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NOTA BIOGRÁFICA 

É coordenadora do Serviço Educativo do Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves. Durante mais de 

quinze anos exerceu a mesma função no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado em São 

Paulo, onde foi umas responsáveis pela implementação do programa que estabeleceu parcerias e reflexões sobre a 

prática Educativa em Museus com variadas instituições ao longo dos anos, tais como ICOM (Conselho Internacional 

de Museus), Fundação Bienal de São Paulo e Instituto Moreira Salles. Ministrou aulas com enfoque em História da 

Arte, História da Indumentária e intersecções entre Arte e Moda em diversas instituições, tais como, Universidade de 

São Paulo (USP-SP), Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI -SC), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC) e Escola SP.  

 

 

RESUMO 

Os princípios norteadores das ações dos Museus encontram-se integralmente relacionados aos valores dos direitos 

humanos: “museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu 

desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o património material e 

imaterial da humanidade e do seu meio envolvente com fins de educação, estudo e deleite” (22ª Assembleia Geral do 

ICOM – International Council of Museums, 2007). 

Os museus constituem espaço privilegiado ao encontro e, principalmente por intermédio de seus Serviços Educativos, 

podem ser ferramenta de incentivo a construção de cidadania e autonomia, essenciais ao uso pleno dos direitos.  

As trocas culturais e temporais, o encontro com outras culturas – seja em sua programação ou na experiência de 

alteridade que o museu proporciona – possui destaque ao refletirmos sobre formas de promover a integração e o 

desenvolvimento cultural. Por estes motivos faz-se essencial que o museu do século XXI esteja integrado às reflexões 

e a ação prática para o exercício da democracia e da conquista dos direitos humanos. 


