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Em formação: 
Arte e Educação 
em primeira pessoa
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Bianca Bernardo

Érika Lemos 
Pereira,
, Neta de Maria Aparecida e 
Orlando e de Purcilia Maria 
e Djalmo. Filha de Elane e 
de Ronaldo. Irmã de Evelyn. 
Dinda de Danilo e Joaquim.
  Historiadora da Arte (EBA/
UFRJ), licencianda em Artes 
Visuais (Claretiano Centro 
Universitário) e pesquisadora 
independente.
 Atuou como Educadora-
Mediadora estagiária no 
Museu Bispo do Rosário 
Arte Contemporânea (2015-
2016), Museu da Chácara do 
Céu (2016 - 2018) e Centro 
Cultural Banco do Brasil - Rio 
de Janeiro (2018). Desde 
2018, atua como Educadora-
Mediadora no Centro Cultural 
Galpão Bela Maré.
 Desde 2017, atua como 
Professora de Artes Visuais 
no Pré-Vestibular Popular 
Bosque dos Caboclos.
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Muito se discute acerca da formação das 
profissionais da educação, sejam elas pro-
fessoras ou demais profissões relacionadas 
a educação (dita) formal, não-formal ou in-
formal. Nesta breve narrativa, irei apresen-
tar meu percurso formativo, com as artes vi-
suais, nos museus e nos centros culturais.

A educação-mediação praticada em ins-
tituições culturais é dotada de políticas e 
práticas que tem como objetivo formalizar 
e visibilizar o trabalho que ali está sendo 
apresentado no entra-e-sai de públicos e 
de exposições. Ainda assim, a formação 
individual de cada educadora2 que com-
põe o programa educativo é, muitas vezes, 
transversalizado pelos seus respectivos 
percursos.A formação individual, que por 
vezes pode parecer solitária, encontra si-
milaridades coletivas às formações das 
demais educadoras feministas, pretas, 
pobres e periféricas - somando-se todos 
estes marcadores sociais ou não - logo, 
escrever/falar na primeira pessoa é essen-
cial para romper com a cultura do silêncio 
imposta ao feminino. 

Escrevo esta narrativa em diálogo à Lé-
lia Gonzalez, Sueli Carneiro, Conceição 
Evaristo, Giovana Xavier, Grada Kilomba, 
Andreza Jorge3 e muitas outras mulheres 
negras que narram suas próprias histórias 
e incentivam que tantas outras sigam pelo 
mesmo caminho.

O tempo inicia em 2013, o ano que ingres-
sei no ensino superior cursando História da 

Arte na Escola de Belas (EBA) da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e 
termina em 2018, o ano em que me formei.

O espaço inicia na universidade, se mis-
tura aos museus e centros culturais e as-
sociações de moradores da cidade do Rio 
de Janeiro, perpassando as dificuldades 
encontradas na adequação e permanência 
no ensino acadêmico - que é “gratuito”, mas 
demanda transporte, alimentação e manu-
tenção dos estudos via aquisição de livros, 
xerox, impressões entre outros -, e a pos-
sibilidade de me sustentar financeiramente 
nos estágios extracurriculares em progra-
mas educativos e pesquisas na iniciação 
científica - com forte ênfase nos programas 
educativos! - e, sobretudo, no desejo de es-
tar mais conectada ao meu bairro e às pes-
soas que compartilho meu percurso. 

2___________O texto está escrito no gênero 
feminino visibilizando a maioria de mulheres 

que compõem os programas educativos. 
Para saber mais a relação do feminino na 

educação, sugiro a leitura do texto “Numa 
encruzilhada de quatro discursos Mediação 

e educação na documenta 12: entre 
Afirmação, Reprodução, Desconstrução e 

Transformação” de Carmen Mörsch.

3_________Leia mulheres negras! Algumas 
sugestões: “Primavera para rosas negras” de 

Lélia Gonzalez, “Escritos de uma vida” de Sue-
li Carneiro, “Becos da memória” de Conceição 

Evaristo, “Você pode substituir mulheres 
negras como objeto de estudo por mulheres 

negras contando sua própria história” de 
Giovana Xavier, “Memórias da plantação: 

episódios de racismo cotidiano” de Grada 
Kilomba e “Mulheres ao Vento - Dança e 
representatividade na vida de mulheres 

negras e faveladas” de Andreza Jorge...

2013      Escola de Belas Artes

Nasci e cresci no bairro de Campo Grande 
na zona oeste do Rio de Janeiro. Estudar na 
UFRJ era, ao mesmo tempo, uma realização 
e um enfrentamento. Após horas de trânsito 
num transporte precarizado, a readequação 
comportamental, física e psicológica para es-
tudar era levada ao limite quando a ausência 
da representatividade dos temas me colocam 
a questão “esse espaço me pertence?”
Abrir mão de um emprego de carteira assi-
nada para estudar, tendo em vista que a uni-
versidade pública não está preparada para 
acolher a classe trabalhadora, parecia ser o 
fim da permanência na universidade. Assim, 
descobri os estágios extracurriculares e a ini-
ciação científica.

2015/2016   Museu Bispo do   
           Rosário Arte     
                    Contemporânea

Após cursar o “I Curso de Formação de Edu-
cadores – Elementos do mundo reinventado” 
e participar de uma entrevista, pude colabo-
rar como estagiária do Programa Educativo 
do Museu Bispo do Rosário Arte Contem-
porânea (MBRAC) durante a exposição “Um 
Canto, Dois Sertões: Bispo do Rosário e os 
90 anos da Colônia Juliano Moreira”. Lá en-
contrei sentido nos conhecimentos obtidos 
na universidade em diálogo com os públicos, 
que me despertaram para uma relação entre 
arte e vida, em outras palavras, a fruição das 
artes visuais com as pessoas num franco di-
álogo para além da falsa promessa da demo-
cratização disfarçada pelos números de pú-
blico alcançados exposição após exposição.
No MBRAC a distância é inimigo e aliado. Ini-
migo quando as políticas públicas de cultura 
fingem que na zona oeste ou em outras regi-
ões periféricas não tem arte, apenas cultura 
popular e aliado quando uma equipe radicali-
za as noções de arte e loucura, ressignifican-
do práticas de cuidado, interação e território.
Findada a exposição, findado a remuneração.
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2016/2018   Museu da   
                 Chácara do Céu

Da periferia para o centro, cheguei ao Museu 
da Chácara do Céu (MCC) com um contrato 
de estágio de um ano prorrogável por mais 
um ano. Atribuições, escalas e remunerações 
devidamente estabelecidas, educar-mediar 
no MCC era como passear pelos livros de arte 
moderna brasileira em cada galeria. 
Da exposição de longa duração do acervo 
às exposições de curta duração com artistas 
contemporâneos, o Programa Educativo do Mu-
seu da Chácara do Céu era norteado pela atitude 
e autonomia dos estagiários em diálogo com 
as servidoras públicas para planejar, executar e 
avaliar um programa de visitas mediadas.
Vi de perto as políticas de desmonte no poder 
público em exatos dois anos: se no governo 
Dilma lutamos pela crescente do orçamento da 
cultura, no governo Temer lutamos pela manu-
tenção do ministério, que no governo Bolsona-
ro não resistiu e, do que restou, pratica censura 
mascarada de “arte heróica e nacional”.
Findado o contrato, findada a remuneração.

2018  Centro Cultural Banco  
 do Brasil do Rio de Janeiro

Ainda no centro, participei de uma seleção de 
estágio que contou com a inscrição de mais de 
700 pessoas para menos de 20 vagas.
No Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de 
Janeiro (CCBB-RJ), as relações entre “arte e cul-
tura” e “neoliberalismo” se intensificaram, con-
siderando que lá as exposições constelares são 
financiadas por patrocínio e renúncias fiscais 
objetivando estampar anualmente os rankings 
de instituições e/ou exposições mais visitadas 
do mundo. São muitos públicos interessados 
em fazer parte e pouca equipe para acolhê-los.
É muito trabalho!
Trabalho este precarizado pela moda da ter-
ceirização em que tudo se torna uma pres-
tação de serviço descartável e os vínculos 
empregatícios se tornam frágeis, ou seja, os 
programas educativos contam com mais es-
tagiárias oriundas de universidades do que 
de profissionais formadas. Ao final do ciclo 
do estágio, a cultura aumenta os índices de 
desemprego e/ou informalidade.

2018 e refletindo

Atualmente, colaboro no Programa Educati-
vo do Galpão Bela Maré. Na favela da Nova 
Holanda, retornei à periferia defendendo o 
protagonismo dos territórios populares no 
circuito da arte contemporânea, onde acolhe-
mos não só as novas mídias e materialidades, 
mas também as “novas” subjetividades como 
tema e, principalmente, como propositores e 
promovemos agenciamentos com atenção, 
escuta e visibilidade aos territórios denomi-
nados periféricos.
Ainda assim,  as políticas de desmonte tam-
bém atingem o terceiro setor e o financiamen-
to por editais, leis de incentivos e patrocínios 
são cada vez mais descontinuados e incertos.
Imbricadas nesse caldeirão de vivências, 
nós, educadoras, praticamos o artivismo nas 
ações educativas das instituições culturais 
que colaboramos. Criamos contra narrativas 
da história geral da arte internacional e na-
cional, valorizando o olhar contemporâneo 
de cada pessoa que dispõe de duas horas do 
seu dia para conversar conosco na galeria.

Desconstruimos e transformamos o racismo, 
o sexismo e o classismo cometidos pelas 
obras de artes e pelas instituições culturais, 
assim como dos públicos com a arte e com 
os profissionais da cultura em práticas edu-
cativas inclusivas.
Afirmamos a profissão de educadora, em dis-
puta, do mesmo modo que afirmamos a im-
portância dos profissionais da arte e da cultu-
ra em nossa sociedade.
Ainda assim te pergunto: Quem educa a edu-
cadora? Quais são os currículos que não es-
tão explícitos ou implícitos na educação nas 
universidades, nos museus e nos centros 
culturais? Quais são os currículos que não 
estão explícitos ou implícitos na educação 
nas famílias e nas sociedades?
A educação é um ajuntamento de currículos 
que educa simultaneamente todos, inclusi-
ve as educadoras, e a arte permanece como 
ferramenta para reinvenções do viver e para 
efetivação de direitos democráticos.
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