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Leonardo Campos (LC) – Seu envolvimento com práticas educativas em museus não se inicia em 

paralelo com sua produção artística. Primeiramente, você teve participação ativa no circuito 

artístico durante alguns anos em Portugal, mais tarde, em 2010 no Brasil, uniu-se ao Núcleo 

Experimental do l-RJ. Em algumas conversas no museu, você mencionou sua opinião quanto 

ao serviço educativo de museus de artes, e como seu ponto de vista mudou após sua aproximação 

com o Núcleo. Gostaria de saber o que você identifica como agente dessa sua transformação e o 

que se transformou a partir de seu trabalho desenvolvido no Núcleo? 

 

Virgínia Mota (VM) – Anteriormente, pelo que via e ouvia, e para me expressar assim 

rapidamente, eu tinha a sensação de que programas educativos em museus “destruíam” as obras 

de arte e a autonomia na recepção das mesmas. Para mim bastava o processo do fazer artístico, 

onde eu trabalhava, sem grande preocupação dialógica com o público, para mim a obra já era a 

parte ativa no diálogo com o seu público e isso de alguma forma me tranquilizava. A minha 

dedicação dirigia-se ao fazer. O público existia como entidade longínqua e estrangeira, mas de 

alguma maneira sempre me perguntei quem seria, a quem tocava aquilo que fazia, o aparecer no 

mundo e os olhares que se davam diferentes do meu. Aconteceu que isso mudou no decorrer de 

dez anos de trabalho de ateliê e exposições, o fazer ganhou uma importância maior que sua 

exposição. Me dei conta que o fazer poderia ser mais poderoso que o resultado expositivo (o 

resultado expositivo conserva o fazer mas não o evidencia) e que talvez devesse partilhar essa 

força com algum grupo de pessoas interessadas em pensar e trabalhar nesse sentido. Foi nessa 

busca que encontrei Luiz Guilherme Vergara e o Arte Ação Ambiental. Primeiramente trabalhamos 

juntos pensando esses processos em museus no MAC de Niterói, e posteriormente no l. Pelo 

que percebia do poder transformador do processo, uma reflexão que se dava em profundidade e 
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que de alguma maneira não apareceria (nem sei se é possível aparecer inteiramente), mas ela, a 

profundidade acontece, e de alguma maneira eu queria saber mais sobre esse processo com 

outras pessoas. O que aparecia eram obras aparentemente terminadas e que entravam para uma 

espécie de avaliação de mercado e eram discutidas ou entendidas sob alguns aspetos da tradição 

artística, e isso não me contentava. No mercado, as obras de arte aparecem de forma muito 

limitada, junto de discursos, ao lado de teorias e uma certa crítica, que parecem ignorar o ato 

anterior, o gesto poderoso do fazer, com o que ele de fato implica intimamente. De uma forma 

muito evidente eu estava sendo transformada profundamente, e esse poder desapareceria do 

espaço de exposição, além disso esse tempo parecia-me demasiado curto para uma reflexão 

duradoura. Aceitei esse desafio de colaborar com o Núcleo porque acreditei que seríamos capazes 

de trabalhar a partir das obras e também de constituir um espaço de ateliê onde estariam várias 

pessoas pensando e fazendo juntos. Havia no convite uma vontade comum de entender o espaço 

do museu como espaço de ateliê, onde junto com o público poder-se-ia questionar o que 

realmente implica a existência de museus no nosso tempo, trabalhar vários processos de 

produção artística, desta vez escutando um coletivo e fazendo interagir seus integrantes. 

Apareceriam então coisas que dependem de uma relação com outros e que sozinhos não 

atingimos.  

 

Em certo sentido um autor nunca é nem está totalmente sozinho e por tal ele seria sempre um 

coautor, junto com todos aqueles com quem dialoga. Acontece também que a maioria das 

referências autorais vem de outros tempos e seus interlocutores já morreram, há que escutar a 

viva voz desses autores ouvindo quem fala no nosso tempo. Isso me interessa: as pessoas, suas 

contradições. Imaginemos um escritor que não sai de casa, desconhece quem lê seus livros ou as 

conversas que existem entre quem leu seus livros, entendemos que ele não dependa disso nem 

precise ou deseje saber quem o lê ou saber que encontros aconteceram dentro de um diálogo 

interno de pensamento intersubjetivo. Mas ele escreve sempre acompanhado, e a escrita é 

sempre dirigida a pessoas, só elas precisam da linguagem ambígua, a dos homens. A linguagem 

contempla todos os seus autores, quer se leia ou não, personagens surgem pelos personagens que 
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aparecem diante de alguma imagem que se gera diariamente, acompanham um imaginário que de 

alguma forma inspira o humano no mundo. Isso pode ser sensível em um espaço não 

necessariamente ficcional e assumidamente coletivo. Uma obra literária é sempre coletiva: ainda 

que a história tenha sido engendrada em uma única cabeça, ela se multiplicará em outras. Isso me 

interessa como um movimento contínuo.  

 

Todo ser vivo é um ser coletivo e uma obra é uma espécie de ser vivo.  

 

O fato de existir um coletivo nuclear em discussão permanente já estimula uma estrutura para a 

escuta, o que gostaria de desenvolver, onde se produz um pensamento em várias camadas 

sensíveis. Isso torna-se matéria incrivelmente ativa para o pensamento. Uma atividade artística 

desencadeia uma forte curiosidade sobre o mundo e traz-lhe várias questões que ficariam sem 

direção se não escutássemos efetivamente uma dúvida. Realmente me interessa o que as pessoas 

pensam a partir de obras de arte mais do que qualquer opinião, ideia, pensamento sobre qualquer 

outra coisa. Esse pensamento não é objetivo, não pretende alcançar um objetivo específico, não 

procura certezas, mas a cada nova dúvida ele é impelido para um outro lugar. Nesse movimento o 

ser, a vida, acontece. Nas interlocuções com as obras, como uma produção coletiva de 

pensamento, desenvolve-se um processo de escuta e a fala vem mais daqueles que estão 

habituados a estar em silêncio. Nesse sentido, este tempo tem sido fértil e muito feliz por tudo 

quanto aprendo diariamente, e agradeço a solidariedade entre aqueles que se questionam de 

verdade sobre o mundo.  

 

De algum modo centrar a atenção de um trabalho educativo sobre formas do fazer torna-se mais 

revelador que qualquer discurso sobre uma obra ou uma técnica. Entende-se mais sobre o fazer 

fazendo - parece óbvio mas não é demais lembrar. Mais que discursos, onde eu situaria uma 

crítica anterior e pelo que estes muitas vezes mais afastam que aproximam os processos 

dialógicos, acabei vendo isso como o centro da produção, do questionamento, do movimento que 

a arte desencadeia, onde uma sensibilidade cresce diariamente teríamos um ateliê disponível, 
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onde pensar e fazer juntos (pensando já o próprio fazer). No ateliê é mais ou menos assim: só se 

ensina aquilo que se aprendeu, só se aprende com tudo aquilo que se aprendeu por uma espécie 

de prática artístico-filosófica.  

 

É isso que gosto, de aprender, de pensar e fazer algo a partir de algo que parece incompleto.  

 

Pensando nessa produção em diálogo, como isso acontece para você? E o que traz ao processo 

artístico, que de outra forma não surgiria?  

 

L.C. – Minha aproximação com as artes não foi propriamente pelas artes plásticas. Meu início de 

estudo e pesquisa começou no teatro, uma linguagem artística que tem como característica 

marcante a coletividade. A soma de corpos que atuam e interagem na presença de outros corpos 

que o miram. Essa força coletiva me impressionou muito. Meu interesse no teatro era maior pela 

direção do que pela atuação. Sentia-me muito mais diretor que ator, propriamente dito. Havia 

uma frase que gritávamos no momento antecedente de iniciar o espetáculo: estou aqui com 

vocês, para realizar aquilo que não realizaria sozinho. O palco era preenchido por estas vozes que 

fortaleciam os elos entre os integrantes do elenco. Estou me referindo ao teatro porque o 

processo de montagem de uma peça teatral é extremamente dialógico, pelo menos segundo 

minha experiência. Durante o processo como diretor, imaginava o clima de uma cena, e quais 

seriam os elementos que poderiam estar presentes que auxiliariam para a ação dramática e a 

construção dos personagens. Preparava um ensaio com jogos e exercícios para os atores, com a 

expectativa de alcançar determinados resultados para a construção tanto dos personagens quanto 

da cena. Essa expectativa de realizar algum exercício ou experimentação buscando algum 

resultado previamente determinado, de alguma forma, demonstra a minha concepção prévia para 

aquela peça que desejava montar. É importante para qualquer indivíduo saber a direção na qual 

caminhar. Porém, a busca por resultados previamente estabelecidos impede que surjam novos 

resultados e possibilidades de práticas. Os ensaios com atores permitiram-me perceber novas 

abordagens de interpretação para determinada cena ou personagem, pois frequentemente era 
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surpreendido com o modo como os atores resolviam os exercícios propostos por mim. Este fator 

ocasionou algumas mudanças de percepção sobre a peça. Acredito que essas transformações e 

mudanças que aconteceram só demonstram que o processo artístico deve ser vivo, recebendo os 

estímulos externos, absorvendo-os e assimilando-os, de modo que um processo seja 

desencadeador de novos processos. Aprender pelo processo. Apreender o processo. 

No teatro essa dialética ocorre entre artistas, de um lado o diretor com sua visão ampla 

abrangendo todos os segmentos da peça como o conflito dramático, o desenrolar da ação e a 

interação dos personagens, e do outro o ator, que por ser responsável principalmente pela 

construção de seu personagem permite-se um mergulho profundo em seu processo individual.  

 

Embora tenha me encantado pelo espírito coletivo do teatro, tomei o caminho  das artes plásticas, 

onde pude desenvolver um processo solitário, onde não dependia da participação e presença de 

outras pessoas. Este fazer solitário não impede uma atuação coletiva, acredito que é possível 

desenvolver um processo individual em concomitância com práticas colaborativas, sem que um 

ocorra em detrimento das outras, ou vice-versa. Na verdade, percebo isso muito forte aqui no Rio 

de Janeiro com alguns casos de coletivos artísticos cujos membros têm carreiras individuais. 

Porém, hoje, percebo que naquele momento um dos fatores que motivaram essa minha transição 

de linguagem foi a minha necessidade de encontrar um fazer particular, uma abordagem que fosse 

elaborada exclusivamente pelas minhas leituras do mundo e por aquilo que me move e 

impulsiona. Não que isso não acontecesse no teatro, mas eu precisava de um fazer que envolvia 

um tempo pessoal e íntimo. Foi nesse momento que fui me refugiar na paisagem. Me causava um 

certo incômodo conquistar e manter o envolvimento dos atores para a realização de um projeto 

que inicialmente “pertencia a mim”. Tudo isso consumia uma energia que não estava disposto a 

gastar. Preferi utilizar essa inquietação energética em lugares distantes da ocupação e presença 

humana. Nesse período de refúgio, procurava caminhar na floresta para fazer aquilo que eu ainda 

nem saberia que viria a fazer. Pode até parecer um pouco "isolacionista" e individualista, mas era 

uma necessidade de momento. Algo que se precisa experienciar para abrir novos caminhos. No 

meu “isolamento” criativo, pude desenvolver um fazer artístico que surge da minha personalidade 
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e do modo como percebo as coisas que me cercam. Aos poucos fui percebendo quais eram as 

mídias e os assuntos que me interessavam, de modo que, em associação com o meu proceder 

fotográfico, foi surgindo uma identidade artística. 

 

A afirmação da fotografia como uma das principais linguagens que utilizo determina um período 

tanto da minha vida pessoal quanto do meu fazer artístico. Penso que não tem como dissossociar 

minhas experiências particulares do meu processo criativo, pois há sempre um transbordamento 

de um para o outro. Os problemas pessoais muitas vezes foram resolvidos no campo da criação 

artística. E o inverso também ocorreu. Os problemas de processo criativo receberam as soluções 

da vida afetiva, pessoal. Mas é interessante dizer que logo após, ou até mesmo poderia ser em 

paralelo, ao incorporar o aparelho fotográfico ao meu fazer, comecei a trabalhar em 

departamentos educativos em centros culturais e lecionar artes em um colégio estadual em 

Caxias. Minha formação é bacharelado e licenciatura em Artes Plásticas, e neste momento pensei 

que havia conseguido conciliar as duas coisas: o fazer artístico e a prática pedagógica. Por 

enquanto, ainda estava enganado, pois embora trabalhasse na escola e no centro cultural e 

estivesse participando de exposições, as duas práticas não se encontravam de fato. Mas não tenho 

dúvidas de que este período foi frutífero para mim, pois me permitiu conhecer pessoas que se 

preocupavam com as mesmas questões. Além de ser nutrido frequentemente pela programação 

do centro cultural. 

 

Vários fatores influenciaram a falta de sincronia dos fazeres artísticos e pedagógicos: primeiro, eu 

era recém-formado, solto de paraquedas em uma batalha escolar e um centro cultural 

pertencente a uma instituição financeira que é extremamente preocupada com números. Não 

havia ali campo para experimentação, uma fusão das práticas artísticas com as pedagógicas. 

 

Posteriormente, veio o Núcleo Experimental de Educação e Arte, que já tem o experimental no 

nome. Foi o lugar onde fui provocado, nesse caso entenda provocado no sentido de estímulo, a 

pensar em ações educativas que não se enquadrassem com as práticas comuns de educativos de 
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museus. Quando entrei no NEEA, havia três artistas-educadoras (sendo você uma delas) a 

desenvolver projetos no programa Irradiação, e o que me impressionou naquele instante foi o fato 

de todos os projetos desenvolvidos estarem intimamente ligados ao processo de cada artista-

educador. Havia ali a intenção de não fazer distinções entre o fazer artístico e o pedagógico. Junto 

a esta intenção somam-se o fato de o Núcleo Experimental pertencer ao Museu de Arte Moderna 

do Rio, lugar histórico para a arte de vanguarda brasileira, e a manutenção de um diálogo ativo e 

construtivo entre setor educativo e curadoria da instituição. Sem essa afinidade entre os 

diferentes departamentos do museu, as ações experimentais do Núcleo não seriam possíveis e 

muito menos bem-sucedidas. 

 

Desde que comecei a me interessar por arte, pude transitar por algumas linguagens. Fui ator, 

diretor, fotógrafo, cenógrafo, videomaker. Mas, hoje, procuro resolver e pensar meus problemas 

artísticos dentro e através da fotografia. Como você associa sua intenção artística com a 

linguagem e o meio em que ela deva ser trabalhada? 

 

V.M. – Qualquer linguagem me parece sempre muito elástica e inacabada. Gosto das brechas que 

acontecem entre as variadas linguagens e nesse sentido penso mais em uma abertura e estados 

que estimulem a abertura, tento não idealizar embora note essa tendência, o mundo vai 

acontecendo pelo fazer que a vida traz. Teria um ponto de partida que não sei definir, há alguma 

coisa que me instiga no cotidiano e que me impele uma curiosidade que por sua vez impulsiona 

uma vontade de ver mais além, uma sensibilidade que pareça interessante sentir e que me 

permito trabalhar, ou uma simples vontade de fazer. De alguma maneira as coisas surgem e 

indicam caminhos e indícios de formas possíveis, daí vou pensando nos meios, ali envolventes. Às 

vezes o simples fato de mudar de lugar já transforma tudo aquilo que pensamos, e penso mais em 

termos ambientais, de provocar um ambiente de experimentação. Dependendo das condições, 

pessoas envolvidas, materiais disponíveis, as coisas acontecem. Trabalhei muito com vídeo, 

pintura e desenho mas também com papel, cinzas, pó, lápis, areia, folhas secas e grama do 

jardim... Penso algumas dessas coisas num plano fotográfico, mas sobretudo isso seria uma 
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segunda natureza mais duradoura, no sentido de que dela resulta uma imagem, e dialética, com as 

questões que a imagem fotográfica permite pensar sobre o que já não está mais ali. Importante é 

o que acontece antes do resultado fotográfico. Este fica mais para dizer o momento que se segue, 

partindo dos resultados, do que aparece como forte e fraco enquanto forma. Uma centelha que 

vibra e que faz seguir adiante. Sobretudo hoje, o que está mais no centro da questão do fazer é 

que ele apareça não só para mim, mas para aqueles que estão comigo em determinada ação. As 

coisas acontecem, trabalho mais no sentido de elas acontecerem. Pode ser qualquer coisa. 

Simples. Acessível. E que faça pensar. Pensar talvez seja o que mais gosto de fazer, de qualquer 

forma para que isso seja totalmente possível há que produzir outras coisas que preciso ver 

acontecer para continuar a pensar. Às vezes pode ser apenas uma frase que aparece. É sempre 

uma espécie de desenho que se desdobra a partir de algo e os meios surgem para que o desenho 

sensibilize e algo se mostre. Há uma felicidade no fazer que se desdobra desse desenho.  

 

Acredito que haja uma espécie de reserva de tristeza e de beleza no mundo às quais acedemos 

temporariamente por aquilo que acontece em nossas vidas. Acredito que se pode trabalhar no 

sentido de sair de uma, para onde o irremediável nos atira, e mergulhar sensivelmente na 

segunda, a beleza. Essa possibilidade, da beleza, fez-me sair fisicamente do ateliê e transportá-lo 

para um espaço exterior, que hoje é este museu mas pode ser qualquer outro lugar.  

 

Baudelaire fala de uma nostalgia e de lágrimas sobre o aparecimento da imagem fotográfica. Hoje 

há tantas imagens no mundo que talvez devêssemos pensar a fundo o que motiva o uso da 

fotografia. Você lembra por que você decidiu trabalhar com fotografia? O que é um recorte 

fotográfico? O que considerar na imagem fotográfica no momento do recorte que se fotografa?  

 

L.C. – Vou começar a responder pela segunda pergunta. Uma decisão é sempre uma escolha, e 

uma escolha é a expressão de uma subjetividade. Isso já abre muitos caminhos para as próximas 

palavras. Para orientá-las em direções promissoras surge a palavra tempo. A fotografia é feita de 

luz, assim como a maior medida de velocidade. Tempo acelerado. Instante recortado. O instante 
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estendido no tempo. Não se trata simplesmente de uma imagem, mas um momento memória que 

não se extingue com os ponteiros de um relógio, uma imagem que rompe o tempo passado 

tornando visíveis os esconderijos das lembranças. Mesmo antes de pensar em arte, a fotografia é 

para mim uma cartografia que indica caminhos para acessar memórias e lembranças que 

permitem ao indivíduo refugiar-se do tempo presente em algum lugar do passado. 

 

Outra palavra para fotografia: espaço. A fotografia não limita e recorta apenas o tempo, seu poder 

de captura do instante se expande pelo espaço, registrando aquilo que se destaca aos olhos. Olhos 

esses que miram e que a fotografia transforma em discurso poético sobre o mundo. 

 

O Núcleo nos permite uma atuação em dois campos: o artístico e o pedagógico. Você consegue 

distinguir essas duas possibilidades de práticas, ou não seria possível fazer distinção? Durante uma 

ação no Núcleo, quando você se sente artista e quando educadora? 

 

V.M. – Aprendo todos os dias, isso eu sei. Se serei ou não educadora só o tempo me dirá, ou talvez 

não. Eu nunca retribuí aos meus educadores aquilo que fui, nunca agradeci ou pude devolver o 

que sou e serei pelos seus contributos. Gostaria de poder fazê-lo no meu melhor eco, o eco deles 

em mim. De todos os que conheci e quantos li, vi, escutei. Ou seja, o que considerei ser no mundo 

junto com eles. Tenho vontade de ser melhor pessoa todos os dias, isso me torna mais apta a 

aprender e posso fazê-lo simultaneamente com outras pessoas. Nem sempre sinto que dá certo, e 

isso me alimenta no sentido de fazer o seguinte de outra forma, mas como nada se repete não 

existem a prioris em educação, acredito mais no afeto, no fazer juntos como um meio de 

educação. Educação é o preparar-se para o saber, o saber do escutar. Esse é um grande desafio. A 

aprendizagem é a oportunidade de juntos nos conhecermos melhor e nos incentivarmos a viver 

melhor, ser curiosos e não nos curvarmos às adversidades. Talvez tenha sido esse o maior 

ensinamento na minha vida e talvez eu possa fazer parte da alegria de partilhar com outros aquilo 

que aprendi. Você falou de sua experiência em diferentes locais onde se pensa o futuro da 

educação, como você entende as potencialidades e diferenças entre o seu trabalho no museu e na 
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escola hoje? 

 

L.C. – A sua pergunta é muito pertinente, pois atinge de uma só vez duas instituições, o museu e a 

escola, que necessitam reconfigurar suas estruturas internas. Se adotássemos o senso comum 

como posição, diríamos que o lugar da educação é a escola e o do conhecimento seria o museu. 

Parece um pouco simplista, você vai à escola e se torna um cidadão educado, ou visita o museu e 

adquire conhecimento. Entretanto, sabemos que a realidade se revela de outro modo, não há 

possibilidades de limitar o lugar do aprendizado como a escola e o museu e desprezar todas as 

experiências e conhecimentos que adquirimos com o próprio fato de viver. 

 

Há uma frase de Paulo Freire que é bem oportuna: “Não há saber mais ou saber menos. Há 

saberes diferentes". Mas há neste paradigma a que estou me referindo um único sentido de 

deslocamento que não se permite alterar-se. Refiro-me ao "poder humanizador" que essas 

instituições oferecem ao indivíduo. O que quero dizer é que a instituição concentra em si o poder 

civilizatório do indivíduo, sendo ela a responsável pelo "enobrecimento cultural e intelectual” do 

movimento de aculturação. O problema que vejo nessa abordagem é o fato de creditar à 

instituição a fonte do conhecimento, desprezando deste modo as experiências e conhecimentos 

prévios e particulares do indivíduo. Descartando a própria vida como espaço de experiência que se 

traduz em uma sabedoria individual e particular, que através do compartilhamento de vozes 

trasnforma-se em bem coletivo. 

 

Gostaria de trazer a imagem e estrutura da arquitetura tanto do museu quanto da escola a fim de 

tornar visíveis as desproporções existentes entre a instituição e o indivíduo. Tomemos o edifício 

do l como exemplo. Considero o projeto de Reidy muito bem-sucedido, ao utilizar os novos 

conceitos e procedimentos que a arquitetura moderna brasileira inaugurava: como a elevação do 

edifício por meio do uso de pilotis, o uso do concreto armado para a estrutura do edifício, assim 

como a utilização de vidros nas paredes externas, de modo a incluir a paisagem do entorno do 

museu para seu interior e vice-versa. Na verdade, esta última característica é a que mais gosto na 
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arquitetura do l. Muito me impressiona o modo como Reidy soube tirar proveito da paisagem 

natural e urbana do Rio de Janeiro, recortando-a com sua arquitetura de concreto armado. Digo 

isso pois indentifico neste procedimento de recorte de paisagem através da arquitetura fortes 

afinidades com o meu processo artístico.  

 

Pensando sobre este recorte paisagístico, desenvolvi em 2011 no Núcleo uma ação chamada Para 

além da moldura, em que os visitantes do l percorrem suas galerias e jardins com molduras 

vazadas e câmeras fotográficas. Nestes percursos os visitantes procuram caminhar olhando 

sempre através das molduras. Essa ação propicia uma experiência de recortar a paisagem, assim 

como fez Reidy nas décadas de 40 e 50. Além disso, a ação trabalha com novos modos de olhar e 

de percepção do espaço, transformando o ambiente através do olhar. 

 

Em paralelo ao mérito arquitetônico, o l tem problemas quanto à afluência de público. 

Embora esteja localizado bem próximo ao centro do Rio, o museu não registra grandes números 

de visitantes. Não tenho dúvidas que ir até o l para admirar seus jardins e edifício sejam 

motivos suficientes para sair de casa e ir à tarde ao Aterro. Mas muito me pergunto: por que as 

pessoas não fazem isso? Não creio que seja responsabilidade exclusiva da arquitetura o fato do 

museu ser carente de público, mas os espaços de galeria são locais assépticos, onde ao visitante é 

imposto um conjunto de regras e etiquetas, gerando assim um ambiente opressor. As galerias 

geralmente oferecem lugares frios, carecem de ambientes aconchegantes onde os visitantes 

possam ter momentos de repouso e encontro com outros visitantes.  

 

Diferentemente do edifício do museu, que provoca um certo encantamento tanto pela sua forma 

quanto pela sua escala, a arquitetura escolar passa desapercebida. Ou, então, é lembrada pelo 

modo com não é funcional. Digo isso com a minha experiência como professor da rede do estado 

do Rio de Janeiro, que por sinal hoje é classificada oficialmente em penúltimo lugar na educação 

estadual no país. 
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O prédio da escola utiliza o concreto como material para erguer suas paredes, mas diferentemente 

do museu, a escola apresenta uma arquitetura modular, onde peças de concreto se encaixam 

formando assim a caixa arquitetônica. O resultado desse tipo de construção são salas de aulas 

pequenas para o grande número de alunos, com pouca ventilação e acústica ineficiente. Isso para 

não mencionar que no Colégio Zumbi dos Palmares, onde leciono, não há uma quadra 

poliesportiva assim como uma sala específica para as aulas de artes. Há inúmeras carências e 

deficiências quanto ao espaço físico da escola. É ainda triste quando a escola utiliza mal seus 

espaços. Por exemplo, minha escola tem uma biblioteca, que mesmo precisando de algumas 

novas doações, possui um acervo considerável em que encontramos títulos e autores importantes. 

Mas, na prática, esse espaço é pouco utilizado. A escola não tem um bibliotecário ou qualquer 

profissional responsável pela manutenção e empréstimo dos livros. Devido a isso, o horário de 

visita à biblioteca resume-se a três horas somente em uma tarde da semana. A porta fica 

constantemente fechada com um cadeado, desse modo como um estudante pode se interessar 

por leitura? Realmente, é difícil, pois não percebo vontade nem empenho de meus colegas 

professores em transformar esse quadro. Há um descontentamento generalizado, que é 

compreensível pelas condições de trabalho. Mas quando estou na sala de professores fico me 

questionando por que realmente escolhemos essa profissão. Não cabe a mim falar dos motivos de 

outros, mas quanto à minha pessoa, penso que há sempre a possibilidade de promover 

transformações, mesmo que sejam praticamente invisíveis. Não saberia dizer se fui bem-sucedido, 

mas há coisas que me fazem pensar que sim. Por exemplo, havia anos o colégio não realizava 

excursões, utilizando outros espaços além da escola para a prática pedagógica. Nos dois anos em 

que estive no Zumbi, pude levar todas as turmas com que trabalhei ao l, ao Centro Cultural 

Banco do Brasil e ao Planetário do Museu da Ciência e da Vida, lugares que talvez aqueles alunos 

não viriam a conhecer de outra forma.  

 

Como função, a arquitetura também separa espaços e impõe limites. Porém, os limites físicos da 

escolas acabam sendo também os limites da prática pedagógica escolar. Não percebo em meus 

colegas professores o empenho em expandir suas aulas para além dos muros da escolas. Há uma 
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grande preocupação por parte deles em transmitir o conteúdo escolar, pois acreditam que a 

matéria escrita no quadro e copiada no cadernoseja o processo adequado para o aprendizado. 

Porém, é engraçado que estes mesmos profissionais encham a boca para reclamar do rendimento 

de seus alunos. Pergunto-me se para eles não está claro que a prática deles precisa ser revista. 

Estou sendo crítico ao trabalho deles assim como sou com o meu. Mas percebo em mim um 

desejo forte de proporcionar aos meus alunos uma outra possibilidade da relação como professor 

que não seja baseada em uma hierarquia. Procuro criar espaço onde eu possa apresentar 

conteúdos e exemplos artísticos associados com as realidades da turma. Talvez essa seja uma das 

diferenças na forma que percebo o fazer pedagógico entre o museu e a escola. Considerar a 

realidade e as experiências de vida do visitante ou aluno para o desenvolvimento da prática 

pedagógica. Embora ambas as instituições carreguem o status de lugar do conhecimento e da 

educação, percebo uma potência mais forte do museu em expandir seu território limite de 

atuação.  

 

No Núcleo, ao longo do ano passado, procuramos realizar uma visita ao l que não se restringia 

às galerias e ao jardim. A visita foi expandida para a cidade, compreendo esta como parte 

pertencente e extensão da instituição museológica. Essas visitas mostram como no Núcleo 

Experimental do l compreendemos o museu como parte ativa e constituinte da cidade do Rio 

de Janeiro. 

  

O conceito de mediação era desconhecido para mim até começar a trabalhar com educativos. Mas 

o que mais me chama a atenção neste procedimento é o fato de o educador não ser mais a fonte 

do conhecimento e do processo pedagógico. Através da mediação há um deslocamento para o 

entre, onde a produção do conhecimento se dá de modo coletivo e horizontal. Um processo 

dialógico anti-hierárquico e multiplicador de vozes. 

 

V.M. – Algumas dificuldades, que precisamos atravessar ao desenvolver uma prática artística-

pedagógica dentro de uma instituição, dizem respeito ao espaço que existe entre aquilo que foi 
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instituído no passado e os ecos no presente, no sentido de entender ao mesmo tempo que essa 

prática é o próprio lugar da vida que a arte adianta, onde as instituições podem se rever. Ao 

mesmo tempo, não deixar que esta se institua como algo fixo e fechado, mas como um 

movimento que dá conta de tudo aquilo que influencia a vida, seu caráter híbrido. Esta conversa já 

vai longa, talvez possamos dar continuidade a ela aqui no blog, de modo que esta seja uma 

conversa de todos; pensar sobre o conceito de Irradiação como um processo vibrante e uma 

prática artística que estende o museu-ateliê para fora de suas paredes.  

 

 

 

 

 
O Núcleo Experimental de Educação e Arte, patrocinado pela Petrobras e Unimed-Rio, através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado 

do Rio de Janeiro (ICMS) e da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet), é formado por uma equipe de artistas, educadores e 

produtores culturais que atuam no sentido de resignificar o l como lugar de criação coletiva e território de compartilhamento de 

múltiplas vozes, onde são pensadas de forma experimental as relações entre produção artística moderna e contemporânea, patrimônio 

cultural e o papel histórico e simbólico do museu na cidade do Rio de Janeiro.    

 

www.nucleoexperimental.wordpress.com 


