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                                                       RESUMO 

 

O presente estudo é uma breve pesquisa sobre as contribuições de institutos culturais, 

como no caso, os museus de arte da cidade de São Paulo e as suas ações educativas, assim, 

subsidiando a formação de professores mediadores. A seguinte pesquisa pautou-se no 

Museu Lasar Segall, em analisar os materiais educativos e documentos bibliográficos de 

alguns de seus cursos de formação para professores.   

Esta pesquisa pretende reafirmar a importância dos espaços culturais, no caso, o 

museu de arte, e como o mesmo contribui na formação de professores mediadores, podendo 

de fato, legitima-se como um espaço educativo. A valorização do patrimônio cultural 

também pode ser mostrada nestas visitas e cursos. Deste modo, os educadores levam aos 

educandos um novo “olhar” sobre a nossa cultura, despertando a busca de sua própria 

identidade cultural. 

  Por fim, este espaço deve ser utilizado pelos educadores de modo a possibilitar aos 

mesmos, ampliar suas vivências para que estes despertem em seus alunos o interesse e 

acessibilidade em espaços culturais e artístico, valorizando assim, sua própria cultura, 

podendo reafirmar a sua identidade enquanto sujeito.  

 

 

  

 

 

 

 

Palavras-chave: Museu, patrimônio cultural, educação, ação educativa, professor mediador.



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

This is a research about the contribution of cultural institutions – such as the art 

museums of São Paulo – and of their educational projects in the training of 

teachers/facilitators. This research was focused on the Lasar Segall Museum through the 

method of analysis of the training materials and bibliographic references of some of their 

courses. 

 

          This research seeks to reaffirm the importance of cultural equipments, particularly the 

art museum and to stress how important they are in the formation of teachers/facilitator, 

deserving the title of true learning space. The importance of the cultural heritage is also 

stressed on these guided visits and courses. As such, the trainers offer to their pupils a new 

“view” of our culture, leading the trainees to a search of their own cultural identities.  

 

         This resource should also be used by teachers as a way of expending their own 

experiences to be more capacitated to seduce their students to also use the cultural and artistic 

equipments, understanding the value of their culture and empowered to reaffirm their 

identities as individuals. 
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INTRODUÇÃO 

  

Moradora do extremo sul da periferia de São Paulo, onde as oportunidades pouco 

batem na porta e as crianças, em sua maioria, têm como lugar para se divertir somente a rua 

onde brincam de bola, além de gravidez precoce e muitos adolescentes envolvidos no tráfico 

de drogas, sem que haja quem os ouçam!  

O acesso ao lazer, cultura e educação são escassos; a valorização do patrimônio 

artístico cultural de nosso país não é conhecida, não valorizamos nossa identidade cultural, 

pois nos faltou acesso. Os alunos vão para escola para que? Joãos e Marias saem analfabetos. 

Eu fui uma adolescente que conseguir dar a volta por cima. Em minha adolescência 

tudo fora negado, meus pais não tinham formação, meus professores negligenciaram-me o 

acesso à cultura. Porém, hoje sou uma felizarda, tive oportunidade de mudar meu caminho ao 

entrar em um projeto que mudou a minha a vida. Assim, podendo ser a protagonista de minha 

história de vida optando por escolhas conscientes que me ajudaram a formar a pessoa que sou 

e minha identidade cultural e individual. 

Minha relação com a arte começou na adolescência, mais precisamente aos 17 anos, 

quando entrei no projeto social Cursinho da Poli. Desde então, a arte passava desapercebida 

por mim,  foi a partir daí que comecei a fazer meus primeiros contatos com algumas 

linguagens artísticas como cinema, teatro, música e exposições de arte. Assim me apaixonei, e 

fui me envolvendo cada vez mais. Tornando-me freqüentadora de espaços artísticos – salas de 

cinema, apresentações folclóricas, estudos sobre a cultura regional, artes plásticas, poesia – 

passei a ter uma nova percepção sobre a vida, sociedade e o mundo. Em 2007 tive a 

oportunidade de trabalhar com crianças e adolescentes em uma ONG, na qual pude pôr em 

prática os valores que descobri nesse novo meio.  

Quando decidi realizar a minha pesquisa sobre cursos de formação no museu Lasar 

Segall, foi no momento em que eu estava realizando um curso neste local. Naquele momento 

refletir sobre a relevância e contribuição deste espaço de educação não formal, e o quanto o 

mesmo pode ajudar-me a ampliar o meu repertório artístico. 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar a influência dos museus de arte na 

formação de mediadores culturais, possibilitando a formação de professores mediadores. A 

partir dos cursos de formação para professores que Museu Lasar Segall, oferece, foram 

selecionados três cursos com o objetivo de observação, participação e registro.  
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Desta maneira, podendo favorecer ao professor ferramentas e possibilidades para 

com visitação em exposições como também elementos para que os mesmos trabalhem em sala 

de aula com seus educandos. 

O campo de mediação cultural que tratamos aqui está voltado para ações educativas 

nos museus de arte. Este projeto pretende investigar e estudar o Museu Lasar Segall e alguns 

de seus cursos de formação para professores mediadores, visando aproximar o público do 

museu.  

Os museus favorecem a mediação entre a arte e o público, fazendo com que o fruidor 

possa ser um grande freqüentador deste espaço, servindo como um lugar de interlocução com 

a arte. Porém, para que isso se concretize é necessária uma mediação adequada por parte do 

professor, assim, valorizar e aperfeiçoar esta ação, pode possibilitar ao sujeito, ler, entender e 

apreciar o objeto artístico.  

Os museus de arte são grandes fontes de conhecimento onde estão expostas obras 

artísticas, que contribuem e estimulam o aprendizado. Portanto, espaços importantes de ação 

educativa de nossa sociedade, eles estão intrinsicamente ligados à educação, pois favorecem o 

ensino-aprendizagem de arte, cultura, história, dentre outros conteúdos específicos ou ainda 

transdiciplinares. 

Dessa maneira, a educação em museu tem como principal objeto de estudo o 

Patrimônio Cultural, no qual temos uma importante fonte de conhecimento histórico, sendo 

que “A Educação Patrimonial consiste em provocar situações de aprendizado sobre o 

processo cultural e seus produtos e manifestações, que despertem nos alunos o interesse em 

resolver questões significativas para sua própria vida pessoal e coletiva” (HORTA; 

GRUMBERG; MONTEIRO 1999, p.8).   

Conforme Ana Angélica Albano Moreira “O educador não pode apenas contentar-se 

em ser portador da cultura apenas de modo passivo, mas deve também desenvolver 

ativamente a cultura, e isto se da por meio da educação de si próprio. Sua cultura não deve 

jamais estacionar” (2008, p.115). 

Podemos considerar, a partir da fala da autora, que nesta perspectiva o educador tem 

que estar sempre buscando meios e caminhos para sua formação, favorecendo aos educandos 

mediações nos museus de arte.  

Nessa perspectiva Iavelberg mostra que a “Ação educativa dialógica considera o 

universo de significações dos alunos e promove a reflexão, a inquietação, a desconstrução de 

estereótipos e, principalmente, a idéia de que é possível conhecer e gostar de arte” (2006, 

pg.47). 

Desse modo, mediar é estabelecer conexões entre o objeto e o fruidor.   
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Nesta pesquisa consideramos os museus como fonte importante de conhecimento 

histórico e cultural da produção artística, observando as propostas de mediação entre arte e 

público, e valorizando este espaço de conhecimento. 

 Deste modo, para que isso se concretize o educador deve gostar do que faz e 

conhecer e reconhecer a arte como linguagem, permitindo que o aluno desenvolva sua 

capacidade cognitiva, sócio-cultural, artística, entre outros.  

A leitura de autores tais como Miriam Celeste Martins, Gisa Picosque, Denise 

Grinspum, Rosa Iavelbeg, Ana Angélica Albano, Ana Mae Barbosa, Maria Isabel leite, 

Luciana Ostetto e Milene Chiovatto foram de extrema relevância para o desenvolvimento e 

realização desta pesquisa.  

Para tal, ultilizamos os seguintes métodos para coleta de dados: observação, pesquisa 

blibliográfica e pesquisa de campo. “A abordagem de pesquisa qualitativa é adequada, pois 

sua característica básica tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento” (ANDRÈ, 1986, p 11). 

Diante da pesquisa elaborada dividimos esta monografia em três capítulos, o 

primeiro capítulo pretende realizar um pequeno relato sobre a importância do patrimônio 

cultural, seguido da relevância dos museus de arte com ênfase no objeto de estudo, que no 

caso foi o museu Lasar Segall. 

O segundo capítulo traz a pesquisa de campo realizada com o curso de formação para 

professores e o estudo do material didático do museu Lasar Segall.  

Já o terceiro capítulo pretende abarcar a relevância da mediação para a formação de 

professores. Abordando referenciais que irão discutir esta temática.  

Finalizo com as considerações finais. 

Contudo, acreditamos que seja de extrema relevância o presente estudo, na 

expectativa de potencializar as visitas às exposições ampliando o repertório artístico e cultural 

tanto do educador quanto do educando. 
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2 CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E EDUCAÇÃO 

PATRIMONIAL. 

 

Sabemos que o termo Cultura, possui vários aspectos e foi interpretado de várias 

formas, sendo assim, buscamos referências de alguns autores para delinear nosso 

entendimento. Desse modo, José Luiz dos Santos nos apresenta a seguinte definição:  

 

Cultura é uma construção histórica, seja como concepção, seja como dimensão de 
um processo social. Ou seja, a cultura não é algo natural, não é uma decorrência de 

leis físicas e biológicas. Ao contrário, a cultura é um produto coletivo da vida 

humana. Isso se aplica não apenas à percepção da cultura, mas também à sua 

relevância, à importância que passa ter. (SANTOS, 2005, p.45). 

 

De acordo com esta concepção entendemos que cultura é um produto coletivo, onde 

todos estão inseridos, pois nascemos dentro de um contexto social e histórico. Portanto, o 

autor aponta que Cultura está diretamente relacionada à vida social na qual o conhecimento 

do indivíduo é expresso. 

Neste sentido, a diversidade cultural que existe em nossa sociedade torna-se mais 

concreta com a presença de distintos elementos da nossa cultura, pois “formas das culturas e 

suas relações falam bem perto a cada um de nós” (SANTOS, 2005, p.9), possibilitando uma 

reflexão como seres sociais que transformam e atuam no cenário social. 

As atitudes nas quais os povos expressam suas particularidades podem ao longo do 

tempo adquirir novas maneiras de expressões que compõe a Cultura. Assim, “cultura é um 

processo eminente e dinâmico, transmitido de geração para geração, que se aprende com os 

ancestrais e se cria e recria” (HORTA; GRUMBERG; MONTEIRO, 1999, p.7). 

Considerando a afirmação acima, podemos assegurar que esta, a Cultura que é 

transmitida por seus antecessores precisa e necessita ser apreciada, pois é a partir dela, que o 

povo expressa sua diversidade cultural.  

Nessa perspectiva, as autoras acima, ressaltam que “O Brasil é um país pluricultural 

e deve esta característica aos conjuntos de etnias que o formaram (...)” (HORTA; 

GRUMBERG; MONTEIRO, 1999, p. 6). Assim sendo, essa pluriculturalidade, se deve aos 

conjuntos de diferentes culturas que ao longo dos anos foram se misturando e formando a 

sociedade contemporânea. Conforme as autoras acima estas “diversidades culturais regionais 

contribuem para a formação da identidade do cidadão brasileiro” (1999, p.7). De tal modo, 

entender a diversidade cultural é reconhecer o seu próprio processo de identidade. Deste 

modo, no Brasil há uma diversidade cultural, portanto, um enorme patrimônio cultural.    
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Camargo define patrimônio como: “bens culturais ou monumentos de excepcional 

valor histórico e artístico nacional identidade homogênea e unitária” (2004, p.95). 

No Brasil o órgão governamental que cuida do patrimônio cultural é o IPHAN- 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – este foi criado no final da década de 

30, por intelectuais e artistas articulados ao movimento modernista. A instituição obedece às 

normas do artigo 26 da Constituição da República Federativa do Brasil. 

O IPHAN vem atuando com ações educativas as quais divulgam a relevância do 

Patrimônio Histórico - Cultural, com o intuito de valorizar e favorecer as pessoas o acesso à 

educação patrimonial. Sendo assim, criou-se o Guia Básico de Educação Patrimonial, que 

contém metodologias, conceitos e objetivos entre outros, que define a Educação Patrimonial 

da seguinte maneira: 

 

Trata-se de um processo sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio 

Cultural como fonte primária de conhecimento enriquecimento individual e coletivo. 

A partir da experiência e do contato direto com as evidências e manifestações da 

cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho da 

Educação Patrimonial busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de 

conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os 

para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a geração e a produção de novos 
conhecimentos, num processo contínuo e criação cultural. (HORTA; GRUMBERG; 

MONTEIRO, 1999, p.6). 

Nessa abordagem, podemos enfatizar a relevância de reconhecer o patrimônio 

cultural, pois este faz parte da nossa inserção como cidadãos conhecedores da nossa cultura, 

sendo que, quanto mais a conhecemos, mais reconhecemos e aprendemos novos conceitos. 

Partindo desta amplitude, o termo educação patrimonial vem sendo cada vez mais 

utilizado em espaços educacionais, como escolas, museus, instituições culturais dentre outros. 

A partir da valorização cultural o indivíduo pode ampliar o seu conhecimento; e ter 

possibilidades de explorar novos campos culturais, respeitando cada aspecto e valorizando o 

olhar do outro. Segundo o “Guia Básico de Educação Patrimonial”: 

 

Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural” que possibilita 

ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o a compreensão do 

universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que esta inserido. Este 

processo leva ao reforço da auto-estima dos indivíduos e comunidades e valorização 

da cultura brasileira, compreendida como múltipla e plural. (HORTA; 

GRUMBERG; MONTEIRO, 1999, p.6). 

Nessa perspectiva, a apropriação da educação patrimonial possibilita aos  indivíduos 

realizar  sua própria leitura do mundo em que está inserido, podendo de certa forma contribuir 

para a formação dos sujeitos como um seres sociais, nos quais reconhecem e valorizam 

elementos da sua própria cultura. 
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Dessa forma, o “acesso aos bens culturais é meio de sensibilização pessoal que 

possibilita, ao sujeito, apropriar-se de múltiplas linguagens, tornando-o mais aberto para 

relação com outro” (LEITE, 2006, p. 23).  

Barbosa mostra que não podemos entender a cultura de um país sem conhecer a sua 

arte. “Sem conhecer as artes de uma sociedade, só podemos ter conhecimento parcial de uma 

cultura” (1998, p.16). Jorge Coli afirma que “os objetos artísticos encontram-se intimamente 

ligados aos contextos culturais: eles nutrem a cultura, mas também são nutridos por ela” 

(1995 120). 

Para tanto, precisamos não só estarmos inseridos culturalmente, mas também nos 

apropriamos tanto de patrimônios representativos de nossa cultura tais como, objetos 

históricos, artístico, dentre outros, como também patrimônio vivo, festas, danças, músicas, 

relações familiares, etc.  

Nesse processo é que podemos aprender, entender, criar e recriar, com ações que 

provocam a nossa inserção e legitimação na sociedade, como também na formação cultural da 

mesma. 

Por fim, a vivência com arte pode ser favorecida com o contexto histórico, social e 

artístico, possibilitando que o sujeito possa inserir a arte no seu “patrimônio pessoal como um 

bem simbólico interno, um repertório conectado à vida para a leitura do mundo, das coisas do 

mundo e da própria Arte” (MARTINS; PICOSQUE, 2008, p 134). 
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 3 MUSEU DE ARTE / MUSEU LASAR SEGALL.  

Segundo Maria Isabel Leite, pedagoga e mestre em educação da (PUC-Rio) e 

professora titular de Artes Visuais da Unesc, em seu livro: MUSEU, EDUCAÇÃO E 

CULTURA, ENCONTROS DE CRIANÇAS PROFESSORES COM ARTE, mostra que: o 

“museu é, então, uma das instâncias educativas da sociedade entendendo educação como 

indissociável da cultura” (2006, p. 28). Desse modo, compreender o museu de arte como um 

espaço de formação e conhecimento no qual o sujeito adquirir cultura e entra em contato com 

objetos artísticos, no qual mantém vivo a identidade de uma dada cultura. 

Desse modo, conseqüentemente, nestes espaços podemos contextualizar 

historicamente, analisar obras, apontando aspectos culturais de nossa sociedade. Neste 

sentido, os museus de arte favorecem este olhar. 

De acordo com Martins a “produção artística chega a nós dos mais variados modos e 

sua divulgação sofre interferências da mídia, instituições e governos” (1998, p.76).  

 Sendo assim, a sua divulgação vem por meio de diversos canais de comunicação, 

podendo sofrer diversas alterações. Entretanto essas intervenções, de acesso as produções 

artísticas são dadas pela mediação.  

Um dos espaços culturais que pode nos propiciar a mediação é o museu de arte, por 

meio de ações que nos possibilitam o contato direto com o objeto artístico 

Barbosa enfatiza que através da arte podemos transmitir “significados que não 

podem ser transmitidos por nenhum outro tipo de linguagem, como a discursiva e a científica” 

(2009, p.21). 

Dessa maneira, “museus são lugares para educação concreta, sobre a herança 

cultural, que deveria pertencer a todos (...) (BARBOSA, 1998, p.19). Além disso, para autora 

a arte na educação como expressão pessoal e cultural é um importante instrumento para 

identificação cultural e para o desenvolvimento do sujeito. Portanto, é possível desenvolver a 

percepção, imaginação, perceber o ambiente em que este inserido, favorecendo sua 

capacidade crítica. 

Leite e Osteto afirmam que “museu, educação e cultura mais que simples termos 

complexos, transforma-se em materialidade de propostas e ações que podem se entrelaçar, 

que precisam se encontrar (...)” (2006, p.12). Por fim, este lugar deve ser ressaltado, 

entendendo o mesmo como um espaço que contempla o contato direto com o conhecimento 

primário. 

 Sendo assim, favorecendo a legitimação cultural por parte do indivíduo podendo 

ampliar o seu conhecimento, e proporcionar possibilidades de explorar novos campos 
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culturais, respeitando cada aspecto da cultura do outro. Acreditamos que os museus de arte 

podem desenvolver tais habilidades, as quais foram apontadas pelas autoras referidas 

anteriormente.  

Nesta pesquisa vale ressaltar os museus de artes da cidade de São Paulo, como 

Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu de Arte Moderna, MAC-USP Museu de Arte 

Contemporânea da Universidade de São Paulo, MASP Museu de Arte da cidade de São 

Paulo, assim como outros espaços culturais e museológicos como o Itaú Cultural, CCBB- 

Centro Cultural Banco do Brasil, Centro Cultural Vergueiro, Centro de Cultura Judaíca 

dentre outros, os quais contam com ações educativas. 

 Entretanto, nesta pesquisa destacaremos o Museu Lasar Segall com suas ações 

educativas e alguns de seus cursos de formação para professores. 

O artista Lasar Segall, nasceu em 1881 na Lituânia, sua família era de origem 

judaica. Aos quinze anos já havia perdido sua mãe, foi para Berlim, onde cursou a Escola de 

Artes Aplicadas, e posteriormente foi para Academia Imperial de Belas Artes. Em 1912, o 

artista visita pela primeira vez o Brasil e expõe algumas de suas obras em 1913 em São Paulo 

e Campinas, sendo as primeiras mostras de arte moderna realizada no país. 

 Durante os anos de 1919 e 1922, o artista teve uma relevante participação no 

movimento expressionista onde realizou muitas exposições na Alemanha, suas pinturas eram 

marcadas pelo sentimentalismo e também por uma denuncia social.  

No final de 1913 emigra para o Brasil e separe-se de sua primeira esposa Margarete. 

O artista traça amizade com Tarsila do Amaral e Mário de Andrade grandes nomes que 

marcaram o movimento modernista no Brasil 

. Entre 1927 e 1932 naturalizou se brasileiro, funda a SPAM (Sociedade Pró Arte 

Moderna), com fim educativo esclarecedor de arte moderna. Essa sociedade promoveu 

atividades tais como: palestras, exposições e concertos, divulgando arte moderna no país. 

Já separado de sua primeira esposa, casou-se em 1925 com Jenny Klabin, com quem 

teve os filhos Maurício e Oscar. Nessa época, passou a viver com a família em Paris. Em 

1932, Segall retornou ao Brasil, instalando-se em São Paulo na casa projetada pelo arquiteto 

Gregori Warchavchik, seu cunhado. Essa casa abriga, atualmente, o Museu Lasar Segall.  

Durante sua trajetória como artista, Segall realizou várias exposições no Brasil, no 

qual foi homenageado pela Bienal de São Paulo. Seu óbito aconteceu em 1957, na sua 

residência no bairro de Vila Mariana. Após sua morte, sua esposa Janny Klabim Segall, 

idealizou o museu em sua homenagem, quando em 1967 seus filhos Oscar Segall e Mauricio 

Segall criam o museu na antiga residência e ateliê.  
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O Museu Lasar Segall, está localizado na cidade de São Paulo no bairro de Vila 

Mariana. Em 1985, foi incorporado à Fundação Nacional Pró-Memória, integrando hoje o 

Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), do Ministério da Cultura, como unidade especial 

integrando o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional ( IPHAN). 

Segundo o site do próprio museu, este conta com um acervo museológico com obras 

do artista e também um centro de atividades culturais como exposições, cinema, cursos como 

de gravuras, fotografias, oficina de criação literária, visitas monitoradas, projeção de cinema, 

e uma biblioteca com acervo de artes do espetáculo e fotografia. O museu é uma instituição 

federal, seu horário de funcionamento é de terça-feira a sábado das 14:00 ás 19:00 horas e aos 

domingos das 14:00 ás 18:00 com entrada gratuita. 

Entendemos que muitos museus de arte contam com programas e ações educativas 

para formação de públicos e isto é de grande relevância, para a formação de professores 

mediadores. Grinspum nos mostra que, “um museu que tem um grande 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” (2004. sn /p). 

Segundo Grinspum o museu Lasar Segall “foi criado, em 1967, tinha o objetivo de 

ser um museu vivo, não apenas o guardião da obra de seu patrono, mas um lugar onde 

houvesse uma grande ênfase no caráter participativo e educativo” (2005, p.50).  

A autora aponta que entre os anos de 1973 a 1984 dois setores foram criados: os 

apresentativos, (cinemas, exposições, bibliotecas, etc.) e também os participativos, o qual 

necessitava da participação do público: (oficinas, cursos, fotografias, entre outros). 

Entre 1985 e 1997, o setor educativo passa por algumas denominações, até chegar 

em 1997 quando é firmado como Área de Ação Educativa. 

Atualmente o museu conta com alguns programas educativos como Museu- escola e 

Museu-família. O primeiro tem objetivo de formar público para museus de arte, segundo o 

próprio site do museu.  

O programa Museu-Escola estrutura-se em duas ações: atendimentos por demanda, 

com inscrições de visitas realizadas por telefone, com atendimento de 15 a 35 alunos de terça 

a sexta-feira, para instituições privadas é cobrada taxa de R$ 100,00 reais e gratuita para 

instituições públicas.  

O programa ainda conta com cursos de formação para professores onde são 

contemplados cinco distintos cursos que são: Subsídios para a utilização de materiais 

educativos; A gravura de Lasar Segall; Lasar Segall e Paul Strand seus processos criativos e 

nossas leituras; Temática social na obra de Lasar Segall e Tridimensionalidade na obra de 

Lasar Segall. 



 

 

18 

Já ações continuadas, segundo o site, são projetos de longa duração desenvolvidos 

para atender as necessidades dos professores, a partir de distintos temas, que já foram 

implantadas em algumas escolas de ensino básico da rede pública e privada de São Paulo. 

Programa Museu-família: segundo o site é um “conjunto de ações para crianças, 

jovens e adultos com vínculos familiares e de amizade”. E conta com três atividades distintas: 

Histórias no jardim, Oficina de arte e Arte em família, que são oferecidas aos domingos à 

tarde. 

História no jardim: Possui uma hora de duração, com uma atividade de contação de 

histórias para crianças, que ocorre no primeiro domingo do mês. 

Oficina de Arte: Esta atividade ocorre no ateliê, conta uma oficina de arte, também 

ocorre no primeiro domingo do mês ás 16 horas. 

Arte em família: Este programa é oferecido desde 1997, conta com visitas à 

exposição para as famílias, oferecendo brincadeiras, jogos, e atividades no ateliê. 

 

3.1 DIÁRIO DE CAMPO/ CURSOS DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES NO MUSEU 

LASAR SEGALL.  

 

Nesta pesquisa foram selecionados três cursos de formação para professores do 

museu Lasar Segall com o objetivo de observação, participação e registro.  

O primeiro foi o curso: Lasar Segall e Paul Strand, seus processos criativos e nossas 

leituras, segundo: Temática social na obra de Lasar Segall e o terceiro: Tridimensionalidade 

na obra de Lasar Segall, com intuito de observar estes cursos e identificar como eles podem 

contribuir na formação de professores mediadores. Contudo, realizei um diário de campo dos 

cursos que participei.  Segue um breve resumo de cada um deles. 

 

3.2- Curso: Lasar Segall e Paul Strand, e seus processos criativos e nossas leituras.   

 

Este curso foi realizado no museu Lasar Segall, no sábado dia 27 novembro de 2009 

com duração de seis horas. A educadora que ministrou o curso foi Elaine Cristina Carvalho, 

contando com a participação de professores tanto da rede privada como da pública de ensino. 

Assim, que as pessoas iam chegando, foram distribuídos crachás com os nomes das 

mesmas, como também uma lista que tínhamos que assinar.  
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Depois nos disponibilizaram o material educativo. Fomos levados para o ateliê, onde 

a Elaine fez uma pequena introdução de como seria o curso, quais as etapas, falou-nos 

também sobre o artista Lasar Segall e o museu. 

 

1° momento.  Atividades na exposição Paul Strand: Olhar direto. 

 

Nós fomos visitar a exposição “OLHAR DIRETO” que estava acontecendo a qual 

apresentava o artista Paul Strand (1890-1976) fotógrafo que expôs suas obras no museu.  A 

educadora nos falou sobre o mesmo. Antes de entrarmos no espaço da exposição, passamos 

por uma sala onde tinham os materiais de pintura e gravura, como também alguns livros da 

obra do artista Lasar Segall. Neste momento eu fui olhando e observando, enquanto a 

educadora realizava algumas observações a respeito do mesmo. 

Ao adentrarmos a exposição, à educadora nos explicou quem era este fotógrafo, e 

pediu para que olhássemos para suas obras e depois distribuiu para cada um de nós fichas com 

frases distintas. Assim o grupo se dispersou sobre o espaço, e continuou á visita. 

 

Fichas com as seguintes frases: 
  

 "Olhares e sorrisos capturados, capazes de extinguir a relação do fotografado com o 

fotógrafo. (câmera escondida)." 

 "Fotografar é colocar na mesma linha de mira, a cabeça, o olho e o coração." Henri 

Cartier-Bresson. 

 "Olhares e sorrisos enredados, capazes de transparecer certa relação de 

honestidade/franqueza com a câmera e o fotógrafo." 

 "Cubismo e abstracionismo geométrico." 

 "Fotografia como meio (registro documental, documento testemunhal) para 

compreensão de algo." 

 "A fotografia é um reconhecimento simultâneo, numa fração de segundo, do 

significado do acontecimento, bem como da precisa organização das formas que dá 

ao acontecimento sua exata expressão." Henri Cartier Bresson. 

 "Objetos inanimados posam para a foto?" 

  

             A minha impressão era de encantamento e admiração eu fiquei pensando sobre a 

frase que havia ganhado, mas a priori, fiquei admirada pela beleza das fotografias que estava 
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observando. O artista tirava da simplicidade da natureza, e da vida cotidiana uma beleza que 

normalmente passa despercebida por nós. 

Dessa maneira, à medida que fomos terminando foram formando um grande círculo 

em meio à exposição, quando todos escolheram as suas fotos, cada um de nós foi lendo a 

nossa frase e levando o grupo até a imagem escolhida fazendo os comentários do que 

achamos sobre a fotografia escolhida. 

A frase que ganhei "Olhares e sorrisos enredados, capazes de transparecer certa 

relação de honestidade/franqueza com a câmera e o fotógrafo. a partir dela escolhi uma 

fotografia, achei que para mim relacionou muito bem com a frase recebida. Segue a imagem 

que escolhi. 

  

                  Figura 1: The Family, Luzarra. 1953. Paul Strand. 

 

Nessa perspectiva, os grupos foram falando, e os integrantes estabelecendo relações 

o que estava sendo exposto, complementava a fala, mostrando sua imagem e justificando o 

porquê havia escolhido a mesma. O grupo ficou muito entusiasmado, e foi bem proveitoso 

esse momento. 

 

2° momento. Atividade na exposição: O corpo na pintura de Lasar Segall. 

 

Fomos levados à exposição de Lasar Segall, no qual observamos algumas de suas 

obras. Depois que os grupos haviam observado, a educadora abriu para que os mesmos se 

posicionassem diante do que estava visualizando. 

 No grupo que eu estava integrada, muitos de nós falamos sobre que muitas das obras 

do artista permitia diversas leituras, como a obra Interior dos pobres que foi bastante 



 

 

21 

questionada por nós, sobre a impressão, gesto das pessoas que completava aquela imagem, o 

que elas estavam fazendo, se a pessoa  estava deitada ou  morta, dentre outros.   

                       

                          Figura 2: Interior dos Pobres II, 1921.Lasar Segall 
 

 

Nesse momento, realizamos várias leituras sobre as obras expostas, permitindo-nos 

perceber as diversas leituras existentes. De tal modo, quando a discussão se deu por encerrada 

à educadora nos conduziu para o ateliê. 

 

3° momento.  Fotografar espaços: atividades no ateliê  

 

Fomos para o ateliê. Lá a educadora solicitou para que nós olhássemos os espaços do 

museu e escolhêssemos alguma coisa que gostaríamos de fotografar, disponibilizado duas 

câmeras fotográficas, para que fotografássemos o que nós havíamos escolhido. 

A princípio eu fiquei pensando o que fotografaria, então fui procurar e ao andar pelo 

jardim logo me deparei com um formigueiro e achei aquilo de uma beleza singela olhado de 

perto, pois passamos por ele e pisamos como se naquele espaço não houvesse vida, 

normalmente pisamos ou se afastamos porque, ali possui formigas. 

  Outra coisa que vi e gostei foi uma folha de uma árvore que estava em cima do 

formigueiro então decidi fotografar de pertinho, ampliando seus detalhes. Segue minha 

criação. 
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                              Figura 3: folhas e formigas, 2010. Suzy Karla. 

 

Depois que todos fotografaram, fomos levados para o ateliê, onde a educadora nos 

disponibilizou acetato, tesoura, cola, fita, durex, e outros materiais, para que a partir das 

imagens fotografadas por nós e impressas, realizássemos uma reflexão do que foi esta 

exposição, relacionando-a com os  processos criativos de Segall e Strand. 

 

Avaliação e encerramento do curso. 

 

Realizamos a nossa criação ao final do encontro, e mostramos para o grupo. 

Portanto, cada um de nós discorreu sobre as nossas impressões, e se era possível adaptar essa 

proposta para a sala de aula. 

Durante este momento o grupo se posicionou dizendo que era possível Adaptar a 

proposta para a realidade da sala de aula. 

Esse momento, foi muito produtivo, descobri que as coisas simples podem ganhar 

outra dimensão por meio da fotografia, e que materiais simples podem também ser utilizados 

em sala de aula.  

 

Material didático do curso. 

O material didático que recebemos, foi idealizado pela área de Ação Educativa do 

museu Lasar Segall, onde contém 20 imagens que podem ser empregadas como ferramentas 

de apoio para o ensino de arte, com o intuito de auxiliar no uso das obras em sala de aula. 

 Segundo o material didático o objetivo principal deste, é poder auxiliar o professor 

nas visitas do Lasar Segall. Este é destinado a professores de artes e áreas afins. O material 
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está dividido e três partes: textos históricos, propostas de aplicação de atividades em sala de 

aula, e bibliografia básica. 

   

3.3-Curso Temática Social na obra de Lasar Segall. 

 

Este curso foi ministrado no Museu Lasar Segall, na cidade de São Paulo, no bairro 

da Vila Mariana, no sábado, dia 27 de fevereiro de 2010. O grupo que integrava este curso era 

composto de professores da rede pública e privada de ensino e também de artistas plásticos. 

Iniciamos com uma pequena introdução, feita pela educadora Elaine Cristina 

Carvalho, na qual fez uma breve explicação sobre as etapas do curso, e depois nos falou sobre 

o artista Lasar Segall. Alguns de nós já conhecíamos seu histórico de vida, porém outros não, 

também muitos de nós já havíamos realizado outros cursos no museu.  

 

1° momento: Análise das obras de diversos artistas. 

 

 A Elaine realizou uma breve explicação sobre temática social na obra de Segall, 

depois nos falou que o museu contava com diversos materiais educativos de outras 

instituições culturais e de museus. Nesta perspectiva, nos ofereceu diversos materiais para que 

nós escolhêssemos, em grupo, um deles e olhássemos qual queríamos, e se a obra abordava ou 

não temas sociais. 

Falou-nos que temos que ser professor pesquisador, que a arte pode ser olhada por 

vários aspectos, como por exemplo, histórico, sociológico, simbólico, dentre outros. 

Fiz dupla com uma professora polivalente, da rede pública de ensino. Nós 

escolhemos uma imagem do fotógrafo, Walter Firmo Guimarães da Silva (Rio de Janeiro RJ 

1937) que foi “Praia grande e senzala, Prado BA”. 
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                           Figura 4: Praia grande e senzala, Prado Bahia Walter Firmo. 

 

Antes de escolhermos esta fotografia, nós olhamos outras fotos, porém a que, mais 

nos chamou atenção foi esta em destaque, talvez pela beleza da cor, contraste, e também 

pensamos a posição que exercia o negro, o qual aparenta esta em uma situação de trabalho, 

puxando a corda. Neste momento, penssamos o papel que o negro ainda desempenha em 

alguns setores da sociedade. 

E foi assim que os grupos foram escolhendo seu material para discussão. Quando 

todos os grupos tinham escolhido, abrimos para apresentação e discussão dos mesmos. Este 

momento foi bastante questionador, pois as imagens escolhidas foram diversas e muitas 

relacionaram-se com a temática social, algumas eram fotografias, outras, pinturas.  

 

2° momento. Visita à exposição: Lasar Segall: Retrospectiva. 

 

Ao passarmos pelo espaço do museu a educadora foi nos falando sobre a casa do 

Segall que hoje é o museu, assim, a educadora foi nos explicando que o ateliê que passamos  

em frente, foi utilizado pelo artista e que até hoje mantém vivo a sua memória com cursos de 

gravuras. 

 Ao entrarmos na exposição ela nos deixou bem à vontade dizendo que era para nós 

apreciarmos a obra do Segall. Após todos contemplarem, retornamos para o ateliê. 

Chegando lá  a educadora nos falou sobre o artista Otto Dix, sua arte e suas obras, 

gravuras que abordam a temática social. Observamos algumas gravuras e discutimos a partir 

delas. 
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 3° momento: Atividade no ateliê- ilustração 

 

Após voltarmos do almoço, para o ateliê, a educadora pediu para que a partir da 

nossa experiência no dia de hoje, e com a visita à exposição de Lasar Segall, e a concretização 

das outras atividades, relacionássemos o que Otto Dix e Lasar Segall tinham em comum. 

A partir de materiais que nos foram disponibilizado como revistas, jornais, tesoura, 

durex colorido, papel fotolito, dentre outros, realizamos a nossa própria criação. 

Eu neste momento fiquei pensando o que fazer, ao pegar o papel fotolito senti 

dificuldade em utilizá-lo. Então, pensei no que havia aprendido, e observado na exposição. 

Decidi usar materiais como revista, durex, cola e fui cortando, colando, pensando, até chegar 

nesta criação. 

 

                        

                               Figura 5: criação 2010 Suzy Karla. 

 

 

 

 

Avaliação e encerramento do curso: 
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Após todos terem terminado sua criação, a educadora, pediu para que nós 

mostrássemos a mesma, e observássemos e falássemos sobre elas.Depois abrimos para a 

discussão sobre o que o curso representou para cada um nós. 

O material didático que recebemos, foi idealizado pela área de Ação Educativa do 

museu Lasar Segall, onde contém ferramentas de apoio para o ensino de arte, com intuito de 

auxiliar no uso das obras de Lasar Segall e Ott Dix em sala de aula. 

Segundo a Ação Educativa, o material esta composto de oito obras, com duas 

temáticas, na primeira, a guerra, onde contêm quatro imagens de guerra, e segunda temática, 

Exclusão social, com quatro imagens, cuja finalidade é a critica social, com temas de 

prostitutas e mendigos.Segundo o próprio material, os objetivos gerais são: 

 

 Propiciar aos educadores preparo dos alunos à visitas a exposições; 

 Favorecer com que a visita estenda as investigações sobre as obras;  

 Auxiliar os professores no preparo em atividades depois da exposição. 

 

Os objetivos específicos deste material são: 

 Favorecer conhecimentos sobre as obras de Lasar Segall e Otto Dix;  

 Propiciar subsídios no desenvolvimento de análise, reflexão, produção de imagens, entre 

outros. 

 

3.4 - Curso: Tridimensionalidade da Obra de Lasar Segall. 

 

Este curso foi ministrado no museu Lasar Segall no dia 27 de março de 2010 e 

contou com a participação de professores polivalentes, historiadores, artistas plásticos e 

universitários. A educadora que ministrou o curso foi Marina. Ela nos apresentou o museu, 

falou sobre os cursos de formação para professores, e fez um breve resumo do que iríamos 

aprender no curso. 

 Ao iniciarmos ela nos apresentou diferentes materiais que poderiam ser trabalhados 

em sala de aula por nós e pediu para que nós fossemos até eles e pensássemos qual queríamos 

para a nossa produção final.  

Segue a foto de alguns materiais: 
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                                Figura 6: massinha de modelar, argila, sabonete. 

 

                           

                               Figura 7: ferramentas para esculpir. 
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                               Figura 8: lixa, massinha, gesso e bloco de cimento. 

                                                                             

 

Partimos para um espaço onde a educadora pediu para que nós sentássemos. Ali 

estavam diversas imagens de artistas nas quais haviam  definições que contemplava a temática 

que estava sendo abordada, tal como escultura, site specific, land art, relevo, móblie, 

instalação dentre outros. Assim, em cada mesa havia imagens sobre esses termos, seguida de 

pequenos textos. A mesa que eu estava era composta de imagens de escultura, 

coincidentemente, o meu grupo pegou o texto que referia à imagem. 

Imagens de outros grupos. 

                                 

                                           Figura 9: Móbile. 
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                     Figura 10: Land Art.                                           

 

                        

                     Figura 11: Site specific. 
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                         Figura 12: Escultura. 

 

Definição de escultura: 

Arte de criação, formas com três dimensões com várias técnicas como esculpir, 

talhar, modelar, o repuxado, etc.  

Fonte: Dicionário artístico, Luís Fernando Vasconcelos (Edições Pinakotheke). 

 As esculturas são uma arte que representa imagens plásticas de trabalhar os 

materiais, como cinzelação, fundição a modelagem ou aglomeração de partículas para a 

criação de um objeto. Vários materiais se prestam a esta arte, uns mais perenes como o bronze 

ou o mármore, outros mais fáceis de trabalhar como a argila, cera ou madeira. 

Wikipédia HTTP\\ Wikipédia.org\wiki\ escultura. Acessado: 11\06\08. 

Naquele momento, nós estávamos lendo e observando as imagens, assim que todos 

os grupos encontraram as figuras correspondentes a seu grupo, abrimos para apresentação. 

Deste modo, os mesmos foram se apresentando. Segue aqui, pequenas definições realizadas 

pelos grupos. 

Eu, neste momento, fiquei encantada com esta linguagem que nunca tinha ouvido 

falar. Conhecer sobre escultura me possibilitou ampliar meu repertório artístico cultural e  

perceber o mesmo, que para mim não tinha muita relevância, porém a partir deste curso 

comecei a olhar para cidade e a valorizá-la. 

Cada grupo realizou uma pequena definição: 

Arte pública: arte realizada em outros espaços, arte fisicamente acessível, voltada para 

a população. 



 

 

31 

Móbiles: Obra de arte suspensa por arame, coisas penduradas abstratas em um 

determinado espaço. 

Site specific: Obra para um determinado lugar, primeiramente estuda o espaço e 

depois faz a obra de arte. 

Land art: utiliza do espaço, meio ambiente como material.  

Relevo: projeção da escultura, que pode ser  gravado, no qual a escavação nunca 

excede o plano, o baixo-relevo, o médio-relevo e o alto-relevo. 

Instalação: interação com o público, obra que prova algum tipo de sensação, meche 

com os cinco sentidos. 

Após a apresentação a educadora pediu para que pegássemos as fichas com os nomes 

das obras e dos artistas, e solicitou para colássemos ao lado das imagens correspondentes. 

 

2° momento. 

Fomos para uma sala de apresentação onde a educadora fez um panorama histórico, 

apontado as transformações que ocorreram na escultura desde a década de Michelangelo até a 

atualidade, passando por artistas como Binini, Augstim Rodin, Picasso, Umberto Boccioni, 

Brancusi, Franz Weissmann, Regina Silveira, Lygia Papy, Richard Long, Robert Smithsom, 

Maria Bonomi, dentre outros. 

Depois desta breve panorama fomos direcionados para a exposição Lasar Segall 

Retrospectiva. Assim que chegamos, fomos dividimos em três grandes grupos onde o 

primeiro ficou com a fase de Lasar Segall na Alemanha, o segundo no Brasil e o terceiro com 

as esculturas. 

O grupo que participei optou por escultura. Deste modo, fomos visitar as esculturas 

do artista dentro e fora da exposição.  

Lemos também o texto que nos fora oferecido:  
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Primeiro observamos algumas escultura, começamos nossa visita pelas obras que 

estavam na exposição, realizamos comentários sobre algumas delas, dentre as quais estava 

três irmãs. 

                                  

                                            Figura 13:Três Figuras  escultura1935 Lasar Segall. 

 

Quando todos os grupos já haviam esgotado suas discussões a respeito das obras de 

arte, a educadora pediu para que nós formássemos uma roda na qual iniciaria a apresentação. 

E dessa maneira, os grupos foram nos levando até as obras selecionadas e fazendo as 

observações pertinentes relacionando-as com a temática escolhida pelos mesmos, 

estabelecendo coesão com texto selecionado. 

 

3° momento. 

Ao chegarmos ao ateliê, havia em cada mesa, distintos materiais os quais nos foram 

oferecidos, argila, sabão em pedra, massinha de modelar, gesso, etc. Cada um de nós optou 

em trabalhar com o material que mais nos chamou atenção de alguma maneira. Neste 

momento eu optei em trabalhar com o gesso, pelo fato de nunca ter tido a oportunidade de 

trabalhar com o mesmo. Fiz uma figura em alto relevo, achei  trabalhoso embora a 

experiência tenha sido muito significativa. 



 

 

35 

 

 

                      

                                         Figura 14: produção da minha criação. 

 

 

                      

                                        Figura 15: árvore em alto relevo 2010 Suzy  karla. 

 

 

Ao terminarmos a educadora realizou um breve fechamento do curso, deixando-nos 

bem à vontade para que pudéssemos opinar sobre o mesmo. Nesse curso não foi 

disponibilizado material didático. 
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4 FORMAÇÃO DE  PROFESSORES MEDIADORES.    

 

Nós estamos inseridos em um mundo de linguagens, linguagens estas que podem ser 

verbais e não-verbais, as quais nos ajudam a operar e decodificar o meio em que estamos nos 

movimentando. Neste contexto existem várias linguagens tais como a escrita, a fala, dentre 

outras, onde nos comunicamos com outros sujeitos e decodificamos objetos e símbolos, 

embora, não podemos considerá-las como o único canal de comunicação e transmissão de 

conhecimento.  

A linguagem, seja ela verbal ou não verbal é composta de um sistema simbólico, 

combinado de signos. Fazendo uma breve definição do mesmo, este pode ser entendido como 

uma representação de algo, de um objeto, uma coisa, ou seja, “o significado de um signo é 

sempre um outro signo” (MARTINS, 1998, p. 39). 

“Como seres simbólicos, nossa auto-criação e transformação cultural nos 

desenvolveram como seres de linguagens. Nós humanos, somos capazes de conceber e 

manejar linguagens (...) (MARTINS, 1998, p.36).  

Enquanto seres simbólicos que somos, operamos, decodificamos símbolos e signos, 

nos quais transformamos e atuamos em nossa própria cultura. Existem outras linguagens que 

também emitem conhecimento e aprendizado, tal como arte, que igualmente tem os seus 

códigos nos quais precisamos aprender a operá-los, para então podermos apreendermos. 

Para tal, a nossa penetração no mundo, se dá de forma que nos comunicamos com os 

sistemas simbólicos, e interagimos com os signos dando sentido para ele, em meio a nossa 

própria realidade. A autora, Miriam Celeste Martins, aponta que a nossa inserção na realidade 

se dá seguinte maneira: 

 

Nossa penetração na realidade, portanto, é sempre medida por linguagens, por 
sistemas de simbólicos. O mundo por sua vez, tem o significado que construímos 

para ele. Uma construção que se realiza pela representação de objetos, idéias e 

conceitos que, por meio dos diferentes sistemas simbólicos, diferentes linguagens, a 

nossa consciência produz (1998, p. 37). 

 

 

Conforme Martins “Para nos apropriarmos de uma linguagem, entendermos e 

interpretamos e darmos sentidos a ela, é preciso que aprendamos a operar com os seus 

códigos” (1998, p.14). Entretanto, precisamos ter cuidado ao operarmos os códigos da arte, 

pois através dela podemos compreender tanto o nosso mundo subjetivo quanto os das culturas 

que nos permeiam, desta maneira temos que conhecer, para que então possamos realizar ações 

que se concretizem em idéias que possam dialogar com a nossa  realidade, intervindo de 

maneira significativa .  
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Nessa perspectiva, podemos enfatizar que arte tem seus códigos, ou seja, seus singos, 

onde aprendemos a operá-los. Assim, ao estudarmos a arte temos que dominar, ou saber 

operar os seus códigos, e seus campos conceituais tais como criação\ produção, percepção 

análise, conhecimento e contextualização conceitual- histórico-cultural da produção artístico-

estética da humanidade (1998, p.46). 

Para tanto, neste capítulo discutiremos a relevância do educador mediador, e qual a 

sua ação de mediar arte para público escolar. Como podemos, enquanto educadores 

mediadores, possibilitar aos nossos alunos um diálogo com arte de maneira significativa? Ana 

Angélica Albano aponta que: 

 

O método educacional apropriado ao adulto não pode ser direto, mas apenas 

indireto, que consiste em fornece-lhe os conhecimentos psicológicos que lhe 

possibilitem educar-se a si próprio. Não podemos esperar tal tarefa de uma criança, 

mas devemos esperá- la do adulto sobretudo ao tratar-se de um educador (2008 p. 

111). 

 

Desse modo, o educador, antes de tudo, deve entender o que está sendo sugerido, e 

que esta proposta seja de certa maneira, subjetiva e expressiva para ele, para que então o 

mesmo, se sinta coadjuvante de sua própria história de aprendizado. 

A autora aponta que nós, educadores, precisamos buscar dentro de nós, o que 

queremos expressar, sem medo. “O importante é que cada um possa reencontrar o seu próprio 

canal expressivo: desenhar com as palavras, com a música, com as cores, com o gesto. E 

também se aventurar em outras linguagens, recriando seu espaço (2008. p. 96). 

             Partindo deste ponto de vista, nós, enquanto educadores estamos num processo de 

aprendizado constante, deste modo, não podemos estacionar com o conhecimento, assim se 

faz presente uma aprendizagem significativa.  

Albano destaca ainda que: “o educador não pode contentar-se em ser portador da 

cultura, apenas de modo passivo, mas deve também desenvolver ativamente a cultura, e isto 

por meio da educação de si próprio. Sua cultura não deve jamais estacionar (2008, p.115). 

Para Albano a arte tem como função “recriar em cada indivíduo a plenitude daquilo 

que ele não é, isto é, a experiência de toda a humanidade em geral” (2008, p.127). Com base 

no que autora assinala, podemos considerar que por meio da arte, podemos vivenciar a nossa 

realidade de maneira subjetiva, podendo realizar transformações e ações, possibilitando a 

transformação da mesma. 

 O educador precisa manter a sua curiosidade de pesquisar e investigar as obras para 

sua prática docente possibilitando que seus educandos tenham o contato com a linguagem 

artística, o educador “veste sandálias de professor-pesquisador, envolvendo com a mais fina 
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atenção sua pele pedagógica, dando sustentação para pisar em terras ainda desconhecidas” 

(MARTINS; PICOSQUE, 2008, p. 133). 

Barbosa (2009) aponta que podemos desenvolver através da arte nossa criticidade, 

favorecendo com que desenvolvemos elementos dos nossos cinco sentidos que nos faça 

compreender o meio que estamos inseridos, podendo atuar no mesmo. 

Ott considera o ensino da arte em museu um potente componente para arte educação, 

com múltiplos significados, a “prática educativa em museu podem ser reveladas diversas 

formas de expressão artística que contêm muitas das maiores idéias da cultura universal, cujos 

significados da arte são contribuições relevantes para a sociedade” (1997, p.113). 

Neste aspecto, a arte tem que ser trabalhada por educadores de maneira que possa 

sensibilizar o educando a olhar o patrimônio da humanidade de maneira significativa, 

permitindo com que o mesmo possa se rever enquanto sujeito coadjuvante de sua própria 

história, cujas suas atitudes podem ser caracterizadas como um conjunto de valores, e idéias 

que poderão ser expressas e utilizadas na sociedade em que o mesmo faz parte. 

Considerando o museu como um espaço de educação e aprendizado, podemos pensar 

que o educador pode utilizá-lo para sua formação e aproximação com arte, podendo se 

transformar em um mediador, no sentido que possa intervir, atuar, e ajudar na construção 

artística cultural de seus educandos. Porém, para que isso se consolide se faz necessária uma 

mediação adequada por parte do mesmo. 

Nesse contexto, o processo mediativo tem que “ser provocativo, instigante ao pensar 

e ao sentir, à percepção e imaginação. Um ato capaz de abrir diálogos, também internos, 

ampliados pela socialização dos saberes e das perspectivas pessoais de cada fruidor” 

(MARTINS, 2008, p.33). 

Contudo Milene Chiavatto aponta que o “professor mediador em artes deverá estar 

atento ás possibilidades de incorporação do conteúdo artístico por seus alunos, intervindo no 

sentindo de potencializar os encontros com o objeto de arte” (2009,sn /p). Partindo deste 

ponto de vista o educador, tem que analisar suas ações, para poder provocar reflexões 

estabelecendo paralelos da arte com o objeto artístico que está sendo abordado com seus 

alunos. 

 

 

4.1- A FORMAÇÃO NO CURSO LASAR SEGALL. 

 

O professor que se propõe a conhecer, a fazer cursos, está adquirindo outra 

linguagem que poderá ser transmitida aos seus educandos. Sendo assim, no âmbito dos 
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museus de arte podemos considerar que ao visitarmos com nossos alunos estes espaços, os 

mesmos carecem conhecer e deter um pouco da temática que está sendo abordada. Conforme 

Rosa Iavelberg, alguns caminhos para organizar uma saída ao museu são: 

 

 (...) o professor deve estar atento a seu objetivo: ensinar, considerando o contexto 

dos aprendizes na atribuição de significados. Para tanto, é necessário delinear alguns 

conteúdos que estarão em jogo na situação de ensino aprendizagem e verificar a 

coerência do conjunto selecionado, para cada circuito, tendo em vista o que é 

possível percorrer com profundidade no tempo disponível (2006, p. 46). 

 

O caráter educativo das visitas passa por várias perspectivas assim, é necessário que 

o professor seja um mediador no sentido que possa intervir e fazer articulações necessárias e 

pertinentes com o que está sendo exposto. Considerando a realidade histórico-artístico-

cultural de seus alunos para que desta maneira possa fazer intervenções pertinentes. Deste 

modo, conteúdos procedimentais, conceituais e atitudinais devem ser balanceados nestas 

visitas. 

 Para a organização da saída cultural é de extrema relevância preparar material, 

direcionar o olhar do estudante para o objeto artístico, dentre outras ações que fundamentam a 

visita, favorecendo o êxito na mesma. 

 Conforme Iavelberg mostra no caso de uma saída para um museu, temos que 

considerar alguns aspectos relevantes como, a sua função e os serviços destinados a 

comunidades tais como, preservação, educação, dentre outros. Desta maneira “No ensino e 

aprendizagem de arte o professor deverá possibilitar a cada um de seus aprendizes o fazer 

artístico, como marca poética e pessoal (...)” (MARTINS, 1998, p. 59). 

Com os cursos e os materiais didáticos do museu Lasar Segall podemos apontar que 

estes conteúdos foram trabalhados e os mesmos podem ser de grandes ferramentas na 

formação do professor mediador.  

Grinspum nos fala sobre conteúdos conceituais, estes abrangem fatos, conceitos e 

princípios, como por exemplo, os “Os conteúdos factuais propiciam o conhecimento de fatos, 

acontecimentos, situações, dados e fenômenos concretos e singulares” (2005, p. 53). Neste 

sentido, podemos considerar que a proposta do curso esta baseada em alguns destes conceitos, 

pois em sua apresentação a educadora nos mostrou brevemente a bibliografia dos artistas, 

contexto histórico, ideológicos, obras e fases dos mesmos. 

Os conteúdos procedimentais são as “regras, as técnicas, os métodos, as destrezas ou 

habilidades, as estratégias, os procedimentos” (GRINSPUM, 2005, p. 53). Dentro da proposta 

apresentada podemos perceber que estes conteúdos foram abordados quando lermos e 

observamos as obras nas exposições. 
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Conteúdos atitudinais são os que “Podem ser agrupados como valores, atitudes, 

normas” (GRINSPUM, 2005, p. 53). Isto também foi contemplado à medida que o grupo 

respeitava a fala do outro nas discussões, seguia as etapas do curso, atendia o horário que o 

curso necessitava, dentre outros. 

Partindo da experiência de ter vivenciado alguns cursos para professores no museu 

Lasar Segall e estabelecendo paralelo com alguns autores podemos apontar que o curso 

aborda aspectos relevantes da arte, no qual pude ter a oportunidade de trabalhar com a 

observação, apreciação, a fruição, a produção dentre outros elementos que me fez pensar e 

repensar a minha prática enquanto educadora, que podem servir de auxilio nas visitas 

culturais do mesmo. 

Barbosa nos mostra que “Através da apreciação e da decodificação de trabalhos 

artísticos, desenvolvemos fluência, flexibilidade, elaboração e originalidade dos processos 

básicos de criatividade” (1998, p.18). Conforme autora apreciar é necessário, pois permite que 

o sujeito desenvolva o seu potencial criativo e crítica nas artes. 

Segundo Martins, para lermos uma obra de arte precisamos decodificá-la. A medida 

que entramos em contato com as obras, mais enriquecemos nossa linguagem artística. Assim, 

“Ao apreciarmos uma obra de arte, nós a ressignificamos, produzindo interpretantes, de 

acordo com a nossa sensibilidade atual” (1998, p.75). 

A partir da análise do material didático e do curso realizado podemos dizer que este 

aspecto de leitura de imagem foi contemplado, com apreciação das obras, tanto na exposição, 

como também as expressas no material didático. 

Para Martins, fazemos a leitura de mundo de acordo com o que vivenciamos, 

“combinando percepção, imaginação, repertório cultural e histórico” (1998, p.57). Ainda, de 

acordo com a autora: “Toda a produção artística é resultado de uma elaboração sígnica que é 

única, exclusiva de quem a faz, seja um artista consagrado, ou você, o tal autor da obra” 

(1998, p.80).                                             

Desse modo, “Quando estamos diante de uma obra de arte, a recriamos em nós. A 

contemplação de uma produção artística nunca é passiva, algo de nós penetra na obra ao 

mesmo tempo em que somos por ela invadidos.” (MARTINS, 1998, p.75). 

 Neste aspecto, podemos mencionar que o curso  proporcionou-me recriar as obras 

analisadas, o processo de fruição em cada integrante do grupo é particular e subjetivo, e está 

diretamente ligadas as nossas experiências individuais. Contudo, o curso possibilitou-me 

recriar as imagens, criá-las em um outro campo de significações. 

Em recente entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, no dia 19 de abril de 2010, 

Ana Mae Barbosa faz uma breve definição sobre a função da arte, quando diz que: “É 
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mobilizar o pensamento, tirar  funções do óbvio, fazer com que o público interprete.Isso é o 

processo criador. Arte é um conceito expandido. (2010,p, A18). Contudo a arte, nos favorece  

criar novos campos de significações, andar, ampliar, lugares e conceitos nunca antes 

navegados,como também  nos torna sujeitos capazes intervir e criticar nossa própria realidade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Quando falamos em cultura logo pensamos em DIVERSIDADE, relacionada a uma 

dada comunidade. Comunidade esta que é composta por sujeitos que se expressam a partir do 

contato com o “outro”, e é por meio do outro que aprendemos a reproduzir pensamentos, 

conceitos, idéias, etc. 

A diversidade a qual me refiro é composto por um conjunto de valores, metas, 

costumes, dentre outros trazidos por um ou mais sujeitos que se manifestam em determinada 

comunidade. Nesse aspecto é essa diversidade de valores e experiências que irá compor a 

nossa identidade pessoal e social, porém, para que isso se concretize é necessário que 

entendamos a nossa própria cultura, para que desta maneira, possamos olhar o “outro” de 

maneira significativa e humana. 

Sendo assim, a arte desempenha um papel fundamental, por meio dela podemos ir a 

lugares nunca imaginados, podemos conhecer apreciar e ter um olhar crítico e contextualizado 

sobre temas do cotidiano e da nossa realidade. 

A escola é um espaço de educação formal onde o conhecimento científico é 

repassado e aprendido e valores são disseminados, embora existam outros espaços educativos. 

Um exemplo disso são as instituições culturais, que são consideradas como espaços de 

educação não formal, tais como os museus de arte, que podem ser fundamentais, para que 

possamos nos conectar com nossa própria identidade, estabelecendo um paralelo entre o 

presente, o passado e o futuro. 

Pensando nos conteúdos e disciplinas que são ensinados na escola, a arte é uma 

linguagem experimental e cheia de singularidade. Muitas vezes desvalorizada pelas 

instituições de ensino até mesmo pelos profissionais de educação, em muitos casos por falta 

de informação, formação e até mesmo interesse.  

O professor desempenha um papel fundamental, porque este é formador de opinião, 

neste sentido, acredito que este pequeno trabalho possa servir de instrumento tanto para o 

professor especialista de arte como também para o professor polivalente, que atua ou trabalha 

de certa maneira com a linguagem da arte.  

Podemos considerar o museu de arte como uma grande possibilidade e ferramenta 

para entrarmos em contato como o patrimônio cultural de nossa sociedade e com objetos 

artísticos, os quais podem aumentar o nosso repertório como também formar novos públicos 

de arte. 

O professor deve estar sempre se capacitando, ele não deve jamais “paralisar”. As 

ações educativas que alguns museus de arte oferecem podem aumentar o repertório cultural e 
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artístico do educador, propiciando que o mesmo se torne um multiplicador de ações 

significativas no campo da arte. 

Ao realizar a pesquisa no museu Lasar Segall pude vivenciar e perceber o quanto foi 

significativo para mim como educadora. Mesmo não sendo especialista em arte, aprendi que 

posso trabalhar com esta linguagem em sala de aula, utilizando a arte; levando meus alunos 

em exposições e oficinas nos institutos culturais e museus, podendo dialogar e fazer 

intervenções pertinentes. Desta maneira, acredito que o professor pode se transformar em um 

mediador. 
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