rua Mateus Leme, no Largo da Ordem. O setor educativo da 

Casa João Turin promove um projeto de interação museu/escola.  

O projeto pedagógico da Casa João Turin tem como principal objetivo 

estabelecer um contato interativo entre museu e a escola, fazendo do museu um 

gerenciador dos processos artísticos/culturais, dinâmico e transformador. (Casa João 

Turin). 

As atividades realizadas pela Casa são oferecidas de acordo com a idade 

dos escolares e o interesse da escola. Os professores têm a liberdade de optar pela 

atividade que considerem mais interessante a nível de informação. Além da monitoria, 

o teatro de bonecos apresenta duas peças: "Nani, o Contador de Histórias" e "No 

Mundo do Museu". O primeiro conta a história de João Turin e o segundo, a história 

do surgimento do museu, sua evolução nos tempos. Enfatiza a necessidade de 

preservação do patrimônio histórico e dos bens culturais, tendo como referência o 

passado, para uma situação presente de possibilidades futuras. (Casa João Turin) 
 

 

4.3.3 O Museu de Arte da UFPR (MusA) 
 
 

O Museu de Arte da Universidade Federal do Paraná, o MusA, foi inaugurado 

em 2002. É um espaço dedicado ao ensino, à promoção e ao desenvolvimento da 

arte e outras formas de conhecimento. Tem como finalidade formar e capacitar 

pessoas, documentar e possibilitar a pesquisa de obras e artistas do acervo. Está sob 

responsabilidade da Coordenadoria de Cultura da UFPR, na Pró-Reitoria de Extensão 

e Cultura.(MusA) 

 O seu acervo foi constituído através de um trabalho de resgate das obras 

que se encontravam espalhadas pelos gabinetes e salas da universidade. Realiza 

ações educativas para escolas e professores. (Musa) 

 
 

4.3.4 O Museu Oscar Niemeyer  

 

O Museu Oscar Niemeyer, ou MON, é uma referência de arquitetura no Brasil 

e no mundo. Possui uma área expositiva potencial de quase 18 mil m2, complexo 
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constituído por dois edifícios, ambos projetados por Oscar Niemeyer em épocas 

diferentes, com mais de 30 anos de diferença entre um e outro. 

 

 
                       Figura 18: Museu Oscar Niemeyer 

 

É uma instituição ainda muito recente, tendo apenas 5 anos completos. O 

MON surgiu no final da segunda gestão do governador Jaime Lerner, com a proposta 

de contribuir para a imagem de Curitiba como uma cidade referência de planejamento, 

arquitetura e cultura.  

A idéia de implantar uma instituição museológica de grande porte em Curitiba 

foi tomada pelo então governador, o qual viabilizou a idéia do NovoMuseu57 em 

apenas sete meses.  

O prédio principal tem seu projeto realizado em 1967. Com seu estilo 

moderno, arquitetado apenas com linhas retas, o projeto foi realizado para a 

instalação do Instituto de Educação do Paraná, que nunca ocorreu. Foi inaugurado em 

1978, com o nome de Edifício Presidente Humberto Castelo Branco, tornando-se sede 

de secretarias de Estado. Este prédio tem três pisos: subsolo, térreo e primeiro 

pavimento, dispondo também de um auditório, constituindo um total de 26.230,90 

metros quadrados de área construída.  (MON). 

Antes de tornar-se o NovoMuseu, este espaço foi quase ocupado pela 

franquia Guggenheim58 na América do Sul quando, em 2001, os representantes desta 

fundação percorriam o Brasil em busca de novos parceiros. O Rio de Janeiro acabou 

sendo escolhido, embora até hoje não tenha sido construído. (MOTTA, 2007). 

                                                
57   NovoMuseu: foi o primeiro nome do Museu Oscar Niemeyer. 
 

58   A Fundação Solomon R. Guggenheim foi fundada em 1937, e tem cinco museus espalhados pelo mundo: Bilbao, Veneza, 

Berlin, Nova York e Las Vegas, além das exposições que organiza. 
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Para a realização do MON, foi também construído um anexo, projetado em 

2001 e construído em 2002, lembrando o desenho de um gigantesco olho, motivo pelo 

qual o MON é conhecido como “Museu do Olho”. Está instalado em frente ao edifício 

principal, ao qual é internamente ligado por um túnel subterrâneo. O “Olho” é 

sustentado por uma torre de 30 metros de altura, do chão ao vértice da construção, 

possuindo aproximadamente 3 mil m2 de área construída. O estilo desta construção é 

composto por uma linguagem mais contemporânea. (MON). 

Para realizar o projeto inicial do museu, em 2002, foi contratada pelo governo 

do estado uma empresa de São Paulo, de agenciamento cultural, chamada BASE 7. 

Esta empresa foi responsável pela concepção, organização, estruturação e gestão no 

NovoMuseu, inclusive pelas sete primeiras exposições de inauguração, a primeira 

versão do site e o sistema intranet. Esta empresa é dirigida por Ricardo Ribenboim, 

Arnaldo Spindel, Maria Eugênia Saturni. É especializada em projetos culturais, 

educacionais e institucionais dos mais variados portes. Em Curitiba, foi responsável 

pela estruturação do Espaço Cultural Frans Krajcberg. (BASE 7). 

As obras necessárias para a reforma e construção dos edifícios foram 

realizadas com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), com o 

custo estimado em US$ 14 milhões. (MON). 

Finalmente, em novembro de 2002, foi então inaugurado o NovoMuseu, que 

em apenas dois meses da sua abertura, já havia alcançado 138 mil visitantes. (AEN). 

Em 2003, inicia-se uma nova gestão do governo do estado do Paraná, tendo 

a sua frente o governador Roberto Requião. O NovoMuseu ganha um outro nome,  

Museu Oscar Niemeyer (MON), e Maristela Quarenghi de Mello e Silva, conhecida 

como Maristela Requião, a primeira-dama do estado do Paraná, assume a 

presidência, a qual se encontra neste cargo até hoje.  

Com o objetivo de reorganizar o museu e agendar novas exposições, o 

espaço permaneceu fechado de março a julho de 2003. Neste tempo, o museu teve 

que recompor sua organização técnica e funcional, bem como criar uma nova 

programação já que, na gestão anterior, havia sido aberto sem uma programação 

efetiva, apenas para os próximos meses. Foi então criada a Sociedade dos Amigos do 

MON, para realizar a gestão do museu, composta por conselho administrativo, fiscal e 

por diversas diretorias. (MON). 

Devido a exigências jurídicas, para que conseguisse utilizar os recursos da lei 

federal de incentivo à cultura, a Lei Rouanet, o MON foi transformado em uma OSCIP, 
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conforme o parecer do Ministério da Justiça. OSCIP é uma Organização Social Civil 

de Interesse Público, sob a forma de pessoa jurídica, de direito privado, sem fins 

lucrativos. É normatizada pela Lei Federal nº. 9.790/99, que permite à instituição 

estabelecer parcerias com governos, órgãos públicos e iniciativa privada, objetivando 

“a formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução 

das atividades de interesse público”. E o Termo de Parceria “firmado de comum 

acordo entre o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público discriminará direitos, responsabilidades e obrigações das partes signatárias.” 

(Lei nº. 9.790, art. 9º e 10). 

Deve-se compreender, portanto, que o MON não está vinculado a nenhuma 

secretaria, e não é uma instituição pública mantida pelo governo estadual, mas sim 

uma organização sem fins lucrativos, que estabelece parcerias com o setor privado e 

o público, tanto como o governo estadual quanto o federal, para a sua manutenção e 

funcionamento.  

Atualmente o MON, enquanto instituição de promoção da cultura, defesa e 

conservação do patrimônio histórico e artístico, tem todos os seus projetos realizados 

com os recursos da Lei Rouanet e realiza previamente sua programação anual, com 

exposições reconhecidas nacional e internacionalmente. Tem atualmente, como 

diretora administrativo-Financeira, a Sra. Vera Regina Maciel Coimbra. 

Com relação às exposições do MON, o prédio principal tem reservado cerca 

de 16 mil metros quadrados, divididos em 12 salas, para esta finalidade. O “Olho” tem 

quatro salas expositivas: o salão principal e três salas expositivas instaladas na torre 

do “Olho”, inauguradas em 2004, com o objetivo de expor fotografias. A área 

expositiva total do “Olho” é de 1,6 mil metros quadrados. Dessa forma, atualmente, o 

MON pode receber até 13 exposições em uma mesma época, além das exposições 

permanentes como o Pátio das Esculturas59 e o Espaço Niemeyer60. 

Com relação às exposições, o MON já recebeu mais de 120 mostras, sendo 

que destas 30 são coleções de acervos internacionais, como por exemplo “Sonhando 

de Olhos Abertos - Dadaísmo e o Surrealismo” (2004) e “Arte de Cuba” (2006). Foram 

realizadas cerca de 4 exposições do acervo do museu, inclusive as exposições 

                                                
59   O Pátio das Esculturas é um espaço externo dedicado à exposição permanente de esculturas do acervo do MON, 

assinada pelos seguintes artistas: Amélia Toledo, Ângelo Venosa, Bruno Giorgi, Emanoel Araújo, Erbo Stenzel, Marcos 

Coelho Benjamin, Sérvulo Esmeraldo e Tomie Ohtake. 
 

60    O Espaço Niemeyer é uma exposição permanente com maquetes e fotografias das obras do arquiteto Oscar Niemeyer. 
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itinerantes “Gravuras do Acervo” e “Trajetórias do Olhar”, as quais passaram por salas 

expositivas dos seguintes municípios paranaenses: Foz do Iguaçu, Campo Mourão, 

Maringá, Londrina e Cascavel. Junto a esta exposição, vai uma equipe especial para a 

ação educativa em escolas locais e para profissionais interessados.  

Atualmente, o acervo do MON tem aproximadamente 2 mil peças, adquiridas 

por doação ou compra, entre elas obras dos paranaenses Alfredo Andersen, 

Theodoro De Bona, Miguel Bakun, Guido Viaro e Helena Wong, além de Tarsila do 

Amaral, Cândido Portinari, Oscar Niemeyer, Ianelli e Caribé, Amélia Toledo, Emanoel 

Araújo, Francisco Brennand, José Rufino, Nelson Leirner, Tomie Ohtake, entre outros. 

Inicialmente, o acervo foi constituído com as obras dos acervos dos extintos Museu de 

Arte do Paraná (MAP) e Banco do Estado do Paraná (Banestado). 

A montagem Reserva Técnica foi concluída em 2004, local onde estão 

guardadas as obras do acervo. Já o Laboratório de Conservação e Restauro tem suas 

instalações ainda em andamento. A responsável pelo acervo e conservação das obras 

do MON é a restauradora Suely Deschermayer. 

Um Centro de Documentação e Pesquisa vem sendo gradativamente 

implantado no MON. Aberto ao público desde setembro de 2005, está instalado em 

uma sala localizada no subsolo do prédio principal. Neste setor, estudantes, 

professores e pesquisadores têm sua disposição material para consultar e pesquisar 

sobre Artes Visuais, Arquitetura e Design. Seu acervo é constituído por documentos, 

livros, fotografias, catálogos, principalmente sobre assuntos relativos às exposições 

realizadas no Museu. São catálogos e documentos relativos às mostras. 

Para a visitação do público em geral, é cobrada uma taxa para a visitação de 

R$ 4,00 para adultos. Os estudantes identificados pagam meia-entrada, as crianças 

menores de 12 anos, os maiores de 60 anos e grupos de estudantes de escolas 

públicas do ensino básico, são isentos da taxa de entrada.  

Sendo o museu mais visitado pelo público em geral e pelas escolas em 

Curitiba, o MON oferece um espaço privilegiado para avaliar a política pública que é 

objeto dessa investigação. Por essa razão, o trabalho educativo desenvolvido no MON 

será tratado, no próximo capítulo, como um estudo de caso de política de acesso à 

arte, por meio da relação museu-escola, em Curitiba. 
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A ação educativa desenvolvida e os meios 
utilizados (metodologias, técnicas, conteúdos, 
relacionamentos) podem ajudar as pessoas a 
irem se libertando de tudo que as escraviza 
interior e exteriormente (...) mas pode também 
ser de natureza tal que mantenha as pessoas e 
os grupos em situação de dependência, 
manipulando-os como objetos e sujeitando-os 
às estruturas injustas (...). Deixa de ser 
educação para converter-se em instrumento de 
dominação, de domesticação, responsável pela 
formação de homens e mulheres acomodados e 
alienados. 

 
Celso dos Santos Vasconcellos 
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5. A AÇÃO EDUCATIVA DO MUSEU OSCAR NIEMEYER PARA ESCOLAS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
 

No final do capítulo anterior realizou-se um levantamento das instituições 

públicas que oportunizam acesso às Artes Visuais em Curitiba e que fazem um 

trabalho de ação educativa com escolas da Educação Básica, estudo que se deu a 

partir de uma pesquisa de campo realizada no 2º semestre de 2007. A pesquisa 

possibilitou reconhecer que, entre os espaços levantados, o Museu Oscar Niemeyer 

foi o que apresentou condições necessárias para gerar uma reflexão de maior 

profundidade sobre a relação museu/escola, enquanto política pública de acesso à 

arte em Curitiba. 

Para isso, o ponto de partida é, justamente, uma explanação sobre o setor 

de ação educativa do MON, sua estrutura e organização e seus mediadores – quem 

são, como atuam e como se qualificam. 

Em seguida, traçou-se um perfil das escolas recebidas no setor de ação 

educativa no que se refere ao número de alunos e escolas atendidas por município, 

rede e modalidade de ensino etc.  

Por fim, tratou-se de relatar e analisar os dados coletados sobre a 

metodologia da ação educativa para escolas da Educação Básica, a partir da 

observação das mediações, verificação dos relatórios, questionários e depoimentos. 

Foram analisados os seguintes aspectos: a formação dos docentes das escolas da 

Educação Básica, o contato inicial da relação entre o MON e as escolas, a visita 

guiada ou monitoria, a oficina, a continuidade da ação educativa após a visita, a 

avaliação da ação educativa.  

 

 

5.1 O SETOR DE AÇÃO EDUCATIVA DO MON 

 

 

Apesar de existir desde a inauguração do museu, o setor Ação Educativa 

ainda está sendo estruturado, tanto conceitual quanto funcionalmente, com a 

preocupação de estabelecer um setor responsável por ações educativas. 

Recentemente, desde o mês de junho deste ano, este setor vem sofrendo uma 
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reestruturação tanto funcional quanto metodológica, buscando melhores resultados 

qualitativos nas ações educativas. Para tanto, foi estabelecida uma coordenação de 

Ação Educativa, a qual tem como responsável a nova funcionária do MON, 

Rosemeire Franceschi, bem como estão sendo admitidos novos funcionários para o 

Setor. Todavia, esta nova fase da Ação Educativa não será tratada aqui, pois esta 

pesquisa se fundamenta a partir dos dados coletados no período de novembro de 

2007 a maio de 2008. 

O Setor de Ação Educativa é responsável pela relação entre o MON, o 

público externo e seus funcionários. Tem como objetivo realizar o atendimento mas, 

sobretudo, ações educativas, buscando criar condições para participação ativa do 

público em geral, funcionários e estagiários com a arte e o museu. Pretende-se 

contemplar todo tipo de público, tanto idosos quanto crianças, adultos ou 

adolescentes, na tentativa de “despertar um olhar investigativo através do qual o 

perceber, o sentir e o pensar preparam o visitante para a experiência estética e 

educativa” e ultrapassando “conceitos como atendimento ao público e excursão”. 

(ROSENMANN, 2003)  

Durante o final de 2002 e início de 2003, realizou-se a estruturação e a 

seleção, treinamento dos funcionários e estagiários, tendo Janine Malanski como 

diretora da Ação Educativa. O setor era composto por uma equipe para a monitoria 

mas, na medida em que o setor foi se fundando, surgiram novas funções 

emergentes, tais como: pesquisa, agendamento de grupos, atendimento de 

professores, atendimento de escolas agendadas, etc. 

Atualmente este setor, assim como todo o museu, é composto por 

funcionários efetivos do governo do estado, emprestados da prefeitura, ou ainda, 

contratados, mas principalmente por estagiários de cursos universitários da área de 

Arte, Turismo, História e Design, das diversas instituições da região. A equipe de 

trabalho do Setor Educativo é formada por aproximadamente 28 pessoas, dentre 

estas, uma  assessora de educação e cultura, uma coordenadora de monitores, 

cerca de quatro estagiários que se responsabilizam pelo atendimento, elaboração e 

aplicação das oficinas (dois pela manhã e dois à tarde); um estagiário que atende 

apenas os agendamentos via internet e telefone e aproximadamente 20 estagiários 

para a mediação das visitas, distribuídos nos dois turnos e finais de semana. 

A ação educativa ocorre principalmente por meio da mediação de visitas nos 

espaços expositivos, para os mais diversos visitantes, tais como: estudantes, 
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turistas, professores, universitários, grupos de inclusão, funcionários de empresas 

privadas, entre outros. Para o atendimento a qualquer grupo, é necessário realizar 

um agendamento prévio, para garantir um guia disponível. A entrada é gratuita para 

menores de 12 anos, maiores de 60 anos, estudantes de escolas públicas da 

Educação Básica, desde que as informações sejam devidamente comprovadas por 

documentação e mediante agendamento prévio. 

Além do serviço de mediação nas exposições, este setor realiza oficinas, 

palestras, cursos, workshops relacionados às artes visuais e exposições do museu, 

para professores e público interessado.  

 

 
Figura 19: Sala do Setor de Ação Educativa. Monitores com 
a artista Sonia Gutierrez 
Fonte: arquivo de fotografias do Setor de Ação Educativa do 
MON. 

 

 

Com relação às duas funcionárias do Setor Educativo, a coordenadora de 

monitores, Sirlei Espíndola, graduada em Administração/Gestão de Negócios, 

dedica-se exclusivamente ao processo funcional das mediações, coordenando os 

agendamentos e efetivando a realização dos mesmos,  selecionando, contratando e 

treinando os estagiários para a função de monitores, recepcionista e atendimento do 

quiosques a grupos e visitantes. A assessora de educação e cultura, Solange Cácia 

Chemin Rosenmann, design e artista plástica, dedica-se à concepção pedagógica 

das ações educativas do museu, tendo como atribuição os projetos e o 

acompanhamento de oficinas, palestras e workshops, bem como a relação e 

comunicação com a comunidade em geral e grupos agendados.  

O Setor de Ação Educativa está concentrado em duas salas no subsolo do 

prédio principal, ainda que use outros lugares do museu para desenvolver suas 
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atividades. Uma das salas é de acesso restrito, com a entrada pela lateral. Esta sala 

contém em sua estrutura: mesa de reuniões; armário com chave para monitores; 

mesas e um computador para o atendimento às escolas, professores e elaboração 

das propostas educativas; mesas, arquivos e dois computadores para 

agendamentos e coordenação de monitores, mesa com materiais diversos para a 

organização da ação educativa; estantes com documentos encadernados, materiais 

de exposições, de ações educativas, alguns resultados de oficinas, materiais 

diversos e catálogos de 2002 até 2007. No outro espaço da Ação Educativa são 

realizadas as oficinas e cursos, com acesso irrestrito para os visitantes das 

exposições. 

 

 
Figura n. 20: Espaço para oficinas. Resultados das oficinas 
das exposições de J. Borges , Emanuel Araújo e Oscar 
Niemeyer. Fonte: fotografia da própria pesquisadora. 
 

 

Dentre os encadernados e arquivos verificados foram encontrados os 

seguintes materiais: relação ao perfil do visitante, correspondências, treinamento de 

Monitores, relação de materiais para oficinas e de escritório; relatos e resultados de 

palestras e oficinas oferecidas para estudantes, professores e público interessado; 

Relatório da Ação Educativa de 2004 e 2007, Programa de Estruturação da Ação 

Educativa de janeiro de 2005, Projeto do Programa de Ação Educativa de 2003, 

projeto do programa “Museu editado”, orientações aos monitores, entre outros.  

O Programa de Estruturação da Ação Educativa visava realizar a formação 

estética e artística de todos os funcionários envolvidos no MON. O objetivo era 

promover a interação entre o museu, a arte, os funcionários e a comunidade, 

garantindo uma estrutura básica para desenvolver todas as atividades. A 

aplicabilidade do programa envolveria: “pesquisas, horas de estudos, treinamento, 

criação, edição de material de apoio, promoção de atividades práticas, participação 
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da comunidade produtora de ‘saberes e fazeres’ e da comunidade em geral, reflexão 

e avaliação gerando o conhecimento.” (ROSENMANN, 2005). Todavia, esse 

programa não foi implantado devido à não autorização da direção do museu.  

O programa “Museu Editado”, teve o seu projeto realizado em 2003, com o 

intuito de promover a edição de material gráfico como apoio de sala de aula. A 

primeira edição seria sobre o artista Franco Giglio, entre outros artistas que viriam 

em edições posteriores. No entanto, o projeto também não chegou a ser editado. Já 

em 2007, foi lançado um projeto parecido chamado Olhar Aprendiz, que em outros 

tópicos será tratado com maiores detalhes.   

 

  

5.1.1 Os mediadores 

 

 

Grande parte dos trabalhos de mediação com os visitantes são realizados 

por estagiários, os quais são estudantes de cursos superiores (Tabela 51, em 

anexo). Os dados relacionados a este grupo foram levantados a partir do 

questionário respondido por alguns deles, de documentos e relatórios do setor, mas 

principalmente a partir de conversas informais e a observação do seu cotidiano 

dentro do museu. Nem todos os mediadores tiveram o seu trabalho observado 

durante esta pesquisa, pois a troca de estagiários é muito grande, considerando que 

o contrato é de apenas seis meses61.  

Dentre as funções atribuídas aos estagiários do Setor de Ação Educativa 

está o agendamento de grupos, a recepção do museu, o quiosque de informações e 

a mediação, a qual se divide em monitoria (visitas guiadas) e oficinas62.  

Os estagiários responsáveis pela monitoria são, comumente, os mesmos 

que realizam a recepção e atendem o quiosque, conforme uma escala de trabalho. 

O monitor tem como responsabilidade estabelecer um contato inicial e a interação 

entre o conteúdo das exposições e o conhecimento do visitante. 

                                                
61   Em casos excepcionais, o contrato pode ser refeito para mais seis meses de estágio. 
 

62   O Setor de Ação Educativa do MON não usa frequentemente o termo mediação para o trabalho de ação educativa com os 

visitantes. São usados os termos monitoria (ou visita guiada) e oficina, conforme as duas atividades que o público escolar 

pode realizar.  
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Segundo os questionários respondidos pelos estagiários, a monitoria é uma 

atividade que agrada, devido ao grande aprendizado de novos conhecimentos, tanto 

relacionados à exposição quanto à comunicação com o público. O depoimento a 

seguir representa a monitoria como uma atividade prazerosa para os mediadores: 

 
Prefiro realizar a monitoria, ou seja, a mediação, porque assim estou 
abrindo portas para o diálogo, a discussão e a reflexão sobre a arte. 
(Depoimento de R.A.M, estagiário do setor de Ação Educativa do MON) 

 

Já os oficineiros não realizam monitoria, ou seja, visitas guiadas, e são em 

menor número em relação aos monitores. Normalmente, não trabalham sozinhos, 

estão sempre em dupla ou trio, contando com a assessora educativa que quase 

sempre está presente. Eles recebem o grupo em uma das dependências do museu 

e apresentam uma proposta pedagógica de alguma atividade, anteriormente 

planejada, que pode ser uma oficina63 ou não.  

 

 
Figura 21: Mediadora após a realização da oficina, 
organizando o espaço para mais um grupo. 
Fonte: fotografia da própria pesquisadora. 

 

                                                
63   Oficina é um local onde se exerce um determinado ofício. No contexto deste trabalho, o termo oficina está relacionado à 

um ambiente destinado ao desenvolvimento de aptidões, habilidades e potencialidades dos visitantes do museu, mediante 

atividades orientadas por educadores capacitados, e em que estão disponíveis diferentes tipos de recursos e materiais 

para o ensino ou aprendizagem, relacionado às artes visuais. 
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O estagiário C.K. afirma que “é maravilhoso ver os participantes se 

empolgarem durante a realização das atividades, além de termos uma melhor 

compreensão da arte”, com relação a sua função dentro do MON, de realizar 

oficinas e outras atividades pedagógicas com os visitantes.   

Em outro momento, na tentativa de responder o que é a ação educativa de 

forma geral, o estagiário A. P. B. conceitua da seguinte forma: 

 
A ação educativa consiste em interagir com os grupos de visitantes tendo 
em vista as exposições. Também auxilia na percepção, no crescimento 
cultural dos jovens, crianças, adultos e idosos.  (...) Realizar a monitoria é 
essencial, mas realizar oficinas também é. N oficina elas podem expandir a 
criatividade... Monitoria e oficina fazem parte de um conjunto, são 
atividades complementares.  

 

Todos os depoimentos acima representam que, de forma geral, os 

estagiários estão comprometidos com o seu trabalho no MON, e muitos ressaltam a 

importância da ação educativa e a valorizam. Dentro do museu, a mediação é um 

trabalho fundamental para a garantia de uma boa relação do aluno com a arte, pois 

é a partir dela que ele vai passar a gostar, conhecer e compreender mais sobre este 

o universo, ou não. A mediação tem a função de instigar o exercício de reflexão e de 

ampliar a sensibilidade. 

Os monitores se preparam para realizar a mediação da exposição com os 

visitantes a partir de pesquisas sobre os artistas e todo o contexto de sua obra a 

partir de materiais escritos, vídeos, e preenchem um roteiro com questões 

elementares para uma compreensão razoável do espectador sobre a exposição. 

Quando possível, conversam com os artistas, assistem palestras a respeito da sua 

obra.  

A cada nova exposição, os mediadores se envolvem num processo de 

treinamento, o qual pode ocorrer por meio de pesquisa documental e bibliográfica; 

vídeos; oficinas, workshops, conversas e palestras com mais diversos profissionais 

estudiosos relacionados àquela exposição, tais como, curador, artista, historiadores, 

sociólogos, psicólogos, entre outros. Esse treinamento pode ocorrer durante todo o 

período da exposição pois, às vezes, o material ou um profissional aparecem no 

meio do período da exposição. Como por exemplo, o caso de dois 

padres/professores que foram levar um grupo de alunos para ver a exposição “Ex-
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votos: memória e devoção” (2008)64. A explicação iconográfica que eles deram para 

os seus alunos foi tão interessante, que a coordenação do Setor Educativo os 

chamou para retornar e repetir a sua fala para todos os mediadores.  

Considerando que o MON pode comportar até 12 exposições temporárias ao 

mesmo tempo, com uma rotatividade aproximada de 3 meses para cada exposição, 

percebe-se que esses mediadores recebem uma grande bagagem de informações 

não só sobre as exposições, como também conhecimentos artísticos de toda ordem.  

Dessa forma, os mediadores, enquanto estudantes de nível superior 

apropriam-se dos conhecimentos necessários para compreender todo o processo 

artístico, tornando o museu um excelente campo de formação profissional, para todo 

o tipo de trabalho que envolve este processo, tais como o de educador, de curador, 

de artista, de museólogo, de crítico de arte, entre outros.  O MON acaba garantindo 

aos mediadores uma formação teórica e artística de excelente qualidade, muito 

melhor do que aquela que a própria faculdade pode garantir. 

Todavia, para que o mediador possa estabelecer relações entre a exposição 

e o conhecimento do visitante, ele necessita não só de uma boa formação artística e 

estética, conceitual, como também da formação pedagógica, que é essencial para 

que ele tenha condições de realizar efetivo trabalho de mediação.  

Nenhum mediador se disse inseguro em relação ao conteúdo das 

exposições ou aos conceitos abordados, pelo contrário, o conhecimento aprendido é 

muito valorizado em suas avaliações nos depoimentos. As dificuldades 

apresentadas são as mesmas que um professor tem em prática pedagógica, pois as 

atribuições do mediador nessa atividade são as mesmas de um educador que atua 

em uma escola. 

No entanto, apesar de todo o treinamento realizado e de dizerem gostar do 

que fazem, os monitores não se sentem seguros ou preparados para se relacionar 

com o público das escolas de Educação Básica. Eles apontaram algumas 

dificuldades durante o trabalho da mediação, as quais foram organizadas no quadro 

a seguir: 
 

 

 

 
                                                
64   A exposição Ex-votos: memória e devoção esteve no MON no período de março a junho de 2008. Algumas informações 

podem ser encontradas no site do museu: www.museuoscarniemeyer.org.br.  
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Quadro 4: Principais dificuldades apontadas pelos mediadores do MON 

 
 Notou-se que, nas dificuldades apontadas, nenhum mediador se disse 

inseguro em relação ao conteúdo das exposições, ou aos conceitos abordados, bem 

pelo contrário, o conhecimento aprendido é muito valorizado em suas avaliações 

pessoais. As dificuldades apresentadas são as mesmas que um professor tem em 

sua prática pedagógica, pois as atribuições do mediador são as mesmas que as do 

educador.  

Um fato que agrava ainda mais esta situação é que apenas 9 dos 26 

estagiários entrevistados cursam licenciaturas, os outros fazem bacharelado ou 

cursos técnicos, de acordo com a tabela abaixo:  

 
Tabela 1: Perfil dos estagiários do setor de ação educativa do MON, a partir do curso 

de  graduação. 

 
 



 

 

126                                                                

 

Os dados coletados nesta pesquisa não enfocaram a prática pedagógica das 

mediações, todavia é provável que os estudantes de licenciaturas tenham maior 

clareza e melhor compreensão das ações educativas, não só pelas disciplinas que 

estudam no próprio curso, como também pela preocupação com a sua formação 

profissional. Já os estagiários que fazem bacharelado ou cursos técnicos, podem 

apresentar ainda maiores dificuldades na prática pedagógica do que os de 

licenciatura, uma vez que estes não têm esse objetivo pedagógico para a sua 

formação profissional. 

Embora a mediação seja muito valorizada no espaço do museu, pouco se 

investe no mediador, o qual não é devidamente reconhecido, enquanto agente da 

ação educativa. Isso não ocorre somente no MON, mas também em outros espaços. 

Foi observado que em todas as equipes de setores educativos de museus e 

espaços expositivos de Curitiba, visitados pela pesquisadora, o trabalho de 

mediação é basicamente realizado por estagiários de cursos superiores, 

contabilizando no máximo um funcionário de vínculo efetivo e formação própria para 

cada uma das equipes. O estagiário se compromete, mas o envolvimento é por um 

período muito curto, devido ao pouco tempo do contrato de estágio. 

Não se trata de negar o estagiário como mediador, pelo contrário, deve-se 

valorizá-lo enquanto educador, possibilitando um maior investimento na formação 

pedagógica dos mediadores em geral. Dessa forma, além possibilitar a melhor 

qualidade das ações educativas, possibilita-se também a melhor qualidade do futuro 

profissional de quem está estagiando no museu como uma oportunidade de aprender 

de forma prática sobre o universo da arte. 

 

 

5.2 PERFIL ESTATÍSTICO DAS ESCOLAS RECEBIDAS NO SETOR DE AÇÃO 

EDUCATIVA  

 

 

O MON é o espaço que recebe o maior número de visitantes provenientes 

de escolas da Educação Básica em Curitiba. Esta característica, como já indicado, 

foi decisória para a escolha do MON como campo de pesquisa, o qual possibilitou o 

levantamento de um maior número de dados em relação aos outros espaços de 

Curitiba.  
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Para estudar sobre as escolas recebidas no MON foram confrontados, 

analisados e avaliados os dados retirados dos relatórios estatísticos mensais deste 

setor, do período letivo entre fevereiro a novembro de 2007. Entretanto, nestes 

relatórios não havia nenhuma estatística referente aos grupos de escolas da 

Educação Básica, de forma específica, pois o setor de ação educativa contabiliza os 

grupos que participaram da mediação de uma forma geral, ou seja, de turistas, de 

cursos de graduação, de empresas, de instituições sociais, de escolas, entre outros. 

Sendo assim, todas as estatísticas relativas às escolas da Educação Básica 

apresentadas neste trabalho foram elaboradas exclusivamente para este trabalho a 

partir dos relatórios cedidos pelo setor de ação educativa do MON.  

Durante todo o ano de 2007, o MON teve um público geral de 164.663, ou 

seja, uma média de 13.700 visitantes ao mês65. Já o público escolar foi de 33.792, 

uma média de 3.792 visitantes ao mês, entre professores e alunos da Educação 

Básica. Este número representa aproximadamente 20% do público geral do museu 

em 2007, conforme demonstra a tabela abaixo.  

 

 
Tabela n. 2: Relação entre o público geral e o público escolar visitante do MON, em 

2007. 
 

 
 

Dentre os relatórios estatísticos mensais analisados, o mês de junho foi o 

que apresentou o maior volume de visitas (tabela 3, em apêndice). Foram 6.168 

alunos e 79 escolas recebidas. Já o mês de agosto foi o segundo maior volume, com 

1.000 alunos a menos que o mês de junho, e 64 escolas (tabela 3).  
 

 

                                                
65   Conforme dados coletados do ano de 2007, através da  tabela de Balanço Geral, de público e exposições, publicada no 

site do museu (http://www.museuoscarniemeyer.org.br). 
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Tabela 3: Número total e porcentagem de alunos da Educação Básica recebidos no 
MON e que realizaram a oficina educativa, por mês do ano de 2007. 

 
 

Estes dois meses foram o de maior fluxo escolar devido às exposições em 

cartaz e aos programas educativos planejados (quadro 5, em anexo). No mês de 

junho houve um reforço na divulgação para as escolas, devido ao material 

pedagógico elaborado a partir da obra de Joaquín Torres Garcia e sua exposição 

Aladdin e o Universo Constructivo, o qual tinha o objetivo de ser doado para cada 

uma das escolas públicas, e uma parte para as escolas particulares, o que acabou 

atraindo um maior número de agendamentos. Além do que, o mês de junho tem a 

característica de um maior número de visitas escolares, por ser um mês próximo às 

férias e de final de semestre ou bimestre.  

Já no mês de julho a setembro, estava em cartaz a exposição do artista 

Alfredo Volpi, que é um dos mais conhecidos e trabalhados nas escolas, e neste 

mesmo período também estava a exposição A Primeira Missa no Brasil: o 

renascimento de uma pintura, a qual traz a famosa obra de Vitor Meirelles. Essas 

duas exposições garantiram o grande número de agendamentos para as ações 

educativas nos meses de agosto e setembro. 

Em todo o período analisado, foram 385 escolas diferentes, sendo que 

algumas destas realizaram a visita mais de uma vez no ano66, em diferentes 

exposições. Destas escolas, o Colégio Marista Santa Maria, da rede de ensino 

particular de Curitiba/PR, foi o que realizou o maior número de visitas: 5, ao longo do 

                                                
66    Foi considerada apenas uma vez a visita de uma mesma escola que levou vários grupos, em dias e horários diferentes, 

para ver uma mesma exposição. Para tanto, o número de visitas de uma mesma escola foi considerado a partir de um 

período mínimo de 2 meses entre uma visita e outra.  
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ano e em diferentes exposições.  Foram 838 alunos no total, o qual corresponde ao 

segundo maior número de alunos de uma mesma escola que freqüentou o museu 

em 2007. (Tabela  5 e 6, em apêndice)  . 

Embora a arte seja vista, no senso comum, como uma atividade própria de 

uma classe econômica mais elevada, a grande maioria dos alunos da Educação 

Básica que visitam o MON não são oriundos de escolas particulares (31,6%), mas 

sim de escolas públicas (68,4%), conforme aponta a tabela abaixo:  
 

Tabela 4: Total de escolas e alunos da Educação Básica que freqüentaram o MON em 
2007, por rede de ensino. 

 

A Escola Municipal Bairro Novo demonstra este dado, sendo a instituição 

que levou o maior número de alunos em 2007. Foram três visitas ao longo do ano, 

com grupos dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. Outra instituição 

pública que se destacou por sua participação em 2007, foi o Colégio Estadual 

Edimar Wright, de Almirante Tamandaré, que foi quatro vezes ao museu, com um 

total de 372 alunos (Tabela n. 5 e 6, em anexo).   

A modalidade de ensino mais freqüente foi o Ensino Fundamental, com a 

participação de 12.207 alunos dos anos finais (tabela 8, em anexo) e 9.885 dos anos 

iniciais (Tabela 9, em anexo), números correspondentes a aproximadamente 65% do 

público de escolas da Educação Básica, de acordo com os dados da tabela abaixo: 
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Tabela 5: Número de alunos e escolas recebidos pelo MON em 2007, por modalidade 
de ensino. 

 
 

Foram 385 escolas diferentes no período analisado, sendo que algumas 

destas realizaram a visita mais de uma vez no ano67,em diferentes exposições 

(tabela 5, em apêndice). Destas, 48 escolas são do estado de Santa Catarina e três 

são dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul (tabela 11). 

Isso quer dizer que cerca de 8% das escolas que freqüentaram o MON em 2007 são 

de outros estados. Este dado vem afirmar o destaque que o MON tem em outros 

municípios e estados brasileiros.  
 

Tabela 6: Número total e porcentagem de escolas que freqüentaram o MON em 2007 
por Estado. 

 

 

Das 334 escolas do Paraná que visitaram o MON, 250 são do próprio 

município de Curitiba, totalizando 25.552 alunos, os quais são, na maioria, oriundos 

de escolas públicas municipais e estaduais (tabela 7).  
 

 

 

                                                
67   Foi considerada apenas uma vez a visita de uma mesma escola que levou vários grupos, em dias e horários diferentes, 

para ver uma mesma exposição. Para tanto, o número de visitas de uma mesma escola foi considerado a partir de um 

período mínimo de 2 meses entre uma visita e outra.  
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Tabela 7: Número total de escolas de Curitiba que freqüentaram o MON em 2007 por 
rede de ensino. 

 
 

O número total de alunos recebidos pelo MON corresponde a 7,7% do 

número total de alunos matriculados em escolas do município de Curitiba68 (tabela 

515, abaixo). Outra constatação importante a partir do confrontamento entre os 

dados do INEP (conforme a tabela abaixo) e os dados do MON, e que negou a 

hipótese inicialmente levantada, é que a rede de ensino de Curitiba que mais 

freqüenta o MON é a estadual, com 8,5% de seus estudantes, ou seja, mais que a 

municipal (6,7%), que usufrui de uma cota de transporte anual para visitas a 

espaços ou eventos educativos. Logo em seguida, vem a rede privada de ensino, 

com 8,2% e por último a federal, com 2,5%.  
 

Tabela 8: Relação entre o número total de alunos matriculados na Educação Básica 
de Curitiba e o público escolar visitante do MON em 2007, por rede de 
ensino. 

 
 

                                                
68   Conforme dados do INEP, referente ao Censo Escolar 2007. 
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Ainda sobre esta relação entre os alunos matriculados e visitantes do MON, 

é possível dizer que os alunos da rede particular de ensino, dentro da sua 

proporção, têm uma freqüência minimamente superior aos alunos da rede pública de 

ensino, conforme aponta a tabela abaixo: 
 

Tabela 9: Relação entre o número total de alunos matriculados rede de ensino 
particular e pública. 

 

 

Sendo assim, comprova-se que a arte não é uma atividade tão valorizada 

pela classe dominante quanto se considera no senso comum, a qual está nesta 

pesquisa representada pelos números referentes às escolas da rede particular de 

ensino.  

 

 

5.3 A METODOLOGIA DA AÇÃO EDUCATIVA PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

 

 

Para algumas das exposições apresentadas no MON, o Setor de Ação 

Educativa elabora projetos educativos, que têm como objetivo “realizar a mediação 

do público com a obra de arte, a experiência prática, a expressão criativa e o 

contexto da época”. Estes projetos abrangem desde a cenografia e exposições no 

espaço das ações educativas, as oficinas para escolas e outros públicos, 

apresentação dos trabalhos práticos dos participantes; como também a elaboração, 

organização e realização palestras, cursos, workshops e materiais didáticos. 

(ROSENMANN, p. 18, 2007) 
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Esta seção tem como finalidade relatar e analisar as diversas partes do 

processo que vem a compor a ação educativa no MON, tais como: a divulgação das 

exposições, a formação dos docentes, o agendamento, a mediação e a avaliação.  

 

 

5.3.1 A formação dos docentes das escolas da Educação Básica 

 

 

A formação de docentes de escolas da Educação Básica representa o início 

do processo de ação educativa, pois trata de um procedimento de extrema 

relevância no que toca a relação entre o museu e a escola. Isto quer dizer que, 

quando o professor pesquisa sobre a exposição e a visita anteriormente ao seu 

grupo de alunos e participa de atividades oferecidas pelo museu, ele compreende 

melhor a exposição a ser visitada, se apropriando de instrumentos para elaborar e 

realizar uma melhor abordagem pedagógica tanto na escola  quanto no museu.  

Da mesma forma que a formação continuada dos docentes, é essencial para 

garantir a efetividade do acesso à arte, possibilitada de forma gradual, por meio de 

cada ano da vida escolar dos alunos da educação básica.   

Dentro do MON, o professor pode formar-se por meio de três maneiras, 

descritas e analisadas logo abaixo.  

A primeira forma de capacitação para o professor é a partir dos cursos, 

workshops, oficinas e palestras, sobre as exposições em cartaz ou não, oferecidas 

para o público em geral e, principalmente, professores da Educação Básica. Em 

2007, foram cerca de 6 eventos com esta característica, conforme o quadro abaixo: 
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Quadro 5: Atividades realizadas para o atendimento dos professores, em 2007 

 
 

A segunda opção é a própria mediação para docentes. O professor pode 

visitar as exposições individualmente, buscando conhecer mais sobre algum artista 

ou exposição, como também a escola pode agendar uma visita e mediação, 

conforme o seu interesse, para um grupo de seus docentes. 

Apesar do MON estabelecer um contato freqüente com os docentes por 

meio de e-mails, o número de professores que realizam as atividades propostas pelo 

Setor de Ação Educativa ainda é bem pouco expressivo. Conforme os dados 

apresentados na tabela abaixo, dos 33.792 visitantes de escolas da Educação 

Básica, em 2007, apenas 455, ou seja, 1,3% são provenientes de grupos de escolas 

ou outras instituições que procuraram o MON para visitar alguma exposição e 

realizar oficinas, seja como formação continuada ou como a preparação de alguma 

exposição. Esse dado confirma o desinteresse pelo conhecimento artístico da 

exposição. 
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Tabela 10: Grupos de Docentes da Educação Básica recebidos no MON em 2007. 

 

A Secretaria Municipal de Ensino de Curitiba, por meio dos núcleos 

regionais, escolas e CMEI’s, é a que mais procura por estas atividade oferecidas 

pelo MON. Alguns docentes retornam com seus alunos, para visitar novamente a 

exposição, tendo em vista uma proposta didática elaborada anteriormente. Mas, em 

grande parte, a visita guiada e a oficina são tidas pelos docentes e profissionais da 

escola como uma oportunidade de formação continuada, para conhecer e 

experimentar novas possibilidades de trabalho.   

A terceira possibilidade de capacitação ao professor é a pesquisa. O 

docente pode-se dirigir-se Centro de Pesquisas ou ao Setor de Ação Educativa do 

MON, e solicitar o material desejado para consulta local, buscando novos 

conhecimentos para a sua prática profissional. 

 

 
Figura 22: Oficina com os docentes da Educação Infantil do CMEI Paquetá, a 
partir da exposição de Volpi. 20/09/2007. Fonte: arquivo de fotografias do 
Setor de Ação Educativa do MON. 
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5.3.2 O contato inicial da relação entre o MON e as escolas 

 

 

O MON divulga suas exposições amplamente para todo o público 

interessado, ou seja, as exposições dificilmente são divulgadas exclusivamente para 

as escolas. O site do museu69 é o meio de comunicação essencial para a divulgação 

das exposições, entre os outros meios. O Mailing70 é uma importante estratégia de 

divulgação para escolas de alguns dos eventos do MON, o qual vem sendo 

construído junto aos núcleos de educação, professores e pessoas interessadas na 

área de arte e educação. 

As escolas interessadas em realizar uma visita fazem agendamento através 

do site do MON na internet, preenchendo uma ficha com a data e o horário da visita, 

os dados da escola, o número de alunos e o nível de ensino. A escola ou o docente 

já decidem no agendamento qual ou quais atividades de mediação (monitoria e 

oficina) vão solicitar, assim como a exposição de interesse para os seus alunos71. O 

agendamento pode ser confirmado ou não, conforme a disponibilidade do museu 

para aquela data. A resposta é enviada ao docente responsável via e-mail. 

O agendamento é feito para grupos que desejam a realização da mediação 

pelo setor de ação educativa do MON. Caso o professor prefira fazer ele mesmo a 

mediação entre os seus alunos e a exposição, dando o enfoque do trabalho em 

construção na escola, não é necessário agendar a visita, mas ainda assim estes 

grupos são contabilizados nas estatísticas de público do MON, enquanto grupos 

visitantes72.  

No período entre o agendamento, que é realizado via internet, e a visita à 

exposição, normalmente não há nenhum tipo de comunicação entre a escola e o 

museu, exceto se o docente responsável demonstrar interesse em se preparar para 

                                                
69   Site do MON: www.mon.org.br 
 

70   Mailing é um banco de dados e-mails, no qual os professores acompanhantes das escolas são cadastrados e recebem 

convites para as exposições em cartaz, bem como outras informações de seu interesse. 
 

71    Os dados da ficha de agendamento estão em anexo. 
 

72   A cada 20 alunos é permitida a entrada de apenas um professor do grupo com acesso gratuito.  Os outros docentes 

acompanhantes pagam a entrada. Os grupos escolares que visitam o museu são contabilizados pelo MON de forma geral, 

não aparecendo os docentes destes grupos de forma específica, exceto quando os grupos são compostos exclusivamente 

por docentes das escolas, conforme foram indicados na tabela 515. 
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a ação educativa, mas ainda assim ele pode apenas consultar o site do museu na 

internet, onde constam informações sobre as exposições em cartaz.  

Portanto, não há nenhuma obrigatoriedade por parte do museu, em 

estabelecer algum tipo de contato prévio à realização da ação educativa. As 

atividades de ação educativa são planejadas pelo museu ou pela escola, e 

dificilmente trata-se de um trabalho em conjunto.  

 

 

5.3.3 Visita guiada ou monitoria 

 

 

A visita guiada é realizada por meio da monitoria. Cada monitor se 

responsabiliza por um grupo de no máximo vinte alunos, visitando as exposições 

indicadas pelo professor responsável. Conforme o tempo disponível pela escola, é 

visitada somente a exposição na qual o professor quer dar ênfase e, caso haja 

tempo, são visitadas outras exposições.  

Há escolas que não decidem no agendamento e nem na chegada ao museu 

a qual exposição querem dar prioridade. Entre estas, algumas têm o objetivo de 

conhecer o museu e visitar as exposições de uma forma geral, o que dificulta o 

trabalho do monitor que não consegue aprofundar sua explicação em nenhuma das 

exposições. Já, outras, têm apenas o objetivo de passear, ou seja, tirar o aluno da 

sala de aula. Neste caso, os docentes que estão acompanhando as escolas não 

fazem a menor idéia do que vão encontrar no museu, e alguns não demonstram 

nem ao menos interesse na monitoria, nas exposições, ou no espaço arquitetônico 

do museu. Quando o professor responsável não trata aquele momento como uma 

atividade pedagógica, dificilmente o aluno consegue apreender as informações da 

monitoria e tornar efetiva a construção do conhecimento relativo às exposições. 
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Figura 23: A mediadora realizando a monitoria da exposição 
Segall Realista, do artista Lasar Segall, com as alunas do Curso 
de Formação de Docentes do Instituto de Educação do Paraná 
Professor Erasmo Pilotto - Curitiba/PR.  05/06/2008. Fonte: 
arquivo de fotografias do Setor de Ação Educativa do MON. 

 

Segundo a assessoria educativa do MON, a mediação entre o aluno e a 

exposição deve ser realizada conforme o nível de ensino, o conhecimento do grupo, 

o número de vezes que já participou desta atividade em outras ocasiões e o tempo 

disponível. Contudo, os mediadores, enquanto estagiários e não profissionais 

graduados, muitas vezes não têm, na sua formação profissional, condição de 

estabelecer todas estas relações para a realização da mediação, de acordo com as 

observações já realizadas neste capítulo.  

Conforme uma aluna do Ensino Médio e do Curso de Formação de 

Docentes, do Instituto de Educação do Paraná Prof. Erasmo Pilotto, “chega uma 

hora que a monitoria fica cansativa, e a gente não tem mais vontade de ouvir e nem 

de olhar mais nada”. Isto porque a explicação da monitora era muito complexa para 

um público leigo em arte, como aquele em que esta aluna estava inserida. 

O problema da má comunicação com os diversos tipos de público não pode 

ser visto como um problema de linguagem que pode ser resolvido de forma simples, 

pelo próprio estagiário. Este problema representa uma dificuldade muito maior que a 

de se comunicar, que é a de educar. 

A formação pedagógica dos mediadores é insuficiente e isto pode ser 

justificado pelo enfoque do trabalho de treinamento do setor de ação educativa, que 

prioriza o conteúdo da exposição, e deixa em segundo plano o treinamento para os 

meios de educar, ou seja, mediar a exposição efetivamente. Este apontamento pode 

ser notado nesta citação do relatório do setor de ação educativa de 2007: 
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Quanto ao preparo e leitura do contexto expositivo, esse é imprescindível 
para entender a narrativa da própria exposição; bem como, do 
entendimento de cada exposição à adequada narrativa, facilitando a 
linguagem adequada para mediar diferentes faixas etárias. (ROSENMANN, 
p. 12, 2007)   

 

Este trecho demonstra que a preocupação do setor em relação à ação 

educativa e à formação dos mediadores está no domínio do conteúdo, a qual é de 

excelente qualidade, como já se afirmou anteriormente. Mas no que tange à 

organização e à compreensão de processos educativos e concepção pedagógica, 

não há formação adequada para os monitores. Os conceitos norteadores da prática 

pedagógica encontrados nos relatórios são mal explicados e confusos, apresentados 

como: proposta triangular, transdisciplinaridade, interdisciplinaridade e 

multiculturalidade. (ROSENMANN, 2007). Os mediadores acabam descobrindo e 

experimentando meios pedagógicos de se relacionar com o público por conta 

própria. E é evidente que isto se reflete no entendimento do visitante sobre aquilo 

que o monitor está tentando comunicar.  

Dessa forma fica claro que, apesar da preocupação que os monitor tem em 

estabelecer uma melhor comunicação com o público, cada monitor enfoca de uma 

forma diferente a sua monitoria, a partir de sua afinidade e história pessoal com 

cada uma das obras e exposições.  

Se, por um lado, o monitor tem uma razoável autonomia de ação, por outro, 

não se garante a mesma qualidade na atividade para todas as instituições e grupos 

visitantes. Além disso, pelo fato de não se priorizar os aspectos propriamente 

pedagógicos, o resultado vai depender das condições pessoais de cada um dos 

monitores.  

Dependendo da atuação do mediador e da expectativa da visita, a 

conseqüência pode ser positiva – aumentar o interesse dos participantes sobre a arte 

e o tema da exposição, ou negativa – manter ou levar ao desinteresse. 
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5.3.4 Oficina  

 

 

A oficina é um momento posterior à visita da exposição de enfoque, no qual 

o grupo de visitantes realiza uma proposta pedagógica e lúdica a respeito da 

exposição visitada.  

Sendo uma atividade dirigida para grupos agendados, a oficina é planejada 

com antecedência, conforme a exposição e a faixa etária do grupo indicada no 

agendamento. Em pelo menos 1 a cada 2 exposições, é elaborado um, dois ou até 

três projetos de oficina, conforme diferentes idades e públicos. O enfoque da oficina 

está vinculado ao teor das exposições e a obra do artista, dado a partir de pesquisa 

e informações do curador e outros profissionais envolvidos.  

Nem sempre se trata de uma proposta artística ou criativa, pois a “oficina” 

pode ocorrer por meio de jogos, brincadeiras e vídeo, por exemplo. Porém, todas 

têm o objetivo de retomar a visita, a fim de que o visitante reflita criticamente sobre a 

exposição, sob os pontos de vista artístico, estético, histórico, social, lógico-

matemático, geográfico, entre tantos outros que a obra de arte pode atingir, e dessa 

forma se aproprie dos conhecimentos abordados durante todo este processo.  

Após o planejamento do projeto da oficina, ele deve antes ser encaminhado 

para a Diretoria Administrativa do museu para que seja aprovado e então os 

recursos necessários para a oficina sejam disponibilizados. Só depois desta 

aprovação a proposta de oficina é enviada para a Assessoria de Imprensa do MON 

para que seja divulgada. 

O número de visitantes para a atividade varia conforme a proposta da 

oficina.  Em cada período do dia (manhã ou tarde), podem ser atendidos diversos 

grupos, como já ocorreu de serem atendidos 8 grupos em uma mesma tarde. O que 

ocorre, muitas vezes, é do monitor levar uma escola para realizar a oficina após a 

monitoria, mas o espaço e os oficineiros ainda estão ocupados com outra escola. 

Quando a escola não pode esperar, o grupo vai embora sem oficina. Todavia, torna-

se complicado para as escolas e para os mediadores organizarem a seqüência e a 

quantidade de grupos a serem atendidos, sem que precise esperar, quando há uma 

quantidade tão grande de grupos. 

Este fato traz à tona uma questão importante no que se refere à ação 

educativa do MON como um todo: a monitoria e a oficina são atividades de 
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mediação que não se encaixam, não se complementam, exceto por tratarem da 

mesma exposição. As duas atividades são elaboradas e realizadas a partir de 

concepções e pessoal distintos. Somente o treinamento dos mediadores com 

relação ao conteúdo das exposições é realizado conjuntamente para os monitores e 

oficineiros.  

As oficinas têm uma concepção pedagógica melhor estruturada do que as 

monitorias. Isto se deve principalmente porque a assessora educativa, atualmente, 

dedica-se exclusivamente à elaboração e realização das oficinas, junto aos outros 

mediadores, os quais acabam tendo um maior apoio profissional. Já as monitorias 

não têm nenhum funcionário responsável por sua concepção, pois a coordenadora 

de monitores cuida da parte funcional e burocrática do setor de ação educativa.  

A incoerência entre monitoria e oficina torna-se visível quando o oficineiro 

acaba repetindo tudo que o monitor já disse anteriormente, ou o contrário, ele 

explica de forma tão diferente do monitor, que o aluno acaba não entendendo o que 

um e outro quiseram dizer.  

Com relação às propostas das oficinas conforme a exposição, elas podem 

ser visualizadas a partir do panorama no quadro abaixo (quadro 7), e algumas 

destas propostas serão relatadas aqui, acompanhadas do registro fotográfico. 

A exposição Autobiografia do Gesto, do artista Emanoel Araújo, tratava de trabalhos 

tridimensionais, gravuras e obras gráficas como cartazes, livros, programas e 

convites desenhados pelo artista, além da abordagem às formas geométricas 

esculpidas em madeira, cores vivas e “materiais pertencentes à ornamentação de 

cerimônias religiosas e festejos populares para aludirem a signos do sincretismo 

religioso, em representações de divindades africanas” (RELEASE DA 

EXPOSIÇÃO)73. A oficina referente a esta exposição tinha como material principal o 

material gráfico da própria exposição, com o qual eram realizados cortes, formando 

um objeto tridimensional.  

 

 

                                                
73   Imagens e mais informações sobre esta exposição podem ser encontradas no site do MON: www.museuoscarniemeyer. 
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Figura 24: Aluna realizando a oficina da exposição Autobiografia do 
gesto. Escola não identificada. Foto tirada em 02/04/2008. Fonte: 
arquivo de fotografias do Setor de Ação Educativa do MON. 
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Quadro 6: Exposições, propostas de oficinas correspondente e faixa de idade do 
público 

 

 



 

 

144                                                                

 

Segundo a assessora educativa do MON, esta foi uma das oficinas mais 

completas em relação ao conteúdo da exposição, pois abordava os conceitos de Bi 

e Tridimensionalidade, a impressão gráfica por meio do papel, o corte no papel  que 

mencionava o da madeira conforme a obra do artista, como também, as máscaras 

africanas.   

 
Figura 25: Resultados da oficina realizada a partir da 
exposição Autobiografia do gesto.  
Fonte:  fotografia tirada pela pesquisadora. 

 

Na exposição de Torres Garcia foi realizada a oficina Madeira e Construção, 

em que, a partir de quadros de “madeira” MDF74,os alunos deveriam criar diferentes 

planos com efeito de tridimensionalidade.  

 
 

Figura 26: Resultado da oficina - exposição de Torres 
Garcia. Trabalhos de alunos do Colégio Est. Sen. Alencar 
Guimarães, 29/05/2007. Curitiba/PR. Fonte: arquivo de 
fotografias do Setor de Ação Educativa do MON. 

                                                
74    MDF é uma chapa de fibras de madeira, aglutinadas com resina sintética, que se consolidam sob ação conjunta de calor e 

pressão. 



 

 

145                                                                

 

Como complemento desta proposta, foi criado um grande painel remetendo 

a idéia de cidade, na qual os pedaços de MDF, formavam os espaços referentes, em 

diferentes dimensões.  
 

 
Figura 27: Painel e exposição na sala de oficinas do Setor de Ação 
Educativa, sobre a mostra Aladdin e o Universalismo Constructo, de 
Joaquín Torres Garcia, 12/06/2007. Fonte: arquivo de fotografias do Setor 
de Ação Educativa do MON. 

 

Além do painel da cidade, a cenografia do espaço de oficinas, havia dois 

bonecos articuláveis, para que os alunos e outros visitantes pudessem brincar e 

mexer com os mesmos, conforme a imagem abaixo mostra: 

 

 
Figura 28: Ação Educativa sobre a exposição de J. Torres Garcia. 
Alunos da pré-escola da Escola Municipal Nice Braga, 06/06/2007, 
olhando e brincando com um dos protótipos da obra do artista. Fonte: 
arquivo de fotografias do Setor de Ação Educativa do MON. 
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Esta exposição também contou o lançamento do Projeto Olhar Aprendiz.  

Tratava-se de cadernos e cartilhas para professores e alunos, de 6 a 14 anos, sobre 

a obra do artista uruguaio Joaquín Torres Garcia, como forma interativa e 

complementar às visitas realizadas na exposição. Os conteúdos dos cadernos têm 

como proposta serem trabalhados em sala de aula pelos professores, a partir do kit 

formado por um caderno de professor, três cartilhas de alunos e 15 jogos de lâminas 

para recortar, colar e desenhar, doado pelo MON para as escolas públicas e 

vendidos para as escolas particulares. Esses materiais foram doados para as 

escolas que visitaram a exposição de Torres Garcia.  
 

 
Figura 29: Aluna do Colégio Estadual José Busnardo realizando a 
oficina com os Cadernos do projeto Olhar Aprendiz – J. Torres 
Garcia, 12/06/2007. Fonte: arquivo de fotografias do Setor de Ação 
Educativa do MON. 

 

Devido ao investimento do projeto Olhar Aprendiz, que contava com a 

doação deste material para as escolas visitantes, foi realizado um reforço de 

divulgação da exposição para as escolas da Educação Básica, o que ocasionou não 

só um aumento nos agendamentos para esta exposição, como também o maior 

número de visitantes escolares do ano de 2007 no mês de junho.   

A instalação Revolver propunha, como o próprio termo sugere, a quebra de 

referências conhecidas, a ressignificação e a reconstrução do que já é conhecido e 

codificado, para provocar questionamentos sobre conceitos de arte (RELEASE DA 

EXPOSIÇÃO). A proposta de oficina relativa a esta exposição era a construção do 
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espaço e de um objeto, a partir de materiais diversos e recursos estêncil75 com 

elementos da exposição, recorte, colagem e montagem, a partir do tema "Arte, 

sociedade e consumo". 
 

 
Figura 30: Resultado da oficina realizada a partir da exposição 
Revolver. Trabalho de aluno de escola não identificada. Foto tirada 
em 06/06/2007. Fonte: arquivo de fotografias do Setor de Ação 
Educativa do MON. 

 

Para a exposição Volpi: o mestre de sua época foi desenvolvida uma placa 

de E.V.A76 retangular, com diversas bandeirinhas, elemento que aparece em 

algumas das obras de Volpi. Usando uma tela de pintura, os alunos deveriam utilizar 

aquela placa e as bandeirinhas avulsas (figura 31, abaixo) como um suporte para a 

criação da composição na tela. Para a pintura da tela, foi usada tinta acrílica e 

guache.  

Devido às obras de Volpi serem bastante conhecidas no universo escolar, a 

oficina desta exposição teve um número considerável de participantes de escolas, já 

que dois dos meses em que a exposição esteve em cartaz foram os de maior 

procura por oficinas no Setor de Ação Educativa (exceto junho), no ano de 2007. Até 

mesmo o mês de julho, que é caracterizado por férias escolares, alcançou o número 

de 41 escolas e 1504 participantes de oficina, conforme a tabela 4, já demonstrada 

acima.  

                                                
75   Estêncil é um desenho ou ilustração que possa ser delineada por corte ou perfuração em diferentes materiais, como papel, 

papelão, metal etc. O estêncil é usado para imprimir imagens em superfícies como cimento, tecido, papel, entre outras. 

76   EVA é a sigla de Espuma Vinílica Acetinada. É um material termoplástico, uma espuma sintética de custo acessível muito 

usada para produtos infantis e material escolar.Obtido em "http://pt.wikipedia.org/wiki/EVA" 
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Figura 31: Aluna dos Anos Finais do Ens. Fund. do 
C. E. Santa Cândida (Curitiba/PR) realizando 
oficina sobre a exposição Volpi: o mestre de sua 
época. 25/09/2007. Fonte: arquivo de fotografias do 
Setor de Ação Educativa do MON. 

 

Na exposição Museu da Solidariedade Salvador Allende – Estéticas, sonhos 

e utopias dos artistas do mundo pela liberdade, foram trabalhados o conceito e uso 

de símbolos e signos conhecidos, representando os valores humanos, por meio da 

técnica da pintura, utilizando os materiais tinta e tela. 
 

 

 
Figura 32: Resultados da oficina sobre a exposição Museu 
da Solidariedade Salvador Allende: estéticas, Sonhos e 
utopias dos artistas do mundo pela liberdade. 17/10/2007. 
Fonte: arquivo de fotografias do Setor de Ação Educativa do 
MON. 
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Para a exposição In Natura, da artista Elizabeth Titton a oficina foi planejada 

para dois momentos. O primeiro, o exercício e a prática do kirigami, que é a técnica 

de corte de papel. Posteriormente, era criada uma instalação de um jardim a partir 

da construção de flores de papel em kirigami. Esta instalação chamava-se Um jardim 

para Alice. 
 

 
Figura 33: Resultados da oficina sobre a exposição In 
Natura de Elizabeth Titton. 17/10/2007. Fonte: arquivo 
de fotografias do Setor de Ação Educativa do MON. 

 

Os materiais e recursos disponibilizados para a realização da oficina são 

contabilizados conforme a estimativa de público agendado para a exposição 

referente. Caso acabe o material antes de encerrar a exposição, nova proposta de 

oficina é criada, conforme os materiais disponíveis.  

Os trabalhos produzidos pelos alunos durante a oficina são, na maioria das 

vezes, levados para a escola. Em alguns casos de oficinas específicas, que exigem 

secagem ou que utilize um suporte grande, alguns professores decidem por não 

levar o material ou vir buscar em outro momento. Em outras circunstâncias, o 

material é exposto no espaço das oficinas da Ação Educativa, e posteriormente, o 

professor responsável retorna ao museu para buscá-los. 
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5.3.5 A finalização da ação educativa na escola  

  

 

Após a exposição, o museu não entra em contato com a escola e, 

eventualmente, a escola retorna alguma avaliação ou material sobre os trabalhos 

realizados a partir da visita em determinada exposição.  

Todavia, não há documentos ou registros escritos que possam ser analisados 

pela via do museu, exceto por fotografias ou o próprio trabalho artístico do aluno 

realizado em sala, quando enviado para o museu. Como são os casos representados 

por fotografias logo abaixo, do Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo 

Pilotto e do Colégio Estadual Prof. Brasílio Vicente de Castro.  

 

 
Figura 34: A aluna do Curso de Formação de 
Docentes do Instituto de Educação do Paraná 
Professor Erasmo Pilotto - Curitiba/PR, na sala 
de aula da escola, com o resultado do trabalho 
realizado após a visita à exposição Segall 
Realista, do artista Lasar Segall. 03/07/2008. 
Fonte: arquivo de fotografias do Setor de Ação 
Educativa do MON. 

 

Os alunos do Colégio Estadual Prof. Brasílio Vicente de Castro, além de 

visitarem o MON e trabalharem posteriormente as exposições visitadas e todo o 

contexto do museu em sala de aula, ainda finalizaram esse projeto educativo 

retornando ao museu para a abertura da exposição fotográfica de German Lorca. 
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Figura 35: Alunos, funcionários e docentes do Colégio Estadual 
Prof. Brasílio Vicente de Castro - Curitiba/PR, no MON, com o 
artista German Lorca, na abertura da exposição sua 23/06/2008. 
Fonte: www.museuoscarnemeyer.com.br. 

 

 

5.3.6 A avaliação da ação educativa  

 

 

A avaliação das atividades realizadas tanto pelo museu, quanto pela escola, 

também faz parte do processo da ação educativa, pois trata-se de um instrumento 

fundamental para identificar problemas, dificuldades, ineficiências e aperfeiçoar os 

métodos de mediação da ação educativa.  

Dentre as verificações realizadas, foram constatadas três formas de 

avaliação utilizadas pelo setor de ação educativa do MON: questionário avaliativo 

respondido pelo professor responsável pela escola visitante e  a auto-avaliação dos 

mediadores e grupos de discussão esporádicos sobre as ações educativas.  

Com relação ao questionário avaliativo respondido pelo professor, trata-se 

de um instrumento de poucas e superficiais constatações, tais como: nota para a 

recepção, monitoria, oficina etc.   

Já a avaliação do trabalho desenvolvido pelo mediador por meio de auto-

avaliação, questionário ou memorial foi realizada até março de 2007. Essa avaliação 

ocorria num período diário, semanal ou mensal e procurava identificar as 

dificuldades e compreender o processo de trabalho do mediador realizado durante a 

ação educativa. Todavia, este procedimento de avaliação não é mais utilizado 

devido à relação entre a grande demanda de escolas e o insuficiente número de 

estagiários (ROSEMANN, 2007). 
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Os grupos de discussão sobre as ações educativas foram apontados pela 

assessora educativa do setor, em depoimento, como um instrumento avaliativo 

utilizado. No entanto, durante o período de pesquisa, nenhuma destas reuniões foi 

acompanhada.  

As verificações dadas a partir destes instrumentos de avaliação são 

consideradas pela equipe do setor de ação educativa, bem como há uma 

preocupação por parte da equipe deste setor em analisar a efetividade da política. No 

entanto, notou-se que a avaliação é um instrumento pouco utilizado no processo 

educativo do MON para escolas. Até mesmo os registros das atividades 

desenvolvidas são poucos, não estão organizados e não são qualificados como 

documentos. Um exemplo desta questão é que grande parte dos registros das 

atividades de mediação foram realizados apenas por meio de imagens fotográficas, as 

quais pertencem a um acervo considerável. 

O setor de ação educativa do MON deve estabelecer urgentemente 

instrumentos avaliativos pertinentes a todas as fases do processo da ação 

educativa, tais como formação de docentes, agendamento, mediação, contato com a 

escola, visando elaborar a ação educativa e fundamentar uma concepção para as 

ações educativas do museu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

153                                                                

 

 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao final deste trabalho, julga-se importante destacar os aspectos que 

caracterizaram o funcionamento da ação educativa do Museu Oscar Niemeyer para 

escolas da Educação Básica, enquanto política de acesso à arte em Curitiba. O 

objetivo é apresentar as reflexões realizadas, considerando a totalidade dos dados 

levantados durante toda a pesquisa e analisando-os a partir das categorias teóricas, 

fundantes deste estudo.  

A metodologia adotada tem como propósito investigar o modo como o 

museu favorece o acesso às artes visuais, acesso esse tratado aqui como um 

processo educativo de compreensão, fruição e apropriação da arte, efetivado 

através da aproximação e do hábito, por meio de ações educativas para o público 

escolar.  

Para isso, foi realizado um estudo bibliográfico sobre as categorias 

conceituais que fundamentaram esta pesquisa: arte, necessidade, trabalho, 

produção, distribuição e consumo da arte, alienação, Estado, educação, museu, 

mediação e escola.  

A partir de então, a pesquisa de campo realizou-se em duas etapas: 

levantamento e investigação das instituições que oferecem atividades educativas e, 

em seguida, estudo específico sobre a ação educativa em um museu de artes 

visuais de Curitiba.  

Na primeira etapa, tratou-se de levantar e conhecer os museus ou 

instituições públicas do gênero que realizavam programas educativos para escolas, 

conforme se apresenta no quarto capítulo desta dissertação. Posteriormente, foi 

selecionado um destes espaços para que a sua proposta educativa fosse analisada 

e avaliada. Este espaço foi o Museu Oscar Niemeyer, selecionado a partir dos 

seguintes critérios favoráveis a esta instituição: maior número de exposições e de 

público, no qual estão incluídos os grupos escolares; maior número de mediações 

para o público escolar em Curitiba; maior número de atividades e propostas 

educativas para a Educação Básica; maior destaque nos meios de comunicação, 

tanto no nível municipal, quanto estadual e federal; possui reconhecimento 



 

 

154                                                                

 

internacional por sua arquitetura e pelas exposições que traz à cidade. Por esses 

motivos, a ação educativa do MON foi selecionada como amostra deste estudo, pois 

dentre todas, era a que poderia trazer um maior número de dados com relação ao 

público escolar, como também maior visibilidade da metodologia aplicada nas 

visitas. 

   A segunda etapa é caracterizada pelo estudo aprofundado da ação 

educativa do MON para escolas, a partir do tema políticas de acesso às artes visuais 

para a Educação Básica, de acordo com o quinto capítulo deste trabalho. Para tanto, 

buscou-se reconhecer em que condições o MON implementou e estabeleceu esta 

política, definindo que espaço é este e como é a sua estrutura física e administrativa 

e o seu funcionamento. A partir de então, foi possível investigar como o MON vem 

exercendo a sua função educativa de promover, valorizar e divulgar a arte, a partir 

da sua mediação com o aluno da escola da Educação Básica. Foi verificada a 

metodologia das ações educativas, a fim de conhecer e compreender de que forma 

o museu estabelece suas relações com a escola, tendo em vista alguns aspectos 

preliminares, tais como: o número de alunos atendidos e o seu perfil; a relação entre 

a escola, o aluno, o museu e a arte; a estrutura física do espaço para receber 

escolas; as atividades oferecidas; a formação e capacitação dos docentes e 

mediadores, a divulgação, a definição da metodologia e da avaliação deste 

processo. Por fim, foram analisados os dados coletados, estabelecendo a 

efetividade desta política, avaliando os mecanismos que favorecem ou não o acesso 

à arte neste processo.  

Em busca de contextualizar o campo de estudo em sua totalidade, o MON 

foi analisado sob diversos aspectos, e partir dos dados levantados, confrontou-se a 

sua estrutura com a definição de museu proposta pelo Conselho Internacional de 

Museus: “uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e 

do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, 

difunde e expõem para fins de estudo, educação e lazer, testemunhos materiais e 

imateriais dos povos e de seu ambiente”. (ICOM, 2008). 

Dessa forma, durante a pesquisa, observou-se que o MON funciona muito 

mais como uma galeria do que como um museu, dedicando-se primordialmente às 

exposições temporárias de artes visuais, arquitetura e design, recebidas de acervos 

de outras instituições, enquanto as exposições do seu próprio acervo têm menor 

destaque. Esta foi uma estratégia que colocou o Museu Oscar Niemeyer no roteiro 
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brasileiro das grandes exposições itinerantes, mas que acabou dando menor 

importância a algumas de suas outras funções de museu, como a de adquirir, cuidar, 

preservar, investigar e difundir as obras de seu acervo. 

Outra questão importante é a respeito da concorrência entre as obras do 

acervo do MON e a grandeza da arquitetura do edifício, assinado pelo mais 

conhecido arquiteto brasileiro de todos os tempos, Oscar Niemeyer. Isso quer dizer 

que a arquitetura do edifício chama tanto a atenção, que acaba destacando-se muito 

mais como um ponto turístico, do que como um museu.  A aparência do museu e o 

destaque das exposições recebidas são, de certa forma, tão imponentes, que o 

trabalho com as obras de seu acervo acaba sendo esquecido ou, no mínimo, pouco 

divulgado. Esse fato decorre, muitas vezes, pela falta de verbas, tanto para a 

aquisição de obras como para o trabalho da reserva técnica, que exige profissionais 

capacitados e materiais específicos tornando-se, então, um espaço meramente 

participante do circuito de exposições itinerantes que contam com patrocínio e, por 

vezes, equipe técnica própria.  

Em princípio, pode parecer que este dado não influencie as ações 

educativas, contudo, a partir de uma análise mais minuciosa sobre o assunto, nota-

se que as ações educativas são muito vulneráveis a estas questões. Um exemplo 

clássico, que acaba ocorrendo não somente no MON, mas também em outras 

instituições, é que a visita é encarada por muitas escolas como um mero passeio, 

comparável indistintamente a uma visita ao zoológico, ao planetário, ao circo, ao 

parque ou ao teatro.  Não se pretende sobrevalorizar o museu em relação a estas 

instituições, pois cada uma delas, enquanto instituição de educação não-formal, 

apresenta uma especificidade própria e uma riqueza particular que, do mesmo 

modo, não é apreciada devidamente nessas visitas-passeio. Todavia, cada uma 

destas instituições deve ser mais bem aproveitada pela escola, pois se tratam todas 

de instituições educativas que podem estabelecer relações riquíssimas com o 

conhecimento transmitido no ensino formal. 

 No caso do MON, esta questão torna-se ainda mais forte devido à beleza e 

à notoriedade de seu edifício, que acaba por desviar grande parte da atenção do 

visitante leigo em arte. A relação do público com a beleza do prédio do MON não 

deixa de ser uma experiência estética, todavia esta não é bem aproveitada, nem 

pelas escolas nem pelo museu. Esse fato contribui para que a visita, conforme se 
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observou, não seja repetida regularmente e restrinja-se à finalidade de um passeio 

para conhecer um ponto turístico.  

Cabe aqui relatar uma determinada situação ocorrida durante a observação 

das mediações: um grupo de alunas de uma determinada escola pública visitante, 

de um município da região metropolitana de Curitiba, encontrava-se no banheiro. 

Elas estavam tão deslumbradas com este espaço, principalmente com o tamanho do 

espelho, que nenhuma experiência estética no museu poderia superar tal ênfase. 

Para elas, naquele momento, não importava que obra, de que grande artista 

estivesse ali, elas foram mais bem estimuladas pelo espelho do que pela ação 

educativa. E aí surge a questão: de quem é a responsabilidade, do museu ou da 

escola? Podemos afirmar que é de ambos, já que cada uma das instituições tem 

uma função educativa, inclusive na construção do hábito, que é essencial no 

processo de formação dos sentidos e da sensibilidade estética. O que significa que 

ambas as redes escolares que freqüentam os museus – a pública e a privada – não 

são efetivamente atingidas no que se refere a sua formação artística e estética. 

Para que ocorra a apropriação da arte como um objeto de satisfação da 

necessidade estética, é necessária uma formação dos sentidos, da sensibilidade, 

dimensão essencial no processo de formação humana em geral e, principalmente, 

da formação estética em particular.  

A necessidade estética tem sido criada e desenvolvida, historicamente, pelo 

homem, a partir de suas relações com a natureza, da qual se apropria objetiva e 

subjetivamente, e de sua ação sobre o meio. Essa necessidade se constitui 

socialmente a partir da atividade prática relacionada aos sentidos e à sensibilidade, 

e se satisfaz por meio da criação e a fruição de objetos, como os de arte, por 

exemplo. A sensibilidade não surge naturalmente, ela se desenvolve na relação do 

homem com o mundo. Isso quer dizer que o processo de formação dos sentidos 

está diretamente ligado ao processo de criação de objetos humanos, relação da qual 

se origina a atividade artística e seus produtos.   

Entende-se que a sensibilidade se dá por meio de um processo de 

construção humana, assim como o olhar sob a realidade e a compreensão da arte 

enquanto conhecimento e criação, o que torna a tarefa do processo de formação dos 

sentidos fundamental para objetivar a essência humana. Portanto, assim como 

aquelas alunas que se encontravam no banheiro durante a exposição, para a 

apropriação da obra de arte necessita-se do conhecimento e dos sentidos 
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necessários para a sensibilização com a arte. Ou a experiência com o espelho será 

mais significativa do que com obras de arte. 

A escola, em sua função especificamente educativa para o desenvolvimento 

humano, própria para o aprender e o ensinar; torna-se um espaço propício para 

formar os sentidos e a sensibilidade estética de forma democrática.   

 Embora o ensino da arte tenha se tornado disciplina obrigatória no currículo 

escolar, a fim de garantir o acesso à arte a esta população escolarizada, poucas 

escolas garantem o contato direto do aluno com as artes visuais. Quando muito, é 

possibilitado o contato indireto, por meio de imagens fotográficas das obras de arte. 

Esta constatação pode ser exemplificada a partir da estatística realizada para este 

trabalho, sobre a relação de alunos matriculados na Educação Básica, nas redes 

municipal, estadual e federal de ensino em Curitiba, e o público escolar do Museu 

Oscar Niemeyer, instituição do seu gênero que mais atende escolas por mês neste 

município77. Dos 331.402 alunos matriculados na Educação Básica em Curitiba, 

25.552 foram ao MON em 2007, ou seja, apenas cerca de 7% dos estudantes.  

Por outro lado, inesperadamente, constatou-se que entre a rede de ensino 

municipal, federal e privada, a estadual foi a que mais levou os seus alunos para 

visitarem o MON em 2007, com cerca de 8,5% de seus alunos, superior à freqüência 

dos alunos de escolas da rede privada. Esse resultado foi surpreendente, pois o 

número de alunos das escolas estaduais superou o número das particulares, que 

representam a classe dominante e que supostamente daria mais valor à arte; e 

também superior às escolas municipais, que recebem uma cota anual de transporte 

para levar seus alunos a eventos ou espaços educativos.(Tabela 13).  

Já na porcentagem entre escolas públicas e privadas, dentre os alunos 

matriculados na rede privada de ensino de Curitiba, 8,2% visitaram MON em 2007. 

Os de escola pública representam um total bem próximo ao das escolas privadas, 

com 7,5% dos alunos sendo visitantes.  

 Esses dados demonstram por um lado que, apesar de existir uma política 

para democratizar o acesso à arte, esta mantém o privilégio aos mais favorecidos, 

que já têm condições próprias de acesso à cultura e por outro, que a estrutura 

oferecida pelo museu não daria conta de toda a demanda existente – especialmente 

                                                
77    O Museu Oscar Niemeyer chega a receber um público escolar, no mínimo, dez  vezes maior que outros museus ou 

instituições do gênero, em Curitiba.  
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da rede pública – se tanto a escola quanto o museu se propusessem a realizar um 

trabalho efetivo para todos.  

Essas considerações trazem duas constatações importantes. Primeiro, 

conforme já apontado anteriormente, a classe dominante, embora tenha condições 

econômicas de consumir materialmente uma obra de arte, nem sempre tem a 

sensibilidade necessária para valorizar e compreender a arte. A segunda 

constatação é referente às escolas públicas as quais, em geral, são consideradas de 

“qualidade” inferior em relação às escolas particulares e contam com maior 

dificuldade de acesso aos bens culturais. No que diz respeito ao acesso à arte e sua 

democratização, comprova-se que as escolas públicas freqüentam os museus tanto 

quanto as escolas particulares, usufruindo das mesmas políticas, em proporções 

muito parecidas.  

De qualquer forma, é importante que se deixe claro que os números 

registrados por meio desta pesquisa são muito inferiores em relação ao total de 

alunos matriculados na Educação Básica, menos de 10%, o que quer dizer que o 

acesso às artes visuais enquanto direito básico de toda a sociedade não tem sido 

efetivamente garantido por meio de políticas desta natureza.   

A capacitação docente do ensino das artes visuais ocorre da mesma 

maneira, ou seja, o professor necessita de formação inicial e contínua para 

intermediar o contato do aluno com a arte, durante a sua vida escolar. É evidente 

que a formação dos sentidos não é um processo de certificação acadêmica portanto, 

os títulos ou certificados, assim como a boa condição financeira, não garantem 

sensibilidade a ninguém. Contudo, a relação direta do docente com a produção 

artística, bem como o aprendizado por meio de cursos, palestras e workshops, vai 

contribuir para a formação estética do docente. 

Ao longo da história da humanidade, com a divisão social do trabalho, o 

artista muitas vezes teve que produzir objetos nos quais ele não se reconhecia, 

comprometendo a sua livre criação artística, fato que se intensificou na sociedade 

capitalista. O mesmo ocorre com o trabalho docente que, estando envolvido nesse 

processo de alienação da sociedade dividida em classes, acaba sofrendo as 

conseqüências em seu ofício, tais como: sobrecarga de tempo de trabalho, 

excessivo número de alunos, obrigações burocráticas, má remuneração, formação 

continuada precária, entre outras.  
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É, portanto, fundamental, que a formação inicial e continuada dos docentes 

de artes visuais seja valorizada pelas instituições, ou seja, tanto por parte da escola 

quanto do museu, possibilitando o acesso à arte enquanto conhecimento e produção 

humana.     

O MON estabelece um contato pouco significativo com o corpo docente das 

redes de ensino de Curitiba, todavia o número de professores que freqüentam o 

museu e realizam as atividades propostas pelo setor de ação educativa ainda é 

pouco expressivo. Do público escolar que visitou o MON em 2007, somente 1,3% 

deste número caracteriza-se como grupo de docentes de escolas ou outras 

instituições que procuraram o MON para visitar alguma exposição e realizar oficinas, 

seja para formação continuada ou como a preparação de alguma exposição.  

Os mediadores do museu também necessitam de capacitação, tanto para 

se relacionar com o conteúdo das obras das exposições a serem mediadas como 

também para os meios pedagógicos de se relacionar com o público e a obra de arte, 

considerando a escolaridade do visitante, o espaço, o público e o tempo 

disponibilizado para a mediação, entre outros aspectos que diferenciam o trabalho 

do educador da educação formal, e mesmo o professor da escola em relação ao da 

educação não formal, o mediador. 

Neste sentido, a formação artística e teórica oferecida pelo MON para os 

seus mediadores é de excelente nível artístico, pois o treinamento é realizado por 

meio da pesquisa e do contato direto com os diversos profissionais, das mais variadas 

atividades e áreas que a arte pode envolver: desde o montador da exposição, o crítico 

de arte, historiadores, até o artista e curador da exposição. Considerando essa 

capacitação, os mediadores se sentem seguros para tratar do conteúdo das obras, 

nas mediações com escolas da Educação Básica. 

Já a formação pedagógica dos mediadores do MON é insuficiente, pois o 

treinamento do setor de ação educativa para as mediações prioriza o processo 

relatado anteriormente, ou seja, o conteúdo da exposição. Dessa forma, a 

organização e a compreensão de processos pedagógicos para a comunicação com os 

diversos públicos ficam por conta do próprio mediador, conforme foi constatado em 

relatórios deste setor.  

É importante que se destaque, aqui, que a melhor mediação não é aquela 

que apresenta o maior número de dados sobre o artista mas, sim, aquela que 

consegue relacionar o conteúdo da exposição com a realidade, construindo o 
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conhecimento e significados a partir da realidade do visitante. Durante as observações 

das mediações oferecidas para as escolas verificou-se que o mediador, muitas vezes, 

sabia tanto sobre a exposição, que acabava se distanciando do visitante, o qual 

demonstrava isto por meio de sua distração. Conforme a pedagoga Gabriela Argolo, 

 
A construção de conhecimento relevante sobre arte implica a qualidade das 
experiências estéticas vividas pelo sujeito. Não bastam as informações 
sobre estilo, épocas e histórias de vida dos artistas. Tampouco bastam os 
espaços educativos elegerem questões que julgam importante abordar, 
sem considerar a necessidade da construção de conhecimento e 
significados por parte do contemplador. (ARGOLO, 2005, p.81) 78  

 
 

O mediador nada mais é que um educador de um espaço de educação não-

formal, que é o museu.  E para que exerça a sua função de maneira eficaz não é 

suficiente nem saber tudo sobre a exposição e nem se comunicar bem, pois ao 

mediador cabe, essencialmente, criar e desenvolver propostas pedagógicas que 

possibilitem o contato efetivo entre a arte, o museu e aquele público.  Educar é muito 

mais que utilizar-se de técnicas, ou de uma linguagem adequada e entende-se que é 

necessário que haja uma perspectiva da construção coletiva do conhecimento. 

Conforme tratado no quarto capítulo desta dissertação, o trabalho de 

mediação deve estar pautado no diálogo estabelecido entre o público e o museu, 

instigando as pessoas a participarem do exercício de reflexão e ampliação dos 

sentidos pertinentes. A linguagem e abordagem a ser utilizada nas mediações com o 

público é de extrema importância, mas estes são aspectos que devem compor a 

mediação, a qual não deve apresentar-se como uma tradução do conhecimento 

especializado.  

No MON, todos os mediadores, exceto a assessora educativa e cultural, são 

estagiários de cursos de graduação. De acordo com a verificação realizada, menos 

da metade destes estudantes freqüentam cursos de formação pedagógica, ou seja, 

licenciaturas (tabela 51). À primeira vista este dado pode parecer pouco 

representativo mas, refletindo a respeito, é possível que esta seja a causa das 

dificuldades relatadas pelos estudantes de cursos de bacharelado com a prática 

pedagógica, os quais representam dois terços do corpo de mediadores do MON. 

                                                
78    ARGOLO, G. S. Olhares e saberes do encontro com a arte. In: LEITE, M. I., OSTETTO, L. E. Museu, Educação e Cultura: 

Encontros de crianças e professores com a arte. Campinas: Papirus, 2005. 
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Embora a mediação seja valorizada no espaço do museu, pouco se investe 

no mediador enquanto agente da ação educativa. Constatou-se que este fato não 

ocorre somente no MON, mas também em outros espaços de acesso à arte, pois em 

todas as equipes de setores educativos de museus e espaços expositivos de 

Curitiba pesquisados, o trabalho de mediação é basicamente realizado por 

estagiários de cursos superiores, contabilizando no máximo um funcionário de 

vínculo efetivo e formação própria para cada uma destas equipes. No caso do 

estagiário do MON, o contrato é apenas de seis meses, ou seja, um período muito 

curto para o envolvimento com a construção de um trabalho de mediação que 

efetive a ação educativa neste espaço. 

A respeito do planejamento conceitual e metodológico da ação educativa do 

MON para escolas, nota-se que há uma dicotomia entre monitoria e oficina. Ambas 

as atividades dividem o conceito da ação educativa em sua totalidade, o que acaba 

esgotando a extensão da mesma e caracterizando uma bifurcação na sua proposta. 

Isso é comprovado por meio da notória valorização do planejamento das oficinas em 

relação ao das monitorias. Embora o procedimento de capacitação de conteúdo das 

exposições seja o mesmo para ambas, a concepção das oficinas é minuciosamente 

elaborada, principalmente pelo direcionamento do trabalho dado pela assessora 

educativa. Inclusive, em muitos dos questionários respondidos pelos estagiários, a 

oficina foi tratada como ação educativa, contrapondo a monitoria, conforme se 

observa em depoimentos : 

 
A ação educativa consiste em trabalhar com atividades alternativas em 
relação às exposições para facilitar a compreensão. Essas atividades 
colocam em prática o que foi colocado domo teoria na monitoria. 
(Depoimento em questionário da estagiária e monitora B. C.)  
 
A ação educativa consiste em oficinas práticas sobre as exposições. 
(Depoimento em questionário da estagiária e monitora M. V.)  

 

A ação educativa deve ser tratada em sua totalidade, buscando “ampliar as 

possibilidades de aproveitamento pedagógico dos acervos, para que o visitante 

acentue seu espírito crítico em relação a sua realidade e daqueles que estão a sua 

volta” (ALMEIDA, 1997, p. 50), conforme já afirmado anteriormente. 

Na verdade, não se pode menosprezar o patrimônio artístico que o MON 

expõe anualmente. Afinal, a partir do funcionamento deste museu, a cena das artes 

visuais em Curitiba foi renovada. No entanto, com relação às ações educativas, o 
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museu ainda não se estruturou para absorver tantas exposições que se encontram 

no museu em uma mesma época. Conforme a composição do setor de ação 

educativa apresentada durante esta pesquisa, a demanda de projetos educativos é 

muito grande para o corpo de funcionários deste setor, o que acaba causando uma 

sobrecarga para todos e o tratamento subjetivo de algumas propostas para 

determinadas exposições de grande importância, como por exemplo, “A Primeira 

Missa no Brasil”, que trouxe a obra de mesmo nome, pintada por Victor Meirelles, 

em 1860, totalmente restaurada pelo Museu Nacional de Belas Artes.   

Dessa forma, constatou-se que o setor de ação educativa do MON tem uma 

estrutura frágil e não tem uma personalidade própria, ou seja, suas propostas 

educativas não representam o MON, mas sim as suas exposições. Ainda que 

sempre tenha existido durante os cinco anos de existência do MON, este setor é 

muito novo, assim como o museu, e encontra-se em processo de fundamentação, 

como foi deixado bem claro desde o início desta pesquisa, pela assessora 

educativa, o que demonstra a necessidade de investimento e um quadro 

permanente de profissionais. 

A avaliação dos processos educativos poderia ser um instrumento de 

grande valia para a construção da concepção das ações educativas do MON pois a 

partir de instrumentos como observações, entrevistas, questionários e grupos de 

discussão, é possível compreender a dinâmica da aprendizagem, identificar 

dificuldades e aperfeiçoar os métodos de mediação do conhecimento nos espaços 

expositivos. 

Embora o professor responsável pela escola visitante responda um 

questionário avaliativo, elaborado pelo setor, pouco pode ser constatado a partir 

dele, pois além das questões serem superficiais - tais como notas para a recepção 

ou monitoria – não há outros dados que possam ser confrontados com o resultado 

de outros instrumentos, pois os mesmos não são permanentes.  

Faz-se, então, de máxima urgência, que o setor de ação educativa do MON 

estabeleça instrumentos avaliativos pertinentes a todas as fases do processo da 

ação educativa, tais como formação de docentes, agendamento, mediação, contato 

com a escola, para que possa aprimorar os métodos da ação educativa, buscando 

fundamentar a concepção norteadora das ações educativas do museu. 

É imprescindível que o museu se preocupe em capacitar pedagogicamente 

os mediadores, sejam eles estagiários ou não, bem como ampliar o grupo de 
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funcionários permanentes no setor de ação educativa.  Da mesma forma, o museu 

deve atentar para a formação do docente escolar enquanto público de artes visuais, 

tendo em vista não os instrumentos pedagógicos para o ensino da arte, pois isto é 

tarefa da escola e não do museu, mas sim a sua formação estética e artística, 

buscando ampliar a sua sensibilidade.  

 As escolas e os professores devem procurar mais o museu, participar mais 

das ações oferecidas e cobrar mais oportunidades de mediação, buscando realizar 

de um trabalho educativo que promova efetivamente a formação dos sentidos dos 

alunos.   

É importante que a direção do museu e os órgãos oficiais se dêem conta da 

necessidade de maiores investimentos na educação, especificamente no setor de 

ação educativa, pois é por meio da educação do público que o MON poderá livrar-se 

de se tornar uma instituição oca, em que a aparência supera o conteúdo e, por 

conseqüência, tornar-se um espaço propício para a democratização do acesso às 

artes visuais. 
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APÊNDICE 1 

MODELO DO ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS FUNCIONÁRIOS 
RESPONSÁVEIS PELOS SETORES EDUCATIVOS DOS MUSEUS DE CURITIBA 

01 Nome da Instituição 

02 
Endereço 

03 
Telefone e e-mail 

04 Horário de Visitação e Administrativo 

05 
Responsável pelo setor educativo 

06 Data e horário da entrevista 

07 
Número aproximado de visitantes por mês 

08 Número aproximado de escolas por mês.  

09 Relação entre escolas públicas e privadas. 

10 
Atividades oferecidas para grupos escolares enquanto propostas de mediação entre o público e as 
obras de arte (tais como monitoria, oficinas, material didático, palestras, bate-papo com o artista, entre 
outros).  

11 
Modalidade de ensino mais freqüente 

12 Cite escolas que costumam trazer seus alunos regularmente para este espaço (mais de uma vez ao 
ano)  

13 Quais os motivos que levam as escolas a trazerem os seus alunos a museus? 

14 Quais os motivos que levam as escolas a procurarem este espaço (localização, divulgação, arquitetura 
e história do prédio, relevância do conteúdo das exposições, bom relacionamento entre o setor 
educativo e as escolas, atividades complementares, outros motivos) 

15 Quais os motivos que levam as escolas a não procurarem este espaço (localização, transporte, 
divulgação, arquitetura e história do prédio, relevância do conteúdo das exposições, bom 
relacionamento entre o setor educativo e as escolas, atividades complementares, outros motivos) 

16 Divulgação das exposições para as escolas públicas. 

17 Avaliação pelos visitantes das escolas (professores e alunos) 

18 Relação com as escolas após a visita. 

19 Alguma outra informação relevante para esta pesquisa 
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APÊNDICE 2 
 

MODELO DO QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELOS FUNCIONÁRIOS E 
ESTAGIÁRIOS DO SETOR EDUCATIVO DO MON 
 
1. Nome 
2. Formação acadêmica (curso, instituição) 
3. Cargo/função no MON 
4. Há quanto tempo você trabalha no MON? Já exerceu outras funções? Quais? 
5. Você já trabalhou em outros museus ou centros culturais? Quais? Qual era a sua 

função? 
6. Você considera importante a realização de ações educativas para escolas do 

ensino básico dentro de um museu de arte? Por quê? 
7. No que consiste a ação educativa do MON? Quais são as atividades mais 

importantes para a efetividade do acesso à arte? 
8. Qual atividade você mais gosta de exercer dentro do MON? Por quê? 
9. Enquanto mediador, quais são as suas maiores dificuldades?  
10. Explique e avalie o trabalho da ação educativa do MON para escolas do 

Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), em 
relação aos seguintes aspectos: 

a. Divulgação do trabalho de ação educativa  
b. Interação entre o MON e as escolas públicas / professores de arte 

(comunicação e agendamento) 
c. Proposta pedagógica das ações educativas para escolas  
d. Formação dos mediadores e funcionários do Setor Educativo para as 

ações educativas 
e. A interação e o relacionamento entre os mediadores/ funcionários e os 

visitantes das escolas. 
11. Em sua opinião, o que falta de mais urgente para a ação educativa do MON 

para escolas ser mais eficiente e eficaz em relação ao acesso às artes visuais? 
12. Em sua opinião, como a ação educativa do MON poderia garantir o retorno dos 

visitantes de escolas públicas? 
13. Em sua opinião, como a escola poderia melhorar a articulação entre o ensino e 

o acesso à arte?  
14. Para você, qual a importância do acesso à arte na formação humana? 
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APÊNDICE 3 
 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ASSESSORA EDUCATIVA E CULTURAL DO 
SETOR DE AÇÃO EDUCATIVA DO MON 
1. Nome  
2. Função/cargo no MON e principais atividades  
3. Formação acadêmica (curso, instituição, ano de conclusão) 
4. Há quanto tempo você trabalha no MON? Já exerceu outras funções? Quais? 
5. Você já trabalhou em outros museus ou centros culturais? Quais? Qual era a sua 

função? 
6. De que forma você está envolvido nas ações educativas para escolas? 
7. Por que é importante a realização de ações educativas para escolas dentro de 

um museu de arte?  
8. No que consiste a ação educativa do MON?  
9. Explique e avalie o trabalho de ação educativa do MON para escolas do Ensino 

Básico (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), em relação aos 
seguintes aspectos: 

a. Comunicação e agendamento entre o MON e as escolas/professores de 
arte  

b. Interação entre o MON e as escolas/professores de arte 
c. Número de monitores e profissionais do Setor Educativo 
d. Concepção de mediação 
e. Função dos monitores e oficineiros (estagiários) no Setor Educativo 
f. Proposta pedagógica das ações educativas para escolas do Ensino 

Básico 
g. Formação dos monitores e funcionários do Setor Educativo para as ações 

educativas 
h. Apoio e planejamento para professores de Arte acompanhantes 
i. Elaboração e produção de materiais didáticos de apoio às exposições e 

distribuição para as escolas públicas 
j. A interação e o relacionamento entre os monitores/ funcionários e os 

visitantes das escolas 
k. Avaliação do trabalho ação educativa pelo governo do Estado, direção do 

MON, Setor Educativo, professores e alunos das escolas. 
l. Vínculo entre o MON e as Secretarias de Educação estadual e municipal 

10. Em sua opinião, o que falta de mais urgente para a ação educativa do MON 
para escolas ser mais eficiente e eficaz em relação ao acesso às artes visuais? 

11. Em sua opinião, como a ação educativa do MON poderia garantir o retorno dos 
visitantes de escolas públicas? 

12. Em sua opinião, como a escola poderia melhorar a articulação entre o ensino e 
o acesso à arte?  

13. Para você, qual a importância do acesso à arte na formação humana? 
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APÊNDICE 4 
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APÊNDICE 6 
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APÊNDICE 9 

 
 


