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RESUMO

Esta dissertação tem como objetivo principal analisar a formação de educadores de
museus, as estratégias que utilizam nas mediações e quais problemas encontram pelo
caminho. Parte-se do pressuposto de que Educação Museal é uma prática educativa não
formal. Foram tomados como casos em estudo duas instituições com temáticas
semelhantes: o Museu de Arte Sacra de São João del-Rei e o da Liturgia, em Tiradentes.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que se caracteriza como um estudo de caso múltiplo,
cujos dados foram coletados a partir de documentos, de observações in loco e entrevistas
realizadas com os educadores das referidas instituições. Para a análise dos dados, foi
tomado como base o conceito de capital cultural, de Pierre Bourdieu, além das ideias de
diálogo e leitura de mundo no processo educacional, conforme Paulo Freire. Os resultados
mostram que os educadores se formam a partir de leituras da área de Educação Museal
ou sobre os acervos dos museus. Aperfeiçoam-se também em suas práticas cotidianas,
com auxílio de outro educador mais experiente. No trabalho de mediação, o capital
cultural dos visitantes é fator crucial para maior fruição e aproveitamento das visitas
mediadas e a escola exerce papel importante na diminuição das diferenças culturais, ao
levar as crianças a museus. O diálogo perpassa a mediação, havendo negociação do tempo
e espaço das visitas, bem como dos significados atribuídos à narrativa museal. Por fim,
constatei que a formação do educador é crucial para as aprendizagens nas visitas mediadas
e que há carência de investimentos e de institucionalização na área. Dessa forma, a
intenção do estudo é contribuir com conhecimentos que possam auxiliar os profissionais
e interessados em Educação Museal.
Palavras-chave: educador museal; mediação; formação e museus.

ABSTRACT

The main objective of this dissertation is to analyze the formation of the educator of
museums, the strategies that they use in the mediations and what problems they encounter
along the way. It is known that museum education is a non-formal educational practice.
Two institutions with similar themes were taken as case studies: The Museum of Sacred
Art in São João del-Rei and The Liturgy Museum in Tiradentes. This is a qualitative
research, which is characterized as a multiple case study. The data were collected from
documents, in loco observations and interviews with educators of these institutions. To
analyze the data, Pierre Bourdieu´s concept of cultural capital was taken as the basis. In
addition, the ideas of dialogue and world reading in the educational process, according to
Paulo Freire. The results show that the educators are formed through reading of
Museology articles and Museums` collections. They also improve themselves through
their daily practices; with the help of others, more experienced educators. Cultural capital
of visitors is a crucial factor for the greater enjoyment and use of mediated visits. Schools
play an important role in reducing cultural differences by taking children to museums.
The dialogue runs through mediation, negotiating time and spaces of visits, as well as the
meanings attributed to the museum narrative. Finally, I concluded that the development
of the educator is crucial for the learning though mediated visits and that there is lack of
investments and institutionalization in the area. Thus, the intention of this study is to
contribute with knowledge that could help professionals and others who may have
interested in Museum education.

Keywords: Museum educator; mediation; Training and museums.
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INTRODUÇÃO

Em 2010 tomei posse como técnica em assuntos educacionais no Museu Regional
de São João del-Rei (MRSJDR), instituição vinculada ao Instituto Brasileiro de Museus
(IBRAM/Minc). Desde então, tenho coordenado os trabalhos do setor educativo do
museu que, em 2011, ganhou uma vaga para estagiário. A instituição tem investido na
formação de público e recebe durante todo o ano grupos de visitantes, dentre eles os
escolares, os quais se constituem como parte importante da totalidade dos visitantes e tem
crescido ano a ano1. Minha atuação demandou a busca de conhecimentos na área de
educação em museus e o estabelecimento de diretrizes e métodos que auxiliassem as
práticas nas ações educativas. Foi a partir dessa necessidade vivida no ambiente de
trabalho que surgiu a ideia dessa pesquisa.
Entendo a visita mediada ao museu como uma oportunidade de troca de
experiências e conhecimentos através de diálogos entre os visitantes e o educador, mas,
também, entre os próprios visitantes. É interessante notar como cada pessoa reage aos
objetos a partir de seu próprio capital cultural2. Sob meu ponto de vista, a leitura da
narrativa museal é particular e feita através de observações, reflexões e conexões entre os
objetos e aspectos da própria vida. É isto que permite a ressignificação do acervo e,
portanto, dá vida ao museu. Por isso, é importante o papel do educador, pois ele é a ponte,
ou seja, é ele quem pode fazer a ligação entre a narrativa museal e o visitante, chamando
atenção para aspectos que talvez o visitante não perceba ou que não estejam explícitos na
narrativa e os motivos pelos quais eles não se encontram lá. Dessa forma, construindo
conjuntamente o conhecimento, a partir de uma visão crítica do contexto histórico,
buscando relação do passado com o presente e o futuro.
Sempre procurei instigar no visitante a curiosidade e o interesse para que ele
próprio construísse seu conhecimento através da leitura da narrativa museal e
contextualização dos objetos; considerando também suas próprias experiências e
referências pessoais, auxiliado pelas informações que eu pudesse acrescentar. Sendo
assim, estava segura de que estava contribuindo para uma visita profícua e instigante, até
que um dia um estudante de uma escola pública de Ensino Fundamental me dirigiu uma

1

Em 2010 o público escolar totalizou 1285 visitantes; em 2011 foram 2557; em 2012, 2714; em 2013, 4109
e em 2014 ficaram em 2527 ((FERREIRA,2016, p.40). Em 2014 não houve inauguração de exposições de
curta duração, o que prejudicou a visitação do museu.
2
Este conceito, assim como os demais nos quais este estudo se baseia, serão definidos no Capítulo I.
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pergunta que me fez refletir não só no processo educacional, mas também e,
principalmente, nos aspectos políticos e sociais que envolvem a organização de
exposições, uma visita a museu e, mais especificamente, nos aspectos que envolvem a
mediação museal.
A visita se iniciara pelo prédio que abriga o MRSJDR: um casarão do século XIX.
Mostrara-lhes que poucas pessoas possuíam condições econômicas para construir um
casarão suntuoso como aquele e que só alguém abastado o bastante teria condições para
fazê-lo. Depois, passáramos pelos meios de transporte, com peças do mesmo século e
também do anterior: as liteiras e cadeirinha de arruar, respectivamente. Novamente,
chamara eu atenção para o fato de que somente pessoas afortunadas possuíam esses meios
de transporte. Em seguida, dirigimo-nos para o primeiro andar do prédio para ver o
mobiliário. Camas em estilo D. João V, D. Maria I e D. José I. Novamente eu fizera a
pergunta: “vocês acham que qualquer pessoa poderia possuir um objeto desses?” E eles
concordaram que não. Porém, um aluno disse com certa impaciência: “Só os ricos,
sempre os ricos. Onde estão as coisas dos pobres”? Então, percebi que o museu possui,
em sua maioria, objetos usados pelas camadas sociais dominantes. E como as pessoas
comuns viviam? Como eram suas vidas cotidianas? Seus instrumentos de trabalho? Como
eram as camas dos escravos, suas roupas? E o motivo pelo qual esses objetos das classes
menos favorecidas economicamente não são encontrados no museu? A questão levantada
pelo estudante de Ensino Fundamental anteriormente mencionada, suscitou em mim
reflexões maiores: sobre a educação em museus, a aprendizagem em espaços não formais,
as visitas mediadas, o papel do educador de museus e técnicas de abordagem que melhor
se adequem a esse espaço, além de me proporcionar uma autorreflexão como educadora
museal. Pensando nisso, surgiu a necessidade de se conhecer como os mediadores de
museus se formam, como veem a mediação em museus e o seu papel de mediador e de
quais estratégias se utilizam para o seu trabalho. Ao ingressar no mestrado, o projeto
inicial de pesquisa foi redefinido, chegando à decisão de estudar dois museus da região:
o Museu de Arte Sacra de São João del-Rei (MAS) e o Museu da Liturgia de Tiradentes
(MLiT). Os motivos que me levaram a eleger estas duas instituições como campo de
pesquisa serão elucidados em momento posterior neste texto.

Gostaria que o

conhecimento produzido neste trabalho de pesquisa se tornasse, futuramente, base para
um instrumento voltado aos profissionais da área da educação museal, por ainda ser
escassa a existência de material acadêmico sobre a questão investigada, o que será melhor
desenvolvido adiante. Para mim faz-se importante, também, que o material produzido a
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partir dessa pesquisa se tornasse um instrumento de diálogo para o campo da educação
museal. Gostaria que o texto produzido pudesse contribuir não com o campo científico,
mas também com os profissionais e demais interessados no tema. Dessa forma, seria
coerente com o fundamento teórico que perpassa o trabalho pois, para mim, o diálogo é
a base da educação museal.
Segundo o Estatuto de Museus, as instituições museais têm, além das funções de
formação de acervo, pesquisa e preservação, a de comunicação e educação.
Hodiernamente, não se concebe mais um museu como lugar somente de guarda de bens
culturais. Espera-se que ele exerça também uma função social, isto é, que promova, a
partir da educação, o desenvolvimento social. Quando o museu elabora e estabelece sua
exposição, cria uma narrativa. A narrativa museal não é isenta, ou seja, é carregada de
nuances e escolhas de seus idealizadores. Portanto, nenhum museu ou exposição é
imparcial. “A musealização - de curta ou de longa duração - é uma construção voluntária,
de caráter seletivo e político. Vinculada a um esquema de atribuição de valores: culturais,
ideológicos, religiosos, econômicos etc.” (CHAGAS, 1996, p.59). Portanto, cabe ao
visitante interpretar com olhar crítico para que outros ângulos não explícitos nas
exposições sejam levantados, discutidos e abordados. Os museus devem ser espaços que
contribuam para a produção do conhecimento e a compreensão da sociedade. “Serão,
assim, bolsões para os ritmos personalizados de fruição e para a formação da consciência
crítica, que não pode ser massificada” (MENESES, 2010, p.20).
Diante do exposto acima, compartilho da opinião de David Flemming, (2012 apud
ATKINSOM, 2012) em seu discurso de abertura da terceira Conferência da Federação
Internacional de Museus e Direitos Humanos que aconteceu em Liverpool em 2012,
quando afirma que os museus não são imparciais em relação a aspectos políticos. Para
Flemming (2012), é hipocrisia denominar os museus como apolíticos, pois as atividades
básicas necessárias ao funcionamento de um museu são carregadas de significados e
possuem viés humano: “Em seu próprio interesse, o mito de museus apolíticos é
perpetuado pela elite cujo objetivo é que o museu seja deles. A questão não é se é certo
ou errado ser político – a questão é que todos os museus são políticos, no entanto, algumas
pessoas fingem que não são” (FLEMMING, 2012).3 Ele ainda ressalta que o museu
“The myth of apolitical museums is perpetuated by self-serving elite that want the museum to be theirs.
The issue isn’t whether it’s right or wrong to be political – the issue is that all museums are, so why do
people pretend they are not” (Flemming, 2012). Cf. o blog UK Museums Journal por Rebeca Atkinson.
Disponível em: http://www.museumsassociation.org/museums-journal/museums-journal-blog/17102012political-museum-liverpool. Acesso em 08 agosto de 2014.
3
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“político” tem o dever de representar todos os segmentos da sociedade. No entanto, eu
diria que o museu não só deve representar todos os segmentos da sociedade, mas também
deve se aproximar de todos os segmentos da sociedade. Ele deve ser um espaço
democrático, tanto no acesso quanto na abertura para discussões de temas importantes da
atualidade. Diante do contexto, o educador desempenha um papel crucial, uma vez que
pode ressaltar ou chamar a atenção para aspectos, os quais o visitante talvez não perceba.
Com posição e objetivos definidos pelo educador, a visita pode cooperar para instigar a
formação crítica do visitante e, mais ainda, pode despertar nele o desejo de pesquisar e
aprofundar seu conhecimento.
Considerando que a narrativa museal não é isenta, é preciso atentar para as lacunas
pois, se o objeto museal é um pretexto para discussões e reflexões, as lacunas também o
são. O historiador, Le Goff (2003, p. 457) nos lembra da celebração da memória, mas
também dos esquecimentos, ao afirmar que, na história, “cedo aparece a manipulação da
memória”. Como exemplo, cita o momento posterior à Revolução Francesa, quando os
episódios que seriam lembrados foram selecionados propositadamente pelos elaboradores
do calendário revolucionário, enquanto que os episódios e eventos sangrentos foram
deixados de fora, esquecidos propositadamente. Segundo o mesmo autor, na história
ocidental, após as festas, surgiram outros instrumentos de suporte de celebração da
memória coletiva, como moedas, medalhas e selos dos correios e, com o mesmo
propósito, foram criadas as “instituições de memória”: os arquivos, bibliotecas e museus
nacionais. Os “guardadores da memória” ou do esquecimento eram instrumentos usados
para educar o povo. Portanto, determinantes na narrativa da história, no que deveria ficar
na memória ou no que deveria ser esquecido, de acordo com o pensamento de seus
organizadores. Le Goff nos mostra que estas ações há muito preocupam os grupos
dominantes:

Do mesmo modo a memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na
luta das forças sociais pelo poder. Tornar-se senhores da memória e do
esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos
indivíduos que dominaram e dominam a sociedades históricas. Os esquecimentos
e os silêncios da história são reveladores destes mecanismos de manipulação da
memória coletiva (LE GOFF, 2003, p. 422).

É importante discutir a formação do educador de museus e estratégias que ele
possa utilizar para a mediação. Assim, o interesse desta investigação se encontra no papel
do educador de museus, sua formação e as estratégias utilizadas na mediação. A pesquisa

15

visa refletir, discutir conceitos para a educação em museus, trato aqui especificamente
sobre museus de história e arte. Esse tema se justifica uma vez que a mediação, de todas
as ações educativas feitas em museus, é a mais comum, a mais utilizada em todos os
museus. De acordo com a publicação O Museu em Números, elaborada pelo
IBRAM/MinC,
A visita guiada é uma das ferramentas mais utilizadas no processo de
interpretação ou reinterpretação de elementos pertencentes ou
construídos pelos museus. Na maioria das vezes essas visitas são
realizadas em grupo e o mediador desempenha papel diferenciado na
proposição de novas relações dialógicas entre o público e os bens
culturais do museu, presentes em seu território e exposições (IBRAM,
2013, p. 21).

Os dados cadastrados sobre os museus brasileiros nessa publicação mostram que 80,6%
dos museus declararam possuir esse tipo de serviço. Assim, conclui-se que a maioria dos museus
brasileiros oferece a mediação como uma ação educativa. Porém, há poucos estudos sobre sua

forma de abordagem e estratégias, bem como, a formação e o papel do educador de
museus. No entanto, o fato de que há preocupação em oferecer a visita mediada na maioria
dos museus revela a valorização pelas instituições da dimensão educativa das coleções.
Recentemente4, estive em um encontro da Rede de Museus e Centros Culturais de
Belo Horizonte e Região Metropolitana (RIMC) em Belo Horizonte, cujo tema era
justamente a formação do educador de museus. Lá, foi relatado que não há uma
sistematização e orientação específica para a formação de educadores e nem uma
metodologia estabelecida para a mediação. O educador se forma, muitas vezes, por meio
da prática, sendo supervisionado por outro colega mais experiente. Nos anais do simpósio
citado acima encontramos comunicações de alguns museus que relataram suas
experiências com a formação dos mediadores.5
É importante frisar que as ações educativas nos museus remontam ao final do
século XVIII na Europa e que, no Brasil, foram publicados estudos sobre algumas ações
educativas, sobretudo na primeira metade do século XX, como mostrarei em detalhes no
Capítulo I desta dissertação. O que me chama a atenção na atualidade, é a carência de

4

O I Simpósio Internacional de Educação em Museus - Processos de Formação aconteceu no Museu de
História Natural da PUC-BH, nos dias 19 e 20 de maio de 2014 e foi promovido pela RIMC- Rede Informal
de Museus e Centros Culturais de Belo Horizonte e Região Metropolitana.
5
Anais do I Simpósio Internacional de Educação em Museus – Processos de Formação. Disponível em:
https://www.ufmg.br/rededemuseus/crch/simposio-rimc-2014/Anais_I-SimposioInternacional_RIMC_2014.pdf. Acesso em 14 de março de 2017.
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estudos e pesquisas sobre a formação dos mediadores. Assim, acredito que esta pesquisa
poderá contribuir, de alguma forma, para o campo da educação em museus, mais
especificamente, para se conhecer como se dá a formação do educador, os métodos
utilizados por eles nas mediações e ainda, como ele vê o seu papel como mediador.
Ao realizar a leitura da bibliografia especializada das produções que dialogam
com esta pesquisa, surgiu a constatação de um paradoxo: embora as ações de educação
museal tenham aumentado muito nos últimos tempos, em termos de produção de
conhecimento, ainda há carência de pesquisas e estudos que deem conta da complexidade
do fenômeno educacional nas instituições museais e suporte aos educadores de museus e
demais profissionais da área. A educação museal no Brasil e também no mundo é ainda
incipiente como campo de pesquisa.
O IBRAM, instituição federal criada em 2009 e vinculada ao MinC6, responsável
pela gestão de vinte e nove museus federais e também pelas políticas nacionais de museus,
promoveu amplo debate, em uma plataforma virtual, com o tema educação em
instituições museológicas e centros culturais. O objetivo maior era a construção de um
Programa Nacional de Educação Museal (PNEM)7. Mas o debate não se encerrou, apesar
do fórum público ter-se encerrado. Encontra-se ainda em fase de discussão nos grupos de
trabalhos os conceitos para compor o documento que norteará as diretrizes e políticas para
a educação museal no Brasil. Portanto, é um tema atual, ainda em discussão, com os
profissionais envolvidos contribuindo para a construção de conhecimento. Embora
reconheçamos que falta interesse político na consolidação de um programa de educação
museal, no momento atual. Recentemente, houve a tentativa do governo de Michel Temer
de extinção do Ministério da Cultura, ato que esclarece bastante a intenção governamental
em relação ás políticas públicas culturais. Portanto, atualmente ainda é incerto o futuro
do programa.
Após a criação do IBRAM, ocorreu um concurso em 2010 para preenchimento de
vagas para os cargos da instituição. Neste momento, houve a preocupação de se abrir uma
vaga de técnico em educação em cada um dos museus sob sua gestão. Além disso, dentro
da estrutura organizacional da instituição, há uma coordenação que trata dos assuntos
educacionais: a Coordenadoria de Museologia Social e Educação, a qual está responsável
pela construção do documento que norteará o Plano Nacional de Educação Museal.
Portanto, hoje dá-se grande ênfase à função educativa dos museus.
6
7

Maiores detalhes sobre o IBRAM serão apresentados e discutidos no Capítulo III.
Disponível em: http://pnem.museus.gov.br/ Acesso em: 15 Agosto de 2014.
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No sítio do PNEM estão disponibilizados para consultas muitas publicações e
textos relevantes para o tema. No item Documentos e textos há um subitem: Bibliografia
Recomendada. Nele, encontram-se artigos (19), livros (4), capítulos de livros (2), revistas
e periódicos (6), teses e dissertações (8). Todos, de alguma forma, abordam temas que
possuem relação com a educação em museus. A maioria dá ênfase a museus de ciência e
tecnologia ou a museus de artes (6). Nesses casos, o assunto é diretamente relacionado à
tipologia do museu. Esta discrepância pode ser compreendida por serem os museus de
Ciência e Tecnologia geralmente vinculados às Universidades e, dessa forma, terem
maior acesso a bolsas de pesquisa, o que não acontece com os museus de outras tipologias.
Uma grande parte também aborda o tema museu e escola (10). Também há enfoque no
estudo de público de museus, acessibilidade e comunicação, exposição e sua relação com
a educação (7). Das oito teses e dissertações referidas, todas sobre o tema da educação
em museus, nenhuma delas trata especificamente sobre a mediação e formação dos
educadores. Seis delas tratam da especificidade e metodologia da educação museal
(FRANZ, 2001; MARTINS, 2011; BEMVENUTTI, 2004; SANDER, 2006; CASTRO,
2013; MARANDINO, 2011) e duas problematizam a relação entre jovens, museus e
escolas (CAZELLI, 2005; MARTINS, 2006). Entre estes, destaco o trabalho de Martins
(2011), que trata da especificidade da constituição da educação museal. A autora buscou
a apreensão dos seus elementos singulares por meio da análise de três museus de tipologia
diferentes: museu de ciências humanas, (Museu de Arqueologia e Etnologia da USP);
museu de ciência e tecnologia (Museu de Astronomia e Ciências Afins do Ministério da
Ciência de Tecnologia), situado no Rio de Janeiro e museu de artes plásticas (Pinacoteca
de São Paulo). Constatou que a prática nos museus estudados é fortemente marcada pelo
diálogo. O tempo, espaço e discurso na visita é negociado de acordo com as características
do grupo visitante.
Dentre os livros consultados, gostaria de me deter no que se intitula: Que público
é esse? Formação de Públicos de Museus e Centros Culturais. Nesta publicação,
organizada por Martins (2013), é abordado, embora de maneira sucinta, o tema da
mediação de visitas, formação dos educadores e metodologia para a mediação. No
capítulo intitulado A Ação Educativa nas exposições: como fazer o público aprender mais
e melhor, os autores enfatizam o diálogo com os visitantes, como estratégia para a
aprendizagem. Já no capítulo O educador e a visita educativa nas exposições: primeiros
passos, afirma-se sobre o educador: “além de entusiasmo e interesse, é preciso ter uma
formação” (2013, p. 45). Segundo os autores, essa formação é variada e feita de acordo
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com as políticas institucionais. Muitas vezes, são ministrados cursos nos próprios museus,
outras vezes as instituições preocupam-se somente com a transmissão do conteúdo. A
maioria dos educadores procura leituras de estudos sobre educação museal ou se
"autoforma" através da prática e relação com outros profissionais mais experientes.
No livro intitulado Do Palácio ao Museu, a Trajetória Pedagógica do Museu da
República de Kátia Frecheiras (2015), pesquisadora e educadora do referido museu, no
qual é mostrado o resultado de sua pesquisa sobre os processos e ações pedagógicos do
Museu da República/Rio de Janeiro, no período de 1960-1977, contextualizando-os
histórica e pedagogicamente. Ainda na apresentação da pesquisa ela enfatiza a escassez
de artigos e publicações e teses defendidas que versem sobre a educação museal no Brasil:

Apesar das inúmeras ações educativas realizadas nos museus e centros
culturais, são raras as pesquisas que têm por foco a análise e a
problematização dos projetos e atividades ali desenvolvidas. Pesquisas
institucionais praticamente inexistem. Se compararmos a extensão
teórica com a prática, o resultado é deveras desigual; os fatos
efetivamente comprovam um abismo entre elas (FRECHEIRAS,2015,
p.45).

A autora ressalta, ainda, em suas considerações finais, o problema da formação
dos profissionais que trabalham com a educação museal. Para ela ainda há “insuficiência
de profissionais e de técnicos com formação especializada para o desenvolvimento de
serviços pedagógicos” (FRECHEIRAS,2015, p.199).
No Banco de Teses e Dissertações da CAPES, quando realizei a pesquisa com as
palavras “educação em museus”, encontrei 70 registros. A maioria trabalha com museus
de ciências e tecnologia. Do total de 70 estudos, Ciência e Tecnologia conta com 29
registros (41,42%); Artes com 12 trabalhos (17,14%); História com 19 (27,14%) e outros
temas com 10 registros (14,28%). Quando me utilizei das palavras “mediação em
museus” encontrei 12 menções. Estes estudos, da mesma forma, tratam de relatos de
experiências em museus de ciências ou museus de arte, ou seja: três de Ciências (25%);
oito de Artes (66,66%) e um da Língua Portuguesa (8,33%). Sobre “educação em museus
históricos” não encontrei um registro sequer. Há poucos estudos sobre a mediação em
museus de história e a formação de seus educadores. Em relação aos estudos sobre
mediação, dois tratam das mediações tecnológicas, ou seja, a tecnologia como mediadora
entre o público e os museus (RODRIGUES, 2011; MAFRA, 2012); outros dois, referemse ao museu e exposição como mediadores (PAULA, 2012; OLIVEIRA, 2011); já o teatro
e a fotografia como mediadores recebem o foco de dois estudos (OLIVEIRA, 2011;
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FIGUEIREDO, 2012). Nos demais, o primeiro diz sobre a mediação cultural e o outro
sobre a relação do museu com crianças (BOTTALO, 2011; SELLI, 2011). A mediação
educativa em museus foi foco de quatro estudos. Um deles, Gabre (2011) intitulado:
Mediação Cultural para a Pequena Infância: um projeto educativo no Museu Guido
Viaro, pesquisou um projeto de mediação elaborado de forma compartilhada entre os
profissionais do Museu Guido Viaro e profissionais dos Centros Municipais de Educação
de Curitiba. Segundo a autora, a pesquisa evidenciou a ausência de práticas de mediação
cultural para a pequena infância nos museus de artes e a necessidade de investimento na
formação do educador de museu quanto às especificidades do público infantil. Este foi o
único estudo encontrado no qual se abordou o tema da formação dos educadores de
museus.
Em outro estudo, sob o título Mediação em Museus de Ciência da Universidade
de São Paulo: a experiência no Museu de Anatomia Veterinária Dr. Plínio Pinto e Silva
e na Estação Ciência, Braga (2012) pesquisou a mediação em duas instituições: o Museu
de Anatomia Veterinária Dr. Plínio Pinto da Silva e a Estação Ciência, ambos museus da
Universidade de São Paulo. Distinguindo-se entre mediação humana e a mediação não
humana, foi constatado que a mediação é um conceito de entendimento variado para os
profissionais e que se molda na prática de visitas, sendo também responsável pela
apropriação da informação que possa ocorrer nesses espaços.
O estudo de mestrado com o título: Relações entre Arte e Público no MASP: um
olhar do presente em direção a 1970, de Sertório (2012), teve como objetivo refletir sobre
as relações entre arte e público, ou seja, a mediação e seus agentes no campo da arte. O
estudo versa sobre o século XVIII, passa pelo surgimento dos museus modernos até o
trabalho realizado no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), desde
sua criação, ocorrida em 1947. Utilizando-se de entrevistas e documentos, o autor
procurou esclarecer as bases filosóficas e educacionais das mediações e como elas foram
realizadas na década de 1970. Além disso, refletiu sobre a contribuição dessas práticas
para o setor educativo do MASP, nos dias atuais.
O trabalho de Pinto (2012) diferentemente, tratou das mediações, mas
considerando o elemento da avaliação. Sua dissertação de mestrado intitulada Processos
Avaliativos em Mediação Cultural: a postura reflexiva das ações educativas, teve como
objetivo pesquisar as práticas avaliativas por setores educativos de museus de arte e
instituições culturais. Foram tomados como campos de pesquisa o Paço das Artes, da
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Universidade de São Paulo, o Museu de Arte de São Paulo o Museu Lasar Segall e a
Pinacoteca do Estado de São Paulo.
Além das dissertações, ao consultar a Revista Brasileira de História, versão on
line, ao pesquisar a palavra “museu” encontrei apenas um artigo relacionado ao tema,
intitulado A Mesma Fé e o Mesmo Empenho em Suas Missões Científicas e Civilizadoras:
os museus brasileiros e argentinos do século XIX (LOPES, 2001). O artigo faz um
paralelo entre os museus brasileiros e argentinos na segunda metade do século XIX, o
intercâmbio científico que houve entre as instituições e mostra como os museus foram
importantes para o fortalecimento das disciplinas como arqueologia, antropologia e a
paleontologia. Além disso, mostra a crença na ciência que os diretores dos museus
entendiam como propiciadora do progresso.
Considerando esses estudos da área de educação museal, penso que a pesquisa de
mestrado que propus pode contribuir para o campo, pois visa a refletir sobre a formação
dos educadores em geral e conhecer as suas estratégias de formação, bem como a
mediação em museus e como estes profissionais veem o seu papel como mediadores. Pelo
exposto anteriormente, percebe-se que o campo da educação em museus ainda necessita
de estudos e pesquisas, especialmente a formação dos educadores e as suas estratégias na
mediação, têm sido ainda pouco abordadas.
Finalizando esta Introdução, apresento o plano geral desta dissertação, que se
encontra dividida em quatro capítulos. No primeiro capítulo, A construção do objeto de
estudo, exponho os conceitos pertinentes ao trabalho. Baseando-me principalmente em
Bourdieu e seu conceito de capital cultural, Paulo Freire com dialogação, organicidade e
leitura de mundo, entre outros autores. Busco expor, ainda, o conceito de educação nãoformal e sua importância para o campo museal e, por fim, os referenciais metodológicos
que me guiaram na coleta de dados.
No segundo capítulo, intitulado Museus e políticas culturais, apresento uma breve
história dos museus e das ações educativas em museus. Destaco a Mesa Redonda de
Santiago do Chile (1972) como marco para a valorização da função educativa dos museus
e os desdobramentos desse evento no desenvolvimento da educação museal.
O Museu de Arte Sacra de São João del-Rei, o Museu da Liturgia em Tiradentes
e seus setores educativos é o título do terceiro capítulo, no qual apresento o campo de
estudo: o Museu de Arte Sacra de São João del-Rei (MAS) e o Museu da Liturgia (MLiT)
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de Tiradentes. Busco, dessa maneira, contextualizar essas instituições e seus respectivos
setores educativos. Faço uma descrição, por último, de seus jogos e materiais didáticos.
No quarto e último capítulo, Os educadores, a mediação e suas implicações,
apresento informações que ajudam a conhecer os educadores com os quais trabalhei, bem
como, suas concepções sobre museu e objetos museais, como eles veem o seu trabalho e
o seu papel na mediação e, por fim, as estratégias utilizadas por eles para a sua formação.
Exponho, ainda, categorias de análise que construí ao longo da pesquisa, relacionadas à
mediação e aos mediadores em suas práticas cotidianas de trabalho: a tipologia dos
museus em referência, a participação e negociação nas visitas mediadas e o
comportamento do público nos museus.
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CAPÍTULO I

A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO
Conforme disse na Introdução, esta dissertação de mestrado tem como objeto de
estudo a mediação em museus e os educadores do Museu de Arte Sacra de São João delRei e Museu da Liturgia, em Tiradentes. A meta foi conhecer como se dá a mediação nos
referidos museus e quais estratégias são utilizadas pelos educadores na mediação; bem
como, conhecer como se dá a formação dos educadores e mediadores e quais suas
concepções de museus, assim como, sua percepção do seu papel na mediação museal.
No capítulo I, o objetivo é primeiramente, apresentar a mediação em museus como
prática educativa não-formal. Para isto, demonstro o conceito nos diversos campos em
que é utilizada desde a filosofia, passando pela psicologia e teorias da comunicação e
informação, até a mediação como prática educativa não-formal, utilizada nos museus. Na
segunda parte, apresento os principais referenciais teóricos que embasaram a pesquisa e,
por fim, na última parte, exponho os passos metodológicos que nortearam o meu trabalho.

1.1.A mediação como prática educativa não formal

Etimologicamente, o termo mediação vem do latim mediatio. Por isso
encontramos em francês: médiation; em inglês: mediation; em espanhol: mediación; em
alemão: vermittlung; em italiano: mediazione. De acordo com o livro Conceitos-chave de
Museologia (2013), uma publicação do ICOM, a noção de mediação aplica-se em
diferentes planos. O conceito de mediação foi e tem sido muito discutido ao longo do
tempo. Primeiramente pela Filosofia e, mais recentemente, esta noção tem sido muito
discutida nos campos da Comunicação, da Psicologia, Direito, entre outros.
Na Filosofia, indica função que relaciona dois termos ou dois objetos em geral.
Essa função foi identificada no termo médio do silogismo, nas provas na demonstração,
na reflexão e nos demônios da religião (ABBAGNANO, 2007, p.655). Silogismo é o
objeto da Lógica de Aristóteles, considerada por este filósofo não uma ciência, mas um
instrumento para o pensar correto. Um silogismo é composto de, no mínimo, duas
proposições das quais é tirada uma conclusão. O termo médio é sujeito numa frase e
predicado na outra e não aparece na conclusão, evidenciando que houve mediação. A
conclusão é de fato uma dedução ou inferência (ABBAGNANO, 2007, p.655).
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Para o filósofo inglês Jonh Locke, o conceito aparece também como as ideias
intermediárias. Para ele só existirá conhecimento por meio da discordância ou
concordância entre as ideias. O conhecimento da relação negativa ou positiva entre as
ideias são de dois tipos: intuitivo e demonstrativo. No primeiro caso, a relação é tirada
imediato e intuitivamente e, no segundo, recorrendo às ideias intermediárias, ou seja, o
raciocínio. O mesmo sentido é encontrado ainda em D’Alembert, que sugeria que a
Lógica se restringisse a uma regra muito simples em utilizar um terceiro elemento no
confronto entre dois ou mais objetos distantes. “O mesmo acontece quando queremos
confrontar duas ou mais ideias; a arte do raciocínio nada mais é que o desenvolvimento
desse princípio e as consequências dele resultantes” (ABBAGNANO, 2007, p.669).
Segundo a publicação do ICOM8, intitulada Conceitos Chave de Museologia,
Hegel utilizou o conceito de mediação para explicar o movimento da história. Segundo
ele, uma tese deve passar pelo movimento dos contrários, em mediação, com uma
antítese, para se despontar em uma nova situação (síntese). Assim, “a dialética, a força
motora da história, avança por mediações sucessivas” (2013, p.52).
O termo mediação, no plano filosófico, aparece, ainda, na antiguidade, quando os
demônios tinham um papel mediador entre os deuses e os homens e, posteriormente, na
doutrina cristã. Segundo S. Tomás de Aquino, “somente a Cristo compete ser mediador
de modo simples e perfeito” (ABBGANANO, 2007, p. 656).
O conceito geral da mediação, sob o ponto de vista filosófico, contribui para se
pensar os processos culturais, pois o sujeito compreende o mundo e sua própria
identidade, pela mediação com um contexto cultural. Este pensamento nos remete ao
conceito de “leitura de mundo” de Paulo Freire, que tem sido no qual este trabalho se
baseia. Segundo Freire, o sujeito, antes de ser alfabetizado, é capaz de perceber o mundo
a partir de sua cultura. Ainda no que se refere à mediação cultural, segundo Davallon
(2007), esta pode ser definida com base em sua função, ou seja, é aquela que:
Visa fazer aceder um público a obras (ou saberes) e a sua acção consiste
em construir uma interface entre esses dois universos estranhos um ao
outro (o do público e o, digamos, do objeto cultural) com o fim
precisamente de permitir uma apropriação do segundo pelo primeiro
(DAVALLON, 2007, p. 04).

O ICOM – conselho Internacional de Museus é uma organização internacional ligada à UNESCO, fundada
em 1946, que congrega instituições e profissionais da Museologia. Responsável pela preservação e
divulgação do patrimônio mundial. Informações retiradas do site do ICOM, disponível em:
http://icom.museum/the-organisation/icom-missions/ acesso em 28 de Jan de 2017.
8
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Segundo o mesmo autor, a mediação no âmbito do conflito, isto é, aquela que
acontece na instância de regulação social, onde as pessoas que têm interesses divergentes
são mediadas por uma terceira, que supostamente seja neutra e dotada de certa autoridade,
difere da mediação cultural. É o que acontece no campo jurídico e da assistência social.
Neste caso, o objetivo é chegar em um ponto comum para que se possa superar o conflito.
Na mediação cultural, ao contrário, a princípio não há conflito.
No dinâmico âmbito cultural, as produções se influenciam umas às outras e se
modificam. Essas ações são consideradas como uma intermediação – como quando uma
mídia (literatura) toma a forma de outra mídia (cinema). Em todos os suportes, os
produtos alcançam sua audiência, o que constitui a sua mediatização (DESVALLÉES;
MAIRESSE, 2013).
O termo também tem sido amplamente discutido no campo das Ciências da
Comunicação e Informação. Signates (1998, p.37) afirma que, devido “ao uso continuado
desse termo seria de se esperar que a palavra mediação remetesse a um significado claro,
consensualizado entre os diversos autores e pesquisadores”. Porém, não é isso o que
acontece. O autor analisa o termo a partir dos pressupostos teóricos de três autores, todos
vinculados ao campo cultural: Raymond Williams, Martín-Barbero e Orozco Gómez. Ao
final de seu estudo, o autor conclui que ainda permanece uma “certa dúvida” sobre o
conceito de mediação e sua aplicabilidade. Assim, “parece claro que a necessidade de
uma discussão teórica mais profunda ainda é presente; as fissuras talvez ainda sejam mais
aparentes do que as definições” (SIGNATES, 1998, p.46).
Martin-Barbero se tornou um ícone dos estudos de comunicação na América
Latina, depois da publicação de seu livro Dos Meios às Mediações, comunicação, cultura
e hegemonia no qual faz uma análise da mediação no campo da comunicação. Sua teoria
explicita a mudança de foco nos estudos dos meios para as mediações, ou seja: “O estudo
dos usos nos obriga, então, a deslocarmos o espaço de interesse dos meios para o lugar
onde é produzido o seu sentido: para os movimentos sociais e de um modo especial para
aqueles que partem do bairro” (MARTIN-BARBERO, 2009, p. 272).
Assim, para o autor, o receptor não seria um mero recebedor da mensagem com o
significado que o emissor lhe deu, mas a interpretaria de acordo com os seus referenciais
e o mundo onde vive, dando à mensagem novo significado. Faz relação entre cultura
popular e cultura de massa e as mediações pelo rádio, cinema e televisão e outros meios.
Nesse sentido, seus pressupostos relacionam-se com as mediações em museus e dialoga
com Paulo Freire (2004), quando este diz que o educando não é mero receptor de

25

conteúdos, mas o construtor de novos conhecimentos a partir da sua leitura de mundo.
Tem relação, ainda, com as ideias de Bourdieu (2007), quando este afirma que a obra de
arte é interpretada quando o visitante possui os meios para decifrá-la, ou seja, a partir de
seu capital cultural.
No entanto, Martin-Barbero não se preocupou em criar uma definição teórica
restrita de mediação, utilizando esta noção com amplos sentidos. Para ele, a mediação
pode ser uma prática cultural, um lugar geográfico, um modo de apropriação,
temporalidades especificas, discursividade típica, entre outros. O bairro popular, por
exemplo, faria a mediação entre as vivências particulares e o cotidiano do espaço público.
Para ele, o bairro seria o espaço de “fermentação cultural e política de uma nova
identidade do popular” (MARTIN-BARBERO, 2009, p. 272). Como dei a ler, o conceito
de mediação está presente em muitos campos do conhecimento. No entanto, penso que,
para maior compreensão das questões do meu estudo, devo aprofundar mais o campo da
museologia e educação museal.9
Na museologia, creio que seja necessário ainda esclarecer que a mediação se faz
presente em três momentos distintos: primeiramente na discussão e proposta da exposição
pela equipe do museu; depois na comunicação ou nos recursos utilizados na construção
da exposição propriamente dita; em terceiro momento, ao compartilhar as experiências
na socialização das visitas mediadas. Nesse último instante, acontece a ressignificação do
sentido da exposição, em diálogo com o capital cultural dos visitantes, na troca de
conhecimentos e experiências. Em relação à comunicação museal, o livro Conceitoschave na Museologia esclarece que o termo mediação
Designa essencialmente toda uma gama de intervenções realizadas no
contexto museal, com o fim de estabelecer certos pontos de contato
entre aquilo que é exposto (ao olhar) e os significados que estes objetos
e sítios podem portar (o conhecimento) (DESVALÉES; MAIRESSE,
2013, p. 53).

Portanto, pode-se afirmar que, em um museu, todo ato de intervenção entre o olhar
do visitante e o que está exposto, para facilitar a compreensão, pode ser considerado como
mediação. Nessa perspectiva, além de toda intervenção intelectual feita no contexto da
concepção da exposição, a mediação pode acontecer também a partir de recursos
materiais utilizados para tornar a narrativa museal mais clara e atraente: fotografias,
9

Importante mencionar que, no campo da Psicologia, Vigotsky também tem estudos baseados no conceito
de mediação, tendo realizado grande contribuições. No entanto, como a perspectiva psicológica não é a
adotada neste estudo, não me apropriei neste autor, mesmo sendo uma relevante referência.
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textos, dispositivos eletrônicos etc. Ao rever a bibliografia pertinente ao tema, encontrei
trabalhos que tratam de muitas formas de mediação: a fotografia, o teatro, dispositivos
tecnológicos, todos, considerados como meios para a mediação. É importante mencionar
também que as lacunas, ou seja, aquilo que não se encontra em uma exposição, deve ser
alvo de mediação, pois os silêncios e as ausências também possuem um significado
histórico-cultural.
Há ainda que se mencionar a mediação com relação à animação ou interpretação
(este termo mais comum no mundo anglo-saxônico) que remete à atividade humana.
Neste caso, a mediação “supõe uma lacuna, uma distância a ser suplantada entre aquilo
que é imediatamente percebido e as significações subjacentes dos fenômenos naturais,
culturais e históricos” (DESVALÉES; MAIRESSE, 2013, p. 53).
Tomando como referência, mais uma vez, o livro Conceitos-chave na Museologia,
(2013) a mediação relaciona-se muito estreitamente com a noção museológica da
interpretação, muito presente no mundo anglo-saxônico, especialmente nas instituições
americanas. Ambos supõem uma lacuna entre uma primeira impressão e os significados
subjacentes dos fenômenos naturais, culturais e históricos que possivelmente se conecta
com a intervenção humana ou por dispositivos. No Brasil e em Portugal, o termo também
passou a aparecer muito, recentemente com ênfase ao papel do “mediador” – pessoa
responsável por desenvolver ações educativas com os visitantes e apresentar a proposta
pedagógica da instituição. Nesse sentido, em particular, pode-se dizer que a mediação é
uma estratégia educativa que visa a melhor compreensão das coleções e de suas
dimensões. É utilizada nas visitas, quando a apropriação é feita em conjunto, através das
experiências de cada um, compartilhada com o grupo. Nesta pesquisa, utilizo-me dessa
perspectiva, considerando que o diálogo exerce um papel preponderante na construção e
compartilhamento do conhecimento a ser construído no museu.
É relevante, ademais, mencionar que outros termos são utilizados nos museus para
designar a ação educativa de recepção a grupos de visitantes, tais como visita guiada,
visita orientada. Mas para muitos profissionais da museologia, mais especificamente
aqueles que trabalham com a educação, os termos acima citados não possuem o mesmo
sentido. Uma visita pode ser guiada e não acontecer intervenção ou negociação de
significados entre o visitante e a narrativa, sem haver diálogo. Se a pessoa responsável
por acompanhar os visitantes simplesmente se preocupar em transmitir informações sobre
os objetos, não se importando com os múltiplos sentidos que deles possam emergir, desde
que se abra espaço para a discussão, pode acontecer somente uma apresentação, sem
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maior envolvimento. No fórum Perspectivas Conceituais do PNEM, há um tópico, ainda
disponível para consulta, no qual foi proposta a seguinte discussão: mediação ou visita
guiada? É interessante notar que a palavra mediação foi definida, por alguns
participantes, como algo além da visita guiada. Conforme a perspectiva de Jorge Ramos:
“Na visita guiada o visitante é mero receptor de informações [...] mediação já amplia a
visão educativa nessa atividade onde o visitante é (ou deveria ser) estimulado a participar
ativamente da troca de conhecimentos inerente à atividade”. Para outro debatedor, Flávio
Almeida, os termos não importam muito, mas as atitudes ao receber os visitantes. Para
ele, o mais importante é que as visitas têm que “fazer pensar”.
No trabalho de campo realizado no decorrer desta pesquisa, no MLiT de
Tiradentes percebi que são usados termos diferentes para designar o trabalho de
mediação. No setor educativo do MLiT, há um coordenador, formado em nível superior,
que é responsável pelo setor e pelos “monitores” que atuam nas “visitas guiadas” (esse é
o termo que o museu adota). Os monitores são estudantes da graduação que, sob
supervisão, fazem visitas guiadas com o público espontâneo. No MAS de São João delRei, de modo diferente, foi usado o termo educador e, ás vezes, pedagoga para designar
aquela que ocupa a função de elaborar projetos educacionais, pedagógicos e materiais
pedagógicos; coordenar a recepção de visitas de grupos; divulgar o museu em escolas e
mídias sociais, entre outras funções. A partir desses dados, percebe-se que, mesmo entre
os profissionais de museus, não há consenso quanto aos termos a se utilizar quando o
assunto é mediação. Cada museu usa o que considera mais adequado.
Como vimos, o termo ganhou força nos últimos tempos devido à importância que
ultimamente se dá ao mediador, àquele que será a ponte de ligação entre a narrativa
museal e o visitante, pois segundo ainda o ICOM: “A mediação designa a ação de
reconciliar ou colocar em acordo duas ou várias partes, isto é, no quadro museológico, o
público do museu com aquilo que lhe é dado a ver” (DESVALÉES; MAIRESSE, 2013
p. 52).
O mediador tem um importante papel na visita ao museu. Desde a ênfase que
possa dar a certos objetos, até a forma de como fazê-lo. Numa visita, o diálogo é
importante, pois é assim que o visitante, através de seus valores, seus conhecimentos, em
diálogo com o “novo”, criará um significado. Por isso, o compartilhamento de
experiências tem seu valor, pois ele permite que a memória individual em conjunto, ou
seja, várias memórias individuais, se transformem numa narrativa-teia, isto é, em uma
memória coletiva, costurada pelas memórias individuais.
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Halbwachs (2006) enfatiza que a memória coletiva não deve se dissociar da
memória individual. As duas memórias estão constantemente em intercâmbio. Pois uma
ajuda a outra a preencher as lacunas que por ventura existam. Para ele, fazemos relações
da história nacional com a história individual e, dessa forma, criamos novos significados.
Assim, na mediação, a memória coletiva deve estar sempre em diálogo com a memória
individual. E o mediador é o profissional que pode motivar isso. Para que isso aconteça,
ele precisa estar consciente de seu papel, usar de estratégias e métodos dialogais que
permitam a troca de experiências e conhecimentos que enriquecerão a visita.
Neste estudo, considero que, independentemente do termo utilizado, o conceito de
mediação deve subsidiar o papel do mediador que implica diálogo e compartilhamento
de experiências e conhecimentos, pois, afinal, a mediação é um processo educativo no
sentido mais amplo, não restrito à escola ou outros espaços formais de educação. Em
relação à forma e os espaços em que a aprendizagem se realiza, a educação tem sido
classificada na literatura em três categorias: educação formal; não-formal e informal.
A educação formal ou escolar, segundo Gohn (2006)10 “é aquela desenvolvida nas
escolas, com conteúdos previamente demarcados”, sendo as escolas “instituições
regulamentadas por lei, certificadoras, organizadas segundo diretrizes nacionais” (Id.).
A definição de educação informal possui certa controvérsia, pois nem sempre o
termo é empregado com o mesmo sentido. Há diferença de sentido na literatura
anglofônica e lusofônica (CAZELLI, 2000). Para os autores de língua inglesa, o termo é
empregado para todo ensino de ciência que acontece em ambientes fora das escolas. Já
para a produção de língua portuguesa, é aquela que se aprende no período de socialização,
ou seja, com a família, bairro, amigos, clube etc. Segundo Gohn (2006), a educação
informal opera em ambientes espontâneos, onde as relações sociais se desenvolvem
segundo gostos, preferências ou pertencimentos herdados.
Na educação não-formal, os objetivos e público são previamente definidos.
Porém, se distancia da educação formal por ser menos burocrática, hierárquica e com
duração variável. Esta alternativa de educação tem relação com o coletivo e o seu
educador é o “outro”, com quem interagimos ou nos integramos, ou seja, a aprendizagem
se faz no compartilhamento do conhecimento, na construção do saber e na discussão em
grupos. Para Gadotti (2005, p. 02), “na educação não-formal, a categoria espaço é tão
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importante como a categoria tempo”, ambos são flexíveis. Gohn (2006) chama a atenção
para a intencionalidade, pois a educação não-formal ocorre em espaços interativos
intencionais. Diferente da educação informal, que ocorre mais espontaneamente, a
educação não-formal é intencional e organizada.
A educação não-formal pode ser considerada, ainda, como um dos núcleos básicos
da pedagogia social. Para Gohn (2006), essa perspectiva de educação implica um
processo com várias dimensões:
A aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos;
a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem
de habilidade e/ou desenvolvimento de potencialidades; a
aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se
organizarem com objetivos comunitários, voltadas para a solução de
problemas coletivos cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que
possibilitem aos indivíduos fazerem uma leitura do mundo do ponto de
vista de compreensão do que se passa ao seu redor; a educação
desenvolvida na mídia e pela mídia, em especial a eletrônica etc.
(GOHN,2006, s/p, itálicos meus).

Na citação acima, destaco a possibilidade de educação não-formal como leitura
do mundo. Paulo Freire destaca em seu livro A Importância do Ato de Ler que a leitura
do mundo precede a leitura da palavra”, ou seja, “a compreensão do texto a ser alcançada
por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto”
(FREIRE, 2005, p. 11). Vejo algo semelhante na educação não-formal no âmbito dos
museus e centros culturais, especialmente na mediação. A exposição é um “texto” que é
dado a ler, interpretar, com múltiplas possibilidades e com intencionalidade. Ao “leitor”
é dada a oportunidade de interpretação crítica, com o objetivo de compreensão da
realidade. Essa compreensão está diretamente relacionada ao capital cultural dos
envolvidos. Ambos, educador e visitante constroem o conhecimento a partir da exposição,
que não é neutra, mas baseados em seus referenciais culturais, com o objetivo de
compreender um tema em seu contexto. Isto no entanto não significa que o mediador deva
dar todas as informações, sem ouvir, ou sem levar em conta o conhecimento do visitante.
Paulo Freire falando sobre a alfabetização, mas que também pode servir para a mediação
em museus, nos esclarece: “O fato de ele necessitar da ajuda do educador, como ocorre
em qualquer relação pedagógica, não significa dever a ajuda do educador anular a sua
criatividade e a sua responsabilidade na construção de sua linguagem escrita e na leitura
desta linguagem” (FREIRE, 2005, p. 19).
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A informação formadora, segundo Freire, possibilita a compreensão da cultura, de
temas fundamentais para a participação em sociedade, pois para ele o diálogo implica a
participação e transformação. O conhecimento construído no diálogo implica a
compreensão, participação e transformação para uma sociedade melhor. Na mediação em
museus, acontece a possibilidade do diálogo no processo de construção de conhecimento
e esse conhecimento possibilita a compreensão crítica da realidade. Por isso, chamamos
atenção para a mediação – enquanto educação não-formal – como possibilidade de
aprendizagem, e não somente de um momento de lazer, sem envolvimento de educadores
e responsáveis.
A educação não-formal tem se ampliando ultimamente. Há uma busca cada vez
maior de conhecimentos que não são oferecidos pelo sistema formal de ensino. Conforme
Gadotti (2005, p.03): “a educação não-formal estendeu-se de forma impressionante nas
últimas décadas em todo o mundo como ‘educação ao longo de toda a vida’ (conceito
difundido pela UNESCO), englobando toda sorte de aprendizagens para a vida, para a
arte de bem viver e conviver”.
Com base nas definições acima, os museus são considerados, neste estudo, como
espaços não-formais de educação, quando as atividades de educação são elaboradas e
organizadas pela instituição. Porém, não quer dizer que em seus espaços deixe de
acontecer a educação informal: quando a família faz uma visita espontaneamente, por
exemplo, pode ocorrer troca de conhecimentos entre os pais e filhos, ou mesmo entre
amigos que visitam uma exposição. Mas as atividades organizadas pelo museu e
oferecidas ao público, pela sua natureza, devem ser consideradas como educação nãoformal. Portanto, considerando tudo o que foi dito sobre a educação não-formal e
considerando que os museus são aqui classificados como espaços onde essas atividades
acontecem, meu objetivo é saber como se dá essa formação do educador de museus e as
estratégias que ele utiliza nas suas práticas, bem como a forma como ele vê o seu papel
de educador. Para tanto, entrei em contato direto com os implicados neste fenômeno
educativo.

1.2.Contribuições teóricas para a mediação em museus

Esta pesquisa encontra-se fortemente relacionada aos conceitos de organicidade
e dialogação, de Paulo Freire. A organicidade está presente na mediação no momento em
que não se deve perder de vista o mundo dos envolvidos na visita. É com o conhecimento
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e experiências de cada um que se vai construindo sentidos para a exposição. Os
significados vão sendo construídos tendo relação com a vida dos visitantes e com a
realidade que se deve conhecer. E, nesse sentido, os curadores e museólogos também
devem ser mediadores. “O potencial educacional de um museu é fruto do trabalho de uma
equipe bem estruturada e com objetivos claros e bem definidos” (CABRAL, 2014, p. 2).
Já a dialogação está presente desde a concepção da exposição até o momento da visita.
Deve-se partir do pressuposto de que todos têm algo a oferecer. E é através do diálogo
que esse algo pode ser oferecido e compartilhado. Para isso, deve-se estar aberto ao novo,
ao desconhecido. A promoção do conhecimento também parte de saber ouvir, isto é, do
pressuposto que todos têm algo das suas experiências que possa ser dividido entre os
demais.
Como disse anteriormente, a mediação pressupõe a intencionalidade. Desde a
elaboração da exposição, não há neutralidade e isenção. Todos os atos são carregados de
nuances e intenção. Os elaboradores e organizadores da exposição são seres que tem seus
princípios e subjetividades, os quais afloram no seu trabalho. Da mesma forma, os
mediadores no momento da visita. Todo o ato de mediação é carregado de sentido e
direcionamento e entra em diálogo com o visitante. Os educadores, ao mediarem uma
visita possuem um objetivo pré-estabelecido em conjunto com a instituição e, espera-se,
entre os próprios visitantes.
Como disse na seção anterior, compreendo que a educação em museus difere da
educação formal ou escolar, sendo aqui considerada como educação não-formal, com
características próprias. No museu, a educação tem caráter mais lúdico e livre. Porém,
isso não significa que a ação educativa não deva ter seriedade e respaldo teórico que
embasem seu planejamento, execução e avaliação. Enquanto na educação formal os
conteúdos já estão preestabelecidos e programados, inclusive no que diz respeito às
avaliações, a educação não-formal tem como pressupostos a fruição e fluição, pois a
aprendizagem acontece com prazer e sem programação rígida, devendo ocorrer de acordo
com o interesse dos visitantes. Além disso, visa também à formação integral do sujeito,
proporcionar-lhe conhecimentos do mundo que o circunda e de suas relações sociais, pois
como nos diz Freire (2005), é preciso estar atento à questão do poder na educação.
Encontra-se em Paulo Freire, em sua tese de 1956 intitulada Educação e
Atualidade Brasileira, uma ampla análise da educação brasileira e sua relação com o
contexto no espaço e no tempo. Considero que este estudo freireano possui ideias que
podem contribuir para o campo da educação em museus. O renomado educador, com sua
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experiência na educação popular e sua análise da sociedade brasileira, apresentou novos
e valiosos conceitos para o campo educacional. Dentre os quais, gostaria de destacar os
conceitos acima aludidos: organicidade e dialogação.
Para Freire, “é necessário ao processo educativo estabelecer relação de
organicidade com a contextura da sociedade a que se aplica” (1959, p. 10). Tal “relação
de organicidade” implica um conhecimento crítico da realidade para que só assim possa
se integrar com ela e não a ela se superpor. Considero que esse conceito guarda estreita
relação com a ideia de leitura do mundo, citada anteriormente. Freire dedicou grande
parte de seus estudos à alfabetização e à importância do ato de ler. Em seu livro A
importância do Ato de ler (2005) nos fala de suas experiências com a alfabetização no
Brasil e no exterior. Ao enfatizar a importância da leitura, anuncia a “compreensão crítica
do ato de ler, que “não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem
escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo” (FREIRE, 2005, p.
11). Em outras palavras, a alfabetização não se restringe a aprender a ler e escrever, mas
se alonga na leitura de mundo, na compreensão crítica da realidade. Creio que na leitura
da narrativa museal acontece algo semelhante. Não basta conhecer o objeto, de que século
ele vem, de que material é feito, a quem pertenceu, quem fabricou ou quem doou a peça
ao museu. Essas informações muitas vezes estão disponíveis em textos, vídeos que
contextualizam os objetos tridimensionais. É necessário que, a partir deles, se faça uma
leitura crítica do contexto. Isto implica saber que a narrativa museal é apenas uma versão
de várias outras que podemos construir. É através dos objetos musealizados e também
daqueles ausentes, que conheceremos criticamente uma época, seus sujeitos e suas
relações sociais e de poder.
Meneses (2010, p. 50) chama a atenção, ao refletir sobre a exposição histórica,
sobre a dimensão crítica da exposição. Crítica, de acordo com ele, no sentido de
distinguir, filtrar, separar o que se relaciona à possibilidade de escolha. Diante do dilema
atual dos museus (serem espaços de contemplação, exibição ou espaços de debates) o
autor, aponta um caminho de consenso, sem a exclusão elitista ou a catequese populista,
mas na capacitação de escolhas de todos que com eles se envolverem. “Se o museu se
eximir da obrigação de aguçar a consciência crítica e de criar condições para o seu
exercício estará apenas praticando uma forma mascarada do autoritarismo que os
museólogos tanto têm exposto à execração” (2010, p. 51). O autor também nos lembra de
que museu não é lugar de criar e cultivar memórias, mas de analisá-las.
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Partindo do princípio que ensinar história só pode ser ensinar a fazer história,
Meneses (2010) afirma que as exposições museais, neste sentido, são privilegiadas, pois
geram possibilidades de fazer história com objetos e ensinar como se faz história com
objetos. Assim, os objetos do cotidiano (na exposição) estão fora do contexto e, por isso,
chamam a nossa atenção ou são estranhos na atualidade, mas podem proporcionar o
conhecimento de experiências de vida diferentes da nossa. Os objetos possuem valores
cognitivos, estéticos, afetivos e pragmáticos que lhes são atribuídos pela “sociedade que
os produz, armazena, faz circular e consumir” (MENEZES, 2010, p. 27).
Como disse na Introdução, os processos de musealização não são imparciais.
Também os processos educativos não são atos isolados e tampouco neutros, pois que se
inserem em um determinado momento e circunstâncias, com determinadas
personalidades. Portanto, ele só será integral quando levar em consideração essas
variáveis. Nos museus, a mediação pode ser um momento em que seja possível a leitura
de mundo através das discussões e trocas de experiências vividas. Os objetos da narrativa
museológica, assim como suas lacunas, podem ser pretextos para se iniciar discussões e
debates que façam emergir o conhecimento do mundo e dos indivíduos como seres sociais
e políticos.
Muito já se falou da semelhança entre o discurso de um texto e a narrativa
museológica. Meneses (2010) faz uma analogia entre a monografia e a exposição
museológica que, segundo ele, possuem semelhanças e disparidades. A semelhança
estaria no caráter argumentativo e aberto da monografia: no seu referencial selecionado,
nos argumentos que devem ser justificados e na relevância dos problemas apresentados.
A narrativa museológica deveria assumir a mesma postura e introduzir seu caráter
transitório e não absoluto, porém, não assumido, muitas vezes. Por outro lado, as
diferenças estariam nos objetos (documentos) e na linguagem. Na monografia, os
documentos (objetos) são usados para fornecer o sentido e podem ser descartados,
enquanto que na exposição museológica eles dão suporte à comunicação. Por isso, o
discurso museológico tem o potencial cognitivo e afetivo mais desenvolvido. A
especificidade da linguagem museológica que é espacial e visual, é outra diferença a ser
destacada.
Considerando estas especificidades das exposições nos espaços museais e o
trabalho de mediação, acredito ser necessária a preparação ou formação do educador.
Primeiramente, ele deve reconhecer o papel que desempenha no processo de
aprendizagem que ali venha a ocorrer e perceber que esses processos não são neutros nem
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isentos de qualquer relação com a vida, o mundo e o contexto social e político. A partir
disso, refletir qual papel deseja desempenhar na sua atuação como educador.
Os dois conceitos de Freire apresentados, organicidade e dialogação, guardam
estreita relação entre si. Um completa o outro e fazem parte de um mesmo processo. É a
partir da constatação de que tudo se relaciona, da consciência de que o sujeito existe em
um determinado espaço e tempo, é que ele adquire a consciência crítica e passa, a partir
do diálogo, à participação e à responsabilidade social e política. O diálogo para Freire não
se restringe apenas à “palavração”. Ele o propõe como forma de participação e
responsabilidade. Segundo ele, a educação não deveria ser para a população, mas com a
população. Sendo assim, o povo deveria ser ouvido e as propostas negociadas. Seriam
estudados temas pelos quais ele teria preocupações, interesses ou necessidade. Dessa
forma, estaria se desenvolvendo a responsabilidade social e a consciência crítica. Mas de
que modo essa proposta pode ser aplicada em museus sendo que a educação em museus
tem caráter diferente da educação formal?
Afirmei, anteriormente, que a narrativa museal tem amplas possibilidades de
interpretação. Cabe ao educador de museus o papel de mediador consciente de suas
responsabilidades e, por meio do diálogo, respeitando o capital cultural dos visitantes,
propor discussões que produzam conhecimento não somente do que está explícito na
narrativa museal, mas fazendo relações com o contexto da época e o atual.
Além disso, museus devem ser espaços públicos de debates, encontros do que se
converge e do que se distancia, encontros de gerações, de famílias, pais e crianças, busca
de conhecimentos e soluções de nossos problemas, com diálogo e participação. Assim,
propiciaremos valores importantes na atualidade, como tolerância, respeito, ética e
valorização humana. Também “encantaremos” os visitantes, não no sentido de Guimarães
Rosa11, mas no sentido de que o museu deve tocar a alma daquele que nele adentra. Nesse
sentido, Santos (2005) defende a integração entre o museu, a escola e a comunidade, pois
o museu “é uma instituição que tem compromisso com o processo educacional, seja ele
formal ou informal, devendo a escola, também, participar e interagir com a comunidade
onde está inserida” (2005, p. 35). A autora afirma que um novo paradigma educacional
para os museus se faz necessário, diante das mudanças ocorridas no mundo. Que as
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diretrizes educacionais devem apontar uma educação multidisciplinar, que tenha como
referência o patrimônio cultural e “que enfoque nas diferentes maneiras humanas de ser,
de estar no mundo, e de construção e reconstrução das múltiplas realidades” (SANTOS,
2005, p. 36). Relata algumas de suas experiências em programas de ações educativas, nas
quais nota-se o compromisso com o envolvimento da escola e da comunidade nas práticas
museológicas. Experiências estas que muito lembram os conceitos de Paulo Freire,
principalmente no sentido de diálogo como participação, na busca da valorização da
cultura popular e do reconhecimento de sua identidade.
Dentre as experiências narradas por Santos (2005), uma das mais significativas, é
a programação intitulada A colônia de pesca de Itapuã: uma ação museológica
participativa12 na qual foi realizada uma reflexão conjunta com os pescadores sobre a
importância dos seus fazeres, sua cultura, considerando-os como patrimônio cultural. O
programa teve a participação dos pescadores, dos alunos do curso de museologia e dos
componentes do Museu Didático-comunitário de Itapuã (MDCI)13. Esse grupo promoveu
ações como: visita ao MDCI para conhecer o trabalho que seria semelhante ao programa
da Colônia; coleta, diagnóstico e aplicação de procedimentos de conservação referentes
à história do bairro e da Colônia; pesquisa sobre a história da Colônia e do Bairro de
Itapuã; discussão dos conceitos de cultura e patrimônio cultural; montagem de uma
exposição sobre o projeto. A exposição foi montada no final do projeto à beira da praia,
com participação dos pescadores na montagem e “monitoria”14 e aconteceu num
domingo, para que as pessoas que frequentassem a praia pudessem vê-la. Houve visitas
dos moradores locais e familiares dos pescadores. Nesse sentido, considero que a
programação relatada por Santos (2005) se encontra em consonância com os conceitos de
Paulo Freire, que tanto enfatizava o diálogo participativo e valorizava os saberes e fazeres
das comunidades como parte da cultura brasileira.
Em outra importante obra, Educação como Prática da Liberdade (1967), Freire
faz uma exposição de suas experiências e método na alfabetização de adultos15. Considera
12

Itapuã é um bairro da periferia de Salvador, onde moram pescadores. O projeto teve como objetivo
desenvolver uma ação com os pescadores membros da Colônia de Pesca Z-6, de Itapuã.
13
O MDCI funciona na Escola Estadual Governador Lomanto Júnior e sua criação aconteceu a partir de
outro projeto que fez parte da tese de doutorado de Maria Célia M. Santos, intitulado Construindo um museu
didático-comunitário em Itapuã (1995).
14
Termo utilizado por Santos (2009).
15
O livro foi publicado no exílio do Chile, em 1967, mas as experiências aconteceram antes. A primeira
em Recife e depois em outras cidades brasileiras. Em 1964, antes do Golpe Militar havia o plano de
implantação de 20.000 círculos de leitura pelo país, no governo de João Goulart, com o envolvimento dos
movimentos sociais e universidades. Freire enfatiza sua aversão a uma educação mecânica, com a utilização
de cartilhas com palavras totalmente desconectadas da realidade local, ele propôs a ação educativa cuja
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que somente atingiria seus objetivos com um método específico, ou seja, “um método
ativo, dialogal, participante” (2014, p. 107). Promovia debates em grupo a partir de
situações desafiadoras, isto é, situações de vida, comuns aos participantes, porém
estratégicas, no sentido de que, pelo diálogo, elas os levariam a compreender não só a sua
realidade dentro daquele tema, mas também fazer relações com uma realidade mais
ampla. Assim, o debate promovia a “decodificação” das situações, que, os levaria à
compreensão e crítica da própria existência. Sobre essa estratégia de seu método de
alfabetização, considero essencial apontar dois aspectos, os quais creio que guardam uma
relação com a educação museal. O primeiro ponto é que, para apresentar essas situações
existenciais referidas anteriormente, Freire pedira a um artista que as pintasse16. Dessa
forma, o objeto (quadro) servia como recurso didático para o diálogo. A partir dessas
pinturas, o debate era incentivado para se chegar ao que ele chamava de decodificação.
A obra de arte era pretexto para se discutir temas que despertassem nos participantes a
compreensão de seu cotidiano. Através de detalhes inseridos nas pinturas sobre as dez
situações existenciais codificadas17, promovia-se o diálogo, que era explorado e
aprofundado até a compreensão do tema. Para que o objetivo fosse alcançado, perguntas
eram lançadas, desafiando o raciocínio e reflexão das situações. Mas o diálogo implica
também a atitude de saber ouvir. Escutar o outro, com a convicção de que ele tem
realmente algo com o que contribuir, que todos têm possibilidades de participação no
processo educacional. Considero que esse processo proposto por Freire guarda estreita
relação com o que acontece nos museus durante as visitas mediadas, isto é, os objetos
museais como disparadores de discussão e busca de conhecimentos que ajudariam a
compreender o mundo e a própria existência.
Outro aspecto importante diz respeito do conteúdo a ser ensinado. “Preocupado
com a questão da democratização da cultura dentro do quadro geral da democratização
fundamental” (2014, p. 101), Freire achava que o primeiro conceito a ser trabalhado com

finalidade, além da escrita e da leitura, era que o homem brasileiro desenvolvesse a consciência crítica em
relação à sua realidade, tornando-se apto a promover a sua transformação. Segundo ele, “pensávamos numa
alfabetização que fosse em si um ato de criação, capaz de desencadear outros atos criadores” (FREIRE,
2014, p. 104).
16

Em apêndice do livro Educação como Prática da Liberdade (2014), Freire esclarece que o artista cujas
pinturas foram usadas como recurso didático nas situações existenciais pela primeira vez, fora Francisco
Brenand. Mais tarde, as obras foram apreendidas e ele pediu a outro artista, Vicente Abreu, que as pintasse
novamente, não fazendo cópias, mas repetindo a temática.
17
Para trabalhar o conceito de cultura, Freire explica que foi pedido ao artista pernambucano Francisco
Brennand que pintasse as dez situações existenciais “codificadas”, segundo ele: “capazes de desafiar os
grupos e levá-los pela sua ‘decodificação’ a estas compreensões” (2014, p. 142).
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os participantes deveria ser o conceito de cultura. Assim, as dez pinturas representando
situações cotidianas eram exploradas com o fim de se compreender o conceito de cultura.
Considero imprescindível aqui explicitar certos aspectos que nos ajudam a compreender
melhor esse ponto. É importante considerar que Freire trabalhava e fazia questão de
enfatizar, com o conceito antropológico de cultura. Segundo o mesmo autor, contrapondo
a uma visão elitista, há a visão da antropologia cultural que vê a cultura como uma “rede
de significados”.
Ainda no que se refere à definição de cultura, produzindo seu trabalho em contexto
diferente do de Freire, o antropólogo estadunidense Clifford Geertz (1989, p. 04) afirmava
que este conceito é “essencialmente semiótico” e acreditava que “o homem é um animal
amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu” (Idem). A cultura seria essa teia.
Dessa forma, entende a compreensão da cultura não como uma ciência experimental, com
suas leis, mas como uma ciência interpretativa, com os seus sentidos. Em Geertz (1989),
a cultura é percebida como um contexto referencial para a compreensão do social. No
caso de Freire, o educador enfatizava o estudo desse conceito antes de qualquer outro,
pois que auxilia na compreensão do cotidiano, da relação do homem com o seu meio. “A
cultura como o acrescentamento que o homem faz ao mundo que não fez. A cultura como
o resultado de seu trabalho. Do seu esforço criador e recriador” (FREIRE, 1967, p. 108).
É a valorização do homem do povo e sua cultura, seu modo de viver e transformar a
natureza pelo trabalho. Ao tomar consciência desse conceito, a pessoa passa a se enxergar
como produtora de cultura, orgulhosa de sua identidade e ao mesmo tempo reconhece e
valoriza outras culturas, trabalhando a alteridade. Reconheceria ainda que a cultura que
vem do povo tem o mesmo valor que a cultura dita erudita. “Descobriria que tanto é
cultura o boneco de barro feito pelos artistas, seus irmãos do povo, como cultura também
é a obra de um grande escultor, de um grande pintor, de um grande místico, ou de um
pensador” (FREIRE, 1967, p. 109).
Nos museus, pode acontecer algo semelhante ao que propõe Freire. É a partir dos
objetos da narrativa museal que se pode buscar o diálogo e sua “decodificação”, deixar
que os visitantes falem da relação que aquele objeto tem com a sua realidade, seu mundo;
ouvir a leitura que eles fazem. Considerando que há informações que podemos
acrescentar para que o tema seja explorado em suas diversas nuances e perspectivas.
Nessas situações, paralelamente, pode ser introduzido o conceito de cultura conforme o
entende Paulo Freire, para que as perspectivas sejam ampliadas, pois ainda hoje o
conceito elitista de cultura se faz presente. Muitos não valorizam a cultura popular e às
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vezes nem a consideram cultura, imaginando que cultura é somente o que é produzido
nas artes ditas eruditas. Os museus têm grande responsabilidade na desconstrução dessas
representações, apesar de que, quase todos os museus foram fundados a partir da
perspectiva das elites. Uma de suas funções deve ser exatamente a valorização da cultura
em todas as suas expressões, sem distinguir popular de erudito. Abrir espaços para aqueles
que sempre foram excluídos, para que todos se sintam representados. Por tudo isso,
considero que os conceitos apresentados podem contribuir no campo da educação em
museus.
Os museus são, como disse na Introdução, instituições políticas, cuja narrativa
apresenta uma versão da história, mas é preciso reconhecer que há outros ângulos e pontos
de vista sob os quais a história pode ser compreendida e ganhar novos significados. A
leitura do visitante é realizada tendo como fundamento sua forma de ver o mundo e está
relacionada a seu capital cultural. A narrativa museal apresenta muitas possibilidades que
precisam ser incentivadas a serem vistas pelo visitante. É preciso dar-lhe a oportunidade,
pois o museu torna-se dinâmico no momento em que possibilita essas interpretações. É
preciso deixar claro essa possibilidade de uma nova “leitura”, conforme aponta Chartier:
“um texto sem leitor é um não texto, quer dizer, só pegadas negras em uma folha em
branco. Ricoeur utiliza os conceitos hermenêuticos de atualização ou apropriação em um
sentido particular para designar o encontro que dá existência ao texto por meio da leitura”
(CHARTIER, 2001, p. 89).
No museu acontece algo semelhante à prática da leitura: a exposição sem a
“leitura” do visitante, ou seja, sem sua contribuição, sua “leitura do mundo”, é apenas
conjunto de objetos. Considero, então, que a narrativa museal apresentada é apenas uma
versão possível de outras interpretações. Além disso, no processo de sua elaboração,
tomando como referência o contexto histórico e pessoal, alguns objetos foram
selecionados em detrimento de outros. Portanto, a narrativa é uma versão com objetos
presentes e com “ausências” que contam uma história. Não devemos nos esquecer que os
museus são “guardadores da memória”, mas também do esquecimento, como nos lembra
Le Goff (2003). O que está presente deve ser discutido, porém as ausências ou lacunas
também devem ser estudadas: as ausências nas exposições, na sua elaboração e nas
opções políticas dos museus, de forma proposital ou não. Elas perpassam, portanto, várias
dimensões que não devem ser deixadas de lado pelos pesquisadores. Cabe aos visitantes
fazer sua interpretação. Freire (2005, p. 11), fala da importância do ato de ler, nos diz que
a leitura está intrinsecamente ligada ao contexto, ao mundo. Aliás, para ele, “a leitura do
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mundo precede a leitura da palavra”, mas “que a posterior leitura desta não possa
prescindir da continuidade da leitura daquele”. Por isso, é importante o papel do educador,
ao atentar para as suas responsabilidades e sabedor das implicações da narrativa museal.
É importante que ele tenha consciência da importância de sua função, pois é o mediador
entre os objetos que representam o passado e o presente, o exposto e seu contexto
histórico, político e social e até mesmo o que não está exposto também dentro de um
contexto. É o organizador do encontro, pois museu é lugar de encontros de gerações, de
discussões, de partilhas, de encantamentos. Encontros de sujeitos que possuem uma
leitura do mundo e juntos farão uma leitura da narrativa museal, cada qual compartilhando
sua própria experiência.
O objeto museal pode ser o disparador, ou melhor, para dialogar com Paulo Freire
(2004; 2014), o tema gerador para discussões e elucidações sobre o cotidiano e a história
das pessoas, do período, bem como relevantes temas atuais que têm conexão com a
discussão.
Neste estudo, considero, ademais, que leitura da narrativa museal é feita a partir
do capital cultural dos visitantes. Conforme concebe Bourdieu (2004, p. 74), o conceito
diz respeito à “alta cultura” acumulada pelos sujeitos ao longo de suas trajetórias. Pode
se manifestar no estado incorporado (quando há apropriação da cultura pelo sujeito),
objetivado (bens culturais, como livros, quadros etc.) ou institucionalizado (certificações,
diplomas). Nesse estudo, a forma incorporada do capital cultural será a mais utilizada.
Essa forma de capital cultural é uma aquisição pessoal, ou seja, é “um ter que se tornou
ser” (2007, p. 74) pois a pessoa dedica o que tem de mais pessoal que é o seu tempo. E a
propriedade torna-se parte integrante dela mesma, torna-se um habitus. A difusão é feita
de forma lenta e a apropriação não vai além da capacidade do receptor. Além disso,
geralmente é feita de forma não consciente. Não há forma de apropriação instantânea,
uma vez que se encontra incorporado ao ser e morre com ele.
Bourdieu exibe duas propriedades que caracterizam o capital cultural incorporado.
A primeira seu grau de dissimulação o qual o predispõe a agir como um capital simbólico,
sendo desconhecido, porém, reconhecido. A economia desconhece, por exemplo, o valor
social do capital cultural “no mercado matrimonial ou no mercado de bens culturais”. É
notório que aquele que possui capital cultural incorporado está mais disposto a ser bemsucedido nesses mercados. A economia ignora “a lógica propriamente simbólica da
distinção que assegura, por acréscimo, benefícios materiais e simbólicos aos detentores
de um forte capital cultural” (BOURDIEU, 2007, p.75). Outra característica, seu valor de
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raridade é explicado pelo fato de que poucas famílias têm condições de proporcionar
meios de prolongar os estudos dos filhos para além dos estudos necessários para o
trabalho.
O capital cultural incorporado, cuja disseminação se dá de forma imperceptível e
não consciente pela família, é um requisito para a competência cultural que, por sua vez,
será propiciador de sucesso escolar e que habilita seu proprietário com competências para
decifrar as obras de arte. E quanto mais essa competência é exercida maior ela se torna e
se transforma em necessidade cultural, e assim, a necessidade de fruição de bens culturais
e a vontade de visitar museus.
O prazer estético, em sua forma erudita pressupõe a aprendizagem e,
neste caso particular, a aprendizagem pela familiaridade e exercício, de
modo que, produto artificial da arte e do artificio, este prazer que se
vive ou pretende ser vivenciado como natural é, na realidade, prazer
culto (BOURDIEU, 2007, p. 165).

Acredito que os conceitos aqui apresentados muito contribuem para a
compreensão do tema estudado. Com eles é possível compreender melhor a mediação em
museus e as estratégias utilizadas pelos educadores e mediadores nas visitas mediadas,
especialmente no MAS e no MLiT. Dessa forma, voltarei a eles no decorrer da
dissertação, sempre no intuito de clarear uma situação observada.

1.3. A trajetória da pesquisa

Este estudo baseia-se em uma abordagem qualitativa. Conforme Ludke e Andre
(1986), durante um longo período, procurou-se ajustar as pesquisas das ciências físicas e
naturais para os fenômenos educacionais. Entretanto, essas pesquisas não dão conta do
complexo fenômeno da educação, pois situado no campo das ciências humanas e sociais,
é influenciado pelas relações sociais, as quais exigem um preparo diferenciado para sua
compreensão. Dessa forma, desde a década de 1980, muitos estudos na área da Educação
seguem a abordagem qualitativa. Portanto, foi utilizado o estudo de caso nesta pesquisa
com o objetivo de refletir sobre a mediação, a formação dos educadores e suas
metodologias. Para a delimitação de um campo de estudo e, como mencionei na
Introdução, selecionei dois museus de História, localizados em importantes cidades
históricas de Minas Gerais: o Museu de Arte Sacra de São João del-Rei (MAS) e o Museu
da Liturgia, em Tiradentes (MLiT).

41

Para Bogdan e Biklen (1992, p. 47), a investigação qualitativa possui cinco
características gerais, mas que não necessariamente se encontram em todos os estudos
dessa natureza: a fonte direta de dados é o ambiente natural e o investigador seu principal
instrumento; a investigação qualitativa é descritiva; o processo é mais interessante para o
investigador do que os resultados ou produto; a análise de dados é realizada de forma
indutiva; o significado é de importância vital. Diante disso, ao reelaborar o projeto inicial
de estudo, considerei que a abordagem qualitativa era a mais adequada, pois os dados
foram coletados no ambiente, foco da minha investigação. Acredito também que o
contexto teve grande importância para a construção dos dados, na medida em que
contribuiu para a análise e compreensão dos fenômenos investigados. Além disso, os
dados construídos, como darei a ler nos Capítulos III e IV, não foram números, mas
palavras, imagens, transcrições de entrevistas, notas de campo, documentos escritos. Na
abordagem qualitativa, o pesquisador constrói o objeto de estudo de forma que não só os
números sejam considerados, mas principalmente que os detalhes usualmente
considerados triviais, como gestos, olhares, ganhem relevância, uma vez que podem
favorecer a compreensão do caso em análise.
Acredito, ainda, que na pesquisa que ora apresento, o processo tenha sido mais
importante que o produto. Procurei saber como os educadores construíram suas
estratégias de mediação. Quais os termos utilizam e por quê e como eles negociam os
significados dos objetos. Essas informações se tornaram importantes para que eu
construísse conhecimento no campo da educação museal. A partir dos significados dados
pelos participantes, pude discuti-los e aprofundar minhas compreensões. A análise de
dados que busquei estabelecer foi feita de forma indutiva, ou seja, considerei os dados de
cada participante, relacionando-os com minhas próprias observações sobre o tema e as
referências lidas, para o estabelecimento das categorias de análise fundamentais para o
estudo.
Dentre as diversas abordagens de natureza qualitativa, optei pelo estudo de caso.
De acordo com Yin (2010, p. 24), o estudo de caso se adéqua quando as questões de
pesquisa se concentram nas perguntas “como” e “porque”. Ora, as questões que
orientaram este estudo se situam nesse tipo de proposição: Como os educadores se
formam? Como encaram seu papel como educadores de museus? Como veem sua
atuação? Como é feita a mediação durante a visita? Segundo o mesmo autor, o estudo de
caso também deve ser utilizado quando se estuda “um fenômeno contemporâneo em
profundidade em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o
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fenômeno e o contexto não são claramente evidentes” (YIN, 2010, p. 39). A mediação
em museus e a formação dos educadores não podem ser investigados fora dos museus. É
necessário que o pesquisador estude todo o contexto que envolve o processo das visitas
mediadas. O histórico do museu, o perfil dos educadores, a atual estrutura física e humana
do museu e assim por diante.
Além disso, Ludke e André (1986) dizem que o estudo de caso visa à descoberta
de novos elementos, ao analisar uma realidade determinada em um contexto específico.
A abordagem busca, ainda, descrever a realidade de forma completa e profunda. A partir
desses novos elementos de determinada realidade, o pesquisador pode surgir com novos
conhecimentos que poderão somar às práticas dos interessados no campo. Ademais,
segundo os mesmos autores, esse tipo de estudo visa também a buscar a opinião, a visão
das pessoas sobre o objeto de estudo e, posteriormente, o pesquisador acrescentará o seu
próprio ponto de vista. Essas opiniões, às vezes, divergentes e conflitantes, podem
contribuir para que os educadores e demais interessados do campo tirem suas próprias
conclusões sobre o tema. Porém, para que a investigação tenha credibilidade científica, é
necessário que o planejamento, a construção dos dados e a análise sejam feitos com
rigorosos critérios. As estratégias de pesquisa precisam ser planejadas e sistematizadas.
Além disso, o pesquisador precisa apurar os dados com mais de um procedimento de
coleta, para que a investigação ganhe em credibilidade.
À primeira vista, pode parecer estranho que o estudo de caso seja utilizado em
uma pesquisa que tem como foco dois contextos distintos: o MAS e o MLiT. Entretanto,
Yin (2010, p. 41 e 51) afirma que os estudos de caso múltiplos são uma variante dos
projetos de estudo de caso. Assim, o pesquisador pode eleger um indivíduo, uma
instituição como o “caso” a investigar ou, ainda, pode investigar mais de um indivíduo
ou instituição. E, mesmo assim, sua abordagem ainda seria o estudo de caso, ou seja, o
estudo de caso múltiplo.
Para a construção ou coleta de dados do estudo, além de uma primeira sondagem,
foram utilizadas a análise documental, a observação e entrevistas individuais gravadas
em áudio. A maioria desses procedimentos foi realizada no próprio ambiente onde
ocorreram os fenômenos investigados, pois, nesse tipo de pesquisa como disse, torna-se
inviável separar o objeto de estudo de seu contexto, sendo preciso realizar a investigação
no próprio ambiente de atuação dos mediadores. Assim, pude observar também os
diversos aspectos em jogo, as relações sociais e humanas, bem como as pessoas tomadas
como sujeitos da pesquisa em seus ambientes de atuação.
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Em um primeiro momento, fui visitar os museus para identificar o material a ser
pesquisado, documentos que informassem sobre as políticas da instituição para a
mediação e educação em museus, sobre como é feita a mediação e seus detalhes técnicos
e, por fim, o histórico dos museus estudados. Após esse primeiro contato, fiz o
planejamento das demais etapas do processo. A primeira visita possibilitou conhecer
melhor a instituição, seu funcionamento, seus funcionários e detalhes burocráticos e
históricos que ajudaram no planejamento e execução de outras etapas do estudo.
Num segundo momento, realizei observações nos dois museus. A intenção foi
observar os educadores e as visitas mediadas, com o objetivo de fazer registros descritivos
das mediações e atentar para os detalhes importantes que pudessem ajudar na sua
compreensão. Para essa etapa, fez-se necessária uma preparação. Por isso, antes de me
dirigir ao espaço da observação, foi imprescindível o planejamento. Pretendia, com os
dados obtidos na primeira fase, planejar a observação de tal modo que o foco estivesse
nos detalhes importantes para a descrição e compreensão dos fenômenos observados. A
preparação para a observação nos estudos sociais é necessária, pois o contato direto com
o ambiente investigado implica em alguns fatores que devem ser considerados. Muitas
vezes, quando o investigador pretende estudar um objeto que lhe é familiar, podem surgir
algumas complicações, pois, conforme Velho (1987, p. 126), “o que sempre vemos e
encontramos pode ser familiar mas não é necessariamente conhecido e o que não vemos
e encontramos pode ser exótico mas, até certo ponto, conhecido”. Na medida em que atuo
profissionalmente como mediadora em um museu, o ambiente e o objeto de estudo me
são familiares, e, sem dúvida, me dirigi para a observação levando comigo o que Velho
nomeia de “mapa de interpretação da realidade”. De acordo com o mesmo autor, o
pesquisador nestas condições supõe conhecer os papeis sociais, lugares, nomes, posições
dos sujeitos, mas pode desconhecer os fatores que influenciaram as relações, a visão de
mundo dos agentes sociais. Com isso, o pesquisador corre o risco de fazer julgamentos
apressados, baseados em estereótipos, o que pode prejudicar o estudo. Ao contrário,
estando atento a esta posição de análise, o pesquisador deve levantar dúvidas, rever
premissas, questionando lugares antes invioláveis, pois os elementos variam de acordo
com “a origem social, tipo de formação, orientação teórica e posição ideológica entre
outros” (VELHO, 1987, p. 128). Ademais, o investigador ainda precisa estar consciente
de que sua análise e descrição daquela realidade é apenas uma versão dentre outras
versões. Sempre a sua subjetividade estará presente, tanto na coleta de dados quanto na
construção e análise de categorias, pois o pesquisador parte de sua visão de mundo.
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Apesar de saber ser impossível me livrar de minha visão de mundo, fez-se necessária,
neste processo, uma vigilância para que aquilo que me é familiar não prejudicasse a
pesquisa, especialmente a coleta de dados no campo. Procurei olhar para o objeto de
estudo de modo vigilante, buscando tomar consciência dos meus pré-conceitos, com
curiosidade de conhecer o funcionamento do setor educativo e as estratégias utilizadas
pelos educadores na sua formação e nas mediações. O que me movia era a vontade de
conhecer e descobrir outros pormenores e detalhes que eu supunha existir, tentando deixar
meu conhecimento prévio de lado, para interferir minimamente na observação.
Após uma primeira análise dos dados obtidos com as observações, houve questões
que ainda não tinham sido suficientemente esclarecidas para a compreensão das questões
da pesquisa. Dessa forma, houve a necessidade de se realizar entrevistas individuais com
determinados participantes da pesquisa18. Isto se tornou necessário para que pudesse obter
mais detalhes ou mais informações que escapavam à observação. Foram realizadas
entrevistas semiestruturadas, gravadas em áudio e posteriormente transcritas. Para se
atingir os objetivos de conhecer o fenômeno através das entrevistas, é necessário que se
conheça o mundo de referência, isto é, o pesquisador deve basear-se em categorias. Elas
asseguram que dados consistentes serão recolhidos dos quais permitem uma análise mais
densa. A construção dos instrumentos de pesquisa, permitem ainda a coerência na
articulação das questões. Para uma clareza no estabelecimento de categorias, a revisão
bibliográfica exerce um papel fundamental, pois através dela é que o pesquisador percebe
aquelas informações e conceitos relevantes para o esclarecimento do tema. Brandão
ressalta a seriedade do trabalho das entrevistas não-estruturadas que “não tem nada a ver
com uma conversa” (2000, p. 181), pois exigem uma atenção e foco nos objetivos para
não haver dispersão. Apesar de ser mais livre, a entrevista não pode ser mal conduzida.
O entrevistador não pode se perder e desviar a atenção de seus objetivos dentro daquilo
que estabeleceu como tema. A autora apresenta três pontos importantes relacionados entre
si e nos quais o entrevistador deve se basear para conduzir o processo: empatia,
engajamento mútuo e objeto de pesquisa. Enumera, ainda, alguns cuidados que deve ter
o entrevistador: o equilíbrio entre engajamento e distanciamento. Às vezes, o esforço para
criar um clima favorável acaba no intimismo, o que provoca uma dispersão da atenção
seletiva que se deve ter para o controle da entrevista. Por fim, não se deve esquecer que,

18

Para uma das mediadoras, Mariana Pinter Chaves (MLiT), foi necessário enviar as perguntas por escrito,
por email, pois ela mora, atualmente, no Espírito Santo. Dessa maneira, não foi possível realizar a entrevista
pessoalmente.
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ao falar da realidade, o entrevistado a está reconstruindo com seus valores e sua visão de
mundo. Embora isso não signifique o distanciamento da objetividade, esses dados devem
ser relativizados e interpretados sempre que haja o uso da subjetividade na busca pela
compreensão das realidades sociais.
Thompson (1992) também chama a atenção para os tipos de entrevista existentes
e as classifica em formal e informal. Segundo o autor, para ser bem-sucedido, o
pesquisador deve usar um meio termo entre os tipos de entrevistas citados. No entanto,
há certas “qualidades essenciais” que o entrevistador deve ter: interesse e respeito pelos
outros como pessoas e flexibilidade nas reações em relação a eles; capacidade de
demonstrar compreensão e simpatia pela opinião deles; e, acima de tudo, disposição para
ficar calado e escutar.
Ao realizar uma entrevista, o primeiro passo, segundo Thompson (1992), seria a
preparação de informações básicas. Que consiste em se informar sobre o tema e o seu
contexto como medida preparatória. Isto poderia ser alcançado nas leituras, mas também,
no mapeamento do campo. O entrevistador pode ir a campo e buscar conhecer as pessoas,
ideias e informações; descobrir documentos que sejam importantes de se conhecer antes
das entrevistas; além de conhecer as práticas e as terminologias. Com raras exceções,
quanto mais se conhece, mais a possiblidade de se conseguir informações históricas
importantes no momento das entrevistas. Seguir estas orientações foi fundamental no
caminho percorrido por esta investigação.
O segundo passo seria a preparação cuidadosa da entrevista. Nesta etapa,
Thompson (Id.) enumera alguns princípios básicos para a elaboração das perguntas: as
perguntas devem ser simples e diretas; evitar frases que levem a respostas indefinidas;
evitar perguntas diretivas; evitar fazer perguntas que levem o informante a pensar no
modo que o pesquisador pensa; ter segurança do roteiro de perguntas preparado. É preciso
também atentar para o equipamento adequado a ser utilizado para evitar perdas e
aborrecimentos no momento de transcrever a entrevista19. Escolher o equipamento
pensando na qualidade e facilidade, além do conforto do entrevistado. Antes de iniciar a
entrevista, é bom verificar se o equipamento está em perfeito funcionamento, pois com
as conversas que antecedem a entrevista e a preocupação com o seu conteúdo, pode ser
que aconteça do entrevistador se distrair e esquecer-se dos detalhes do funcionamento do
equipamento. Apesar de todo cuidado que tive, me distrai e aconteceu de perder a
19

Thompson (1992) menciona o gravador. Porém, atualmente, os smartfones possuem dispositivos para
gravação de som, com alta qualidade.
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gravação de uma entrevistada. Acionei duas vezes o botão de gravar do programa no
celular e ele desligou, o que só foi percebido por mim quando cheguei em casa e me
dispus a transcrever a entrevista. Porém, como estava ainda bem recente e eu tinha a
estrutura da entrevista, com as perguntas, fui escrevendo as respostas que estavam bem
nítidas em minha mente. Em outra ocasião, confirmei com a entrevistada alguns detalhes
que eram mais duvidosos para minha memória.
Por fim, Thompson (1992) lembra que é também importante a escolha do local.
Deve ser um local tranquilo e que o melhor é ficar sozinho com aquele que está sendo
interrogado para que se crie um clima de confiança entre o entrevistado e o entrevistador.
A presença de outra pessoa pode inibir. Procurei deixar livre para o entrevistado escolher
o local da entrevista, onde ele se sentisse mais à vontade, mas que fosse em um local
tranquilo. Duas entrevistadas acharam melhor vir à minha casa, outra me recebeu em sua
casa, um entrevistei no pátio da UFSJ, e os outros no próprio museu.
Considerando estas orientações metodológicas, estive no MAS para observar uma
visita no dia 18 de julho de 2015, na parte da tarde. A educadora Ana Cristina de Aquino
Castro Ferreira recebeu estudantes e professores do 5º ano do Ensino Fundamental da
Escola Municipal “Maria Teresa”, de São João del-Rei. O grupo era composto de três
professores e 30 alunos. Minha intenção era observar outros grupos, porém, o museu se
encontra sem patrocínio e a educadora foi dispensada, temporariamente. Ficando sem
visitas mediadas de novembro de 2015 a outubro de 2016. Só recentemente foi aprovado
o projeto educacional do MAS, em edital de incentivo à cultura pelo SESI.
Em Tiradentes, no MLiT, observei a visita de um grupo de terceira idade, oriundo
do Rio de Janeiro, no dia 27 de novembro de 2015. Os visitantes eram em número de 28
pessoas. Aqui também os mediadores foram dispensados por término do contrato de
patrocínio e, até que se consiga aprovação de outro projeto, o museu está sem mediadores
contratados. Por isso, infelizmente não tive a oportunidade de observar outras visitas e
nem grupos de perfis diferentes. O intervalo grande entre a primeira observação no MAS
e a segunda no MLiT se deu por razões de meu trabalho, realizado concomitantemente ao
atendimento das disciplinas no mestrado e a impossibilidade de conciliar os horários no
ano de 201520.

20

Felizmente, consegui licença com remuneração, em tempo integral do trabalho no MRSJDR, em fevereiro
de 2016.
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Devido ao fato de os setores educativos dos museus pesquisados terem seus
trabalhos interrompidos por falta de financiamento, as etapas da investigação não se
deram de maneira linear. Somente nos dias 24 e 25 de novembro de 2016, retornei ao
MAS para observar mais três visitas de grupos ao museu, as quais faziam parte de uma
iniciativa em parceria com a FELIT21. As atividades consistiam em, primeiramente,
conhecer o acervo; depois a utilização de um jogo intitulado São João del-Rei Ontem e
Hoje, que já faz parte do setor educativo do MAS e, em seguida, a “contação” de uma
história pela educadora museal Ana Cristina Ferreira. O livro da história foi escolhido
pelos organizadores do FELIT de acordo com o homenageado do ano, o escritor Ignácio
de Loyola Brandão, cujo título era “O Menino que Vendia Palavras”22.

Figura 1-Observação de visita da Escola Municipal Maria Teresa ao MAS. Fonte: Acervo do MAS.

21

FELIT-Festival de Literatura de são João del-Rei e Tiradentes. A 10ª edição do festival teve como
homenageado o escritor Ignácio de Loyola Brandão. No evento houve lançamento de livros escritos por
alunos da região e contou com a participação das escolas municipais de Tiradentes e as escolas: Estadual
João dos Santos, Centro pedagógico Catavento e a Municipal Maria Teresa, todas de São João del-Rei.
22
O Menino que vendia Palavras, ilustrações de Mariana Newlands, editora Objetiva, Rio de Janeiro,2007.
Baseado na infância do autor, o livro conta a história de um menino que se orgulhava do conhecimento do
pai que era consultado sempre que um colega queria saber o significado de alguma palavra. Até que um dia
o menino resolve cobrar por cada consulta.
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A primeira turma chegou às 08:00 horas do dia vinte e quatro de novembro de
2016. Eram alunos do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Maria Teresa,
que fica no centro da cidade de São João del-Rei. Chegaram a pé devido à proximidade
da escola com o museu. O grupo era formado por 21 alunos e duas professoras. Ana
Cristina, educadora do museu os recebeu na porta de entrada e fez as apresentações,
informou o que ia acontecer e lembrou que a visita seria rápida pelo pouco tempo que
tinham para todas as atividades. A segunda turma chegou logo em seguida as 09:30 horas.
Vindo da mesma escola, o grupo era formado por vinte e dois alunos do 4º ano do Ensino
Fundamental e duas professoras. Da mesma maneira que a primeira turma, eles também
chegaram a pé. A última turma chegou para a visita no dia 25 de novembro de 2016 às
13:40 horas. O grupo de vinte e três alunos e três professores dos 3º, 4º e 5º anos do
Ensino Fundamental de uma escola particular da cidade, o Centro Pedagógico Catavento.
Nessa turma havia dois alunos especiais, que necessitavam do acompanhamento de uma
professora auxiliar. Suas restrições não eram físicas, mas não posso precisar ao certo, por
falta

de

mais

informações.

Figura 2- Observação de Visita do Centro Pedagógico ao MAS. Fonte: Acervo do MAS.

Nas visitas, percebi a preocupação com o tempo, que era curto para tantas
atividades. Mas a educadora procurou sempre atender as crianças nas suas curiosidades
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e, também, ouvir suas observações. O tempo que a escola determinou para a visita pareceu
ser insuficiente. Nas observações, este me pareceu mais um obstáculo a ser enfrentado
pelos educadores de museus: articular o tempo destinado ao museu com o tempo da
escola. Tudo indica que o tempo de uma aula na escola e o tempo de uma visita mediada
no museu têm relações pedagógicas diferentes. Há muito mais preocupação com o tempo
na escola do que nas atividades realizadas do museu. Em algumas visitas, os professores
acabam forçando os mediadores dos museus a uma “pedagogização escolar do tempo”.
Outra etapa da pesquisa, ocorrida entre os meses de março e abril de 2016 foi a
realização de entrevistas com os profissionais de ambos os museus. Como disse, as
entrevistas foram semiestruturadas e elaboradas a partir de questões levantadas e
informações colhidas na primeira fase da investigação, quando entrei em contato com as
instituições pela primeira vez, além de temas relevantes anotados durante as primeiras
observações que fiz das visitas mediadas. Uma das mediadoras, Mariana Chaves havia
mudado para outro estado, então, mandei o questionário por endereço eletrônico. Para
algumas educadoras como Ana Cristina de A. C. Ferreira/MAS e Noêmia
Nascimento/MLiT houve a necessidade de questioná-las novamente para esclarecer
detalhes dos setores educativos e de suas práticas nos museus. O contato foi feito por
meio eletrônico dessa vez e não, pessoalmente.
Ao fim da pesquisa, sinto-me realizada, pois creio que, apesar de problemas que
tive pelo caminho percorrido, eles não chegaram a prejudicar os resultados do trabalho.
Além disso, pessoalmente, sinto que a pesquisa contribuiu para o meu crescimento
profissional e acadêmico. Com esse trabalho, sinto-me motivada a conhecer mais, isto é,
o conhecimento adquirido sempre nos impulsiona a conhecer mais, a querer conhecer
mais. Além disso, a interlocução com o campo deixou mais claro para mim como tem
sido construído o campo de formação dos mediadores e suas estratégias na mediação.
Assim, meu objeto de estudo surgiu no cotidiano de minhas práxis como
educadora museal. Busquei em outras instituições museais compreender aquilo que me
inquietava. Amparei-me em autores que investigaram o fenômeno da educação e da
cultura e também naqueles que lidam com educação em espaços não-formais para
construir os caminhos teórico-metodológicos que deram suporte à pesquisa.
Mas para entender os fenômenos educativos, faz-se necessária uma boa
compreensão do contexto histórico no qual os mesmos se fundam. Dessa maneira, a
seguir, apresentarei os caminhos percorridos pelos museus e as políticas culturais, bem
como a valorização da educação museal ao longo do tempo.
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CAPÍTULO II
OS MUSEUS E AS POLITICAS CULTURAIS

Neste capítulo o objetivo é apresentar os caminhos percorridos pelos museus ao
longo do tempo e sua vinculação com as políticas culturais, bem como, realizar um
histórico das primeiras ações educativas e da valorização da educação museal. Dando
destaque para um marco na valorização da função educativa nos museus: A Mesa de
Santiago do Chile, ocorrida em 1972. Tudo isso é relevante para contextualização das
instituições pesquisadas, assim como dos objetos de estudo.

2.1.Os Caminhos percorridos pelos museus

Como pôde ser observado pelo levantamento bibliográfico que realizei e
apresentei na Introdução, o campo de pesquisa sobre educação museal ainda se encontra
incipiente. A preocupação com as práticas de educação museal em si pode ser observada
nos temas de seminários promovidos pela ICOM e UNESCO. O primeiro Seminário
Internacional, ocorreu em 1952, em Nova York, e outros regionais, como o de 1958, no
Rio de Janeiro (MACHADO, 2009). Mais tarde, logo após a carta de Santiago, escrita a
partir da mesa-redonda de Santiago do Chile em 1972, quando foi lançado o desafio de
se discutir o papel dos museus em relação à questão social da América Latina, deu-se
ênfase ao potencial educativo dos museus como propiciadores do desenvolvimento
social23. Desde então, percebe-se uma preocupação com os processos de aprendizagem
em museus e, atualmente, a educação está no centro das atenções nas instituições museais.
Recentemente, o IBRAM, por meio de sua Coordenação de Museologia Social e
Educação, promoveu amplo debate em uma plataforma virtual com o objetivo de
elaboração de diretrizes, as quais nortearão as políticas para a educação em museus no
Brasil.24 Apesar de a educação museal estar no centro das discussões no IBRAM, quando
em 2010 comecei meu trabalho no museu, não houve qualquer curso de formação que
orientasse meus trabalhos. Tive que buscar, por minha própria conta, leituras e
conhecimentos que me ajudassem em minhas práticas. Dessa forma, questões foram
surgindo e acabaram por culminar no projeto de pesquisa apresentado ao mestrado: Como

23

Mais detalhes sobre a Carta de Santiago (1972) serão apresentados em momento posterior deste capítulo.
O Programa Nacional de Educação Museal (PNEM) ainda está em fase de finalização. Dos debates
promovidos virtualmente será elaborado um documento que norteará as políticas para a educação museal.
24
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se faz a formação dos educadores de museus? Como se dá a mediação nas visitas e quais
estratégias os educadores se utilizam para a mediação?
Para que se compreenda melhor a mediação em museus nos dias atuais, é
necessário que se faça uma breve apresentação da história das ações educativas nos
museus. Contudo, antes, buscarei melhor situar os museus no tempo e no espaço. Dos
gabinetes de curiosidade e das coleções principescas dos séculos XVI e XVII aos dias
atuais, os museus percorreram um longo caminho e sua dimensão educativa foi,
paulatinamente, sendo afirmada e ganhando expressão. Essas instituições sempre
estiveram relacionadas à memória e ao poder.
Cardoso (2003) estabelece quatro matrizes históricas sob as quais se organizaram
as instituições museais. A primeira, origina-se das coleções de arte principescas, de
monarcas ou famílias reais que se transformaram em museus de celebração e ostentação
cívica depois de movimentos de revolução e da organização política dos Estados em
repúblicas. É o caso por exemplo do Louvre e Hermitage. No Brasil, podemos citar o
Museu Imperial e o Museu Nacional de Belas Artes como exemplos dessa matriz. O
primeiro, morada de verão do Imperador D. Pedro II e o Museu Nacional de Belas Artes,
cuja coleção foi trazida como parte das medidas tomadas pelo Regente D. João, ao se
mudar com a família real para o Brasil em 1808.
A segunda matriz guarda relação com os gabinetes de curiosidade Cardoso (2003)
que, com o tempo, viraram sinônimo de poder e conhecimento, sendo muitas vezes
espaços de estudo e pesquisa. Assim, de certa forma, a educação está presente também
nesses espaços desde o início.

Enfim, podemos perceber que esses gabinetes de coleções tentavam
reproduzir o mundo em um pequeno espaço. Todos os exemplares
recolhidos eram dispostos geralmente em um mesmo local, uma mesma
sala, lado a lado, ora obedecendo a uma classificação posterior, ora não
obedecendo a nenhuma teoria preexistente (POSSAS, 2010, p. 156).

Tais gabinetes de curiosidade, muito comum na Europa no século XVIII, se
transformaram nos museus de Ciências e História Natural. Possuíam espécimes de
animais, vegetais e minerais exóticos que eram utilizados para estudos. Com o passar do
tempo, foram se especializando, dando origem aos museus de ciência e tecnologia, de
história natural, arqueologia e antropologia. Como exemplos, podemos citar o Museu
Britânico e, no Brasil, o Museu Emilio Goeldi (em Belém) e o Museu do Índio (no Rio
de Janeiro).
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Voltando a Cardoso (2003), a terceira matriz refere-se aos museus criados pelo
Estado, com intenções de instrução e educação da população. Esse tipo de museu teve o
início no final do século XIX e se perpetuou até o XX. Foi a primeira vez em que o Estado
se propôs a criar museus e não se apropriar de coleções particulares. Como exemplos
desse tipo no Brasil, temos o Museu Histórico Nacional e o Museu Paulista.
A quarta matriz, muito comum no século XX, diz respeito a museus cujas coleções
pertenciam a particulares e que foram doadas após a morte dos proprietários, com o
objetivo de preservá-las e, talvez, lançarem seus nomes para a posteridade. O
Metropolitan Museum of Art, de Nova Iorque, é um exemplo. Nos Estados Unidos, há
uma grande quantidade de museus que se encaixam nessa característica. No Brasil, temos
o Museu de Arte de São Paulo e os Museus Castro Maya/Ibram (O Museu do Açude, na
Tijuca e o Museu da Chácara do Céu, em Santa Teresa).
Cardoso (2003) chama a atenção para a existência de casos de museus que se
encaixam em mais de uma matriz. Por outro lado, há museus, cujas características, não
se aplicam a nenhuma dessas origens, tais como: os museus comunitários, museus de
favela, museus de percurso. Ademais, diferentemente do que aconteceu em outros países
da Europa, é importante mencionar que nos museus escandinavos a memória do povo
também estava presente, tendo sido inaugurados museus do folclore, o primeiro na
Dinamarca em 1807 e, posteriormente, na Noruega e Finlândia (LE GOFF, 2003, p. 459).
No Brasil, o primeiro museu foi criado em 1815 com a vinda da Família Real
portuguesa para Colônia: o Museu Real, atualmente denominado Museu Nacional,
vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Da mesma forma que na Europa,
aqui também os museus foram criados pela elite e para a elite. No século XIX, muitos
deles foram abertos baseados em uma visão iluminista, considerados como um meio de
ensinar a história que se queria divulgar (MACHADO, 2010, p. 137). Essa mentalidade
perdurou e até no início do século XX, quando ainda verificamos que governos usaram
dos museus e do patrimônio como meios para a construção da identidade nacional.
Segundo Chagas (2006), os museus brasileiros do século XIX colaboraram com o
projeto de construção ritual e simbólica da nação, estabeleceram narrativas nos moldes
dos museus estrangeiros e buscaram apresentar um sonho de civilização, mas um sonho
da elite, uma vez que o sonho popular ficara de fora. Para ele, se não era possível mudar
a realidade forjada pela colonização, era possível sonhar com uma realidade moderna,
limpa, em outras palavras, europeia. Os museus apresentavam, dessa forma, um cenário
idealizado, como no teatro: “O espetáculo de teatro de memória dramatizado pelos
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museus opera de modo semelhante. É este labirinto de sonho que se projeta como herança
museológica nos séculos XX e XXI, assumindo muitas vezes a dimensão de um pesadelo”
(CHAGAS, 2006, p. 45).
Em Meneses (2010) o termo “teatro da memória” também é utilizado para se
referir aos museus históricos. Porém, numa perspectiva diferente da de Chagas (2006).
Segundo ele, Hooper-Greenhill acredita que esse conceito ainda deva ser explorado
atualmente, pois para ela é mais eficiente que a escrita, pela exploração sensorial que
possibilita, ganha impacto pedagógico. Meneses (2010) aponta ainda que o teatro da
memória, cuja proposta é a articulação de imagens e espaços para assegurar a memoração,
caracteriza, ainda hoje em dia, a visão dominante do que seja um museu histórico e suas
funções. No entanto, essa formulação se depara com dois problemas: primeiro porque os
antecedentes do museu histórico, de visão iluminista, desencadeia, hoje, na “estetização
do social” ou “transformação da história em espetáculo” (Id., p. 16). Em segundo lugar,
deixa de lado os elementos de evocação e celebração ainda presentes nos museus
históricos atualmente e, também, negligencia a questão do conhecimento. Na sua opinião,
o museu histórico já se encontra apto para fazer o que só o museu pode fazer bem:
explorar, não sínteses sensoriais da história, mas a transformação dos objetos em
documentos históricos. O museu de história deveria ser, “em vez de teatro, laboratório,
com tudo aquilo de criador que essa ideia contém” (2010, p. 51). Meneses ainda explica
o conceito de laboratório da história como sendo o “espaço de trabalho sobre a memória,
em que ela é tratada, não com um objetivo, mas como objeto de conhecimento” (Id., p.
51).
Já no início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial e a consolidação do
processo industrial na Europa começam a surgir os movimentos com caráter nacionalista
os quais tem relação com a Revolução Francesa e a chegada ao poder da burguesia.
Naquele momento era preciso intensificar os novos valores e enfatizar a cultura e
tradições nacionais. No pós-guerra, esse movimento foi intensificado, pois o
desenvolvimento da indústria promoveu o desenvolvimento de economias nacionais e a
ascensão da classe média ao poder.
No Brasil, com a Revolução de 1930, o fim da República Velha e a perda de poder
das oligarquias rurais, a burguesia se instalou na política. Getúlio Vargas, após o golpe,
tornou-se o presidente do Brasil. Havia intenso debate de “tendência dialéticas oriundas
do radicalismo dos movimentos nacionalistas e de inspiração internacional” (MIGUEL;
CORREIA, 2009); ideias das quais Vargas se apoderou e se beneficiou para a
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consolidação do seu governo. Havia também o crescimento da urbanização e do processo
de industrialização e, com isso, as relações capitalistas se espalham. Houve uma
necessidade de se passar de uma estrutura rural e colonial para uma estrutura urbana e
industrial. Daí uma necessidade do próprio sistema capitalista, para sua sustentação, de
dar acesso à população a um mínimo de educação. Com isso, houve também o
crescimento no âmbito cultural e o crescimento na produção de bens visando ao nacional.
Porém, nessa produção, havia pessoas com visões diferentes. O nacionalismo brasileiro
dava margem a muitas versões e o movimento nacionalista no Brasil não era uma
unanimidade, apresentando-se sob muitas facetas. Segundo Chagas (2006, p. 30):
Nos anos 20, no Brasil, ainda que o debate em torno do nacional fosse
a tônica dominante, ele (o debate) não estava submetido ao controle de
um único grupo. O nacional não se apresentava com alguma coisa
pronta e definida à partida ou mesmo submetida a um único olhar:
diferentes nacionalismos estavam em jogo naquele momento.

Chagas (Id.) nos apresenta um trecho de uma carta de Mário de Andrade a Carlos
Drummond de Andrade, datada de fevereiro de 1925, na qual o autor denuncia os
diferentes pontos de vista sobre o nacionalismo no Brasil, naquele momento: “a diferença
é tão grande! Pra castigo lhe dou como tema fazer a distinção entre o nacionalismo dos
Joães do Norte e do Sul dos modernistas” Id., p. 47). A discussão em torno do nacional e
do popular “não foi uma invenção dos modernistas; ao contrário, para participar do seu
tempo eles precisavam aceitá-la e enfrentá-la apresentando respostas mais ou menos
apropriadas” (Id.).
Segundo Miguel e Correia (2009), Getúlio Vargas se valeu das ideias dos
movimentos nacionalistas, logo após a Constituição de 1934, para delas se beneficiar e se
consolidar no poder, o que assegurou condições para amplas reformas políticas e
administrativas que marcaram o período do Estado Novo (1937-1945). Dessa forma, o
Estado, representado pela política de Vargas, uniu-se aos intelectuais na elaboração e
implementação de novas políticas nas áreas da saúde, educação e administração, com os
objetivos de constituir uma nova sociedade, uma identidade nacional e de divulgar a
cultura nacional. Assim, os intelectuais, que eram em sua maioria pertencentes à elite
brasileira e o governo, trabalharam na criação da identidade nacional, sem ouvir as
necessidades do povo, mas projetando uma nação idealizada, aquela na qual eles
acreditavam ser a melhor para o país. Nesse período, foram criadas muitas instituições,
dentre elas o SPHAN, IBGE, Universidade do Rio de Janeiro e Universidade de Brasília.
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O SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)25 foi criado em
13 de janeiro de 1937 e regulamentado pelo decreto nº 25 de 30 de novembro de 1937.
Nesse mesmo ano, Vargas inaugurou o período que ficou conhecido como Estado Novo
(1937 a 1945), quando aconteceu o golpe de Estado e foi estabelecida a ditadura. A
atmosfera do período que antecedeu esse governo foi de “redescoberta do Brasil”.
Iniciando-se com a Semana de Arte Moderna em 1922 e a fundação do Partido Comunista
naquele mesmo ano, a nova maneira de olhar o Brasil e os brasileiros foi consolidada com
a Revolução de 1930. Conforme Chagas (2010, p. 101):

O interesse pela redescoberta do Brasil seria fortalecido na década de
30 com a produção de diversos intelectuais, independentemente dos
matizes ideológicos, que buscavam reinterpretar o país a partir de novos
parâmetros. Essa produção pode ser percebida através das obras:
Evolução Política do Brasil (1933), de Caio Prado Júnior; Casa Grande
e Senzala (1933), de Gilberto Freyre; Raízes do Brasil (1936), de Sérgio
Buarque de Holanda e História econômica do Brasil (1937), de Roberto
Simonsen.

Em 14 de julho de 1934, foi criada a Inspetoria de Monumentos Nacionais,
primeiro órgão ligado à preservação do patrimônio, que antecedeu o SPHAN e cuja
principal meta era impedir que objetos da história nacional saíssem do país, devido ao
comércio de antiguidades. É de sua responsabilidade o decreto de tombamento da cidade
de Ouro Preto, importante centro urbano do ciclo do ouro em Minas Gerais (MIGUEL;
CORREIA, 2009, p. 03-04).
O decreto de criação do SPHAN, principal órgão de preservação do patrimônio,
teve como base um documento preliminar elaborado por Mário de Andrade, a pedido do
então Ministro da Educação, Gustavo Capanema. Seu projeto foi ancorado em pesquisas
que impactaram o meio político e intelectual do país, pois a diversidade cultural da nação
foi colocada no centro das discussões. A proposta de Mário de Andrade, entretanto, sofreu
modificações e cortes, sendo muitos de seus conceitos retirados, tais como a noção de
patrimônio imaterial. O SPHAN era subordinado ao Ministério da Educação e Saúde

25

O atual IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) teve a nomenclatura alterada
muitas vezes ao longo do tempo. Criado como SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional) teve o nome mudado em 1946 para DPHAN (Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional). Em 1970 tornou-se IPHAN e em 1979 foi desmembrado em: SPHAN (Secretaria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional) e FNPM (Fundação Nacional Pró-Memória), órgão executivo, resultado da
fusão com outro órgão, o CNRC. Em 1990, o SPHAN e a FNPM foram extintos para a criação do IBPC
(Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural) que, em 1994, teve o nome alterado mais uma vez e tornouse, novamente, IPHAN.
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Pública e foi presidido por Rodrigo Melo Franco de Andrade até 1967, época de sua
aposentadoria.
O IPHAN, como atualmente é nomeado, fazia parte do projeto ideológico do
Estado Novo, que via na instituição do Patrimônio a possibilidade de vender a ideia de
um governo que se preocupava com o povo e sua cultura e, ao mesmo tempo, servia como
uma forma de afirmação da identidade nacional.
Logo nas décadas seguintes, anos 1940 e 1950, foram criados os seguintes
museus: Museu da Inconfidência (1938); Museu Regional de São João del-Rei (1946, ano
do tombamento da casa do Comendador, onde funciona a instituição); Museu do Ouro
(Sabará, em 1954); Museu do Diamante (em Diamantina, em 1954).
Na segunda metade do século XX, a América Latina estava imersa em problemas
econômicos e políticos que agravavam seus problemas sociais e culturais. Foi nesse clima
que a UNESCO propôs o tema da Mesa Redonda de Santiago do Chile, ocorrida em 1972:
O papel do Museu na América Latina de Hoje, incitando os participantes a refletir e
discutir sobre a museologia e os desafios enfrentados na América Latina naquele
momento e no século XXI. As discussões resultaram em uma carta, na qual se propunha
a função dos museus diante dos problemas sociais e econômicos pelo quais os países
passavam.
No Brasil na década de 1960, o campo político passava por um período de
turbulência, que culminaria no Golpe de Estado de 1964, que levou os militares ao poder.
Esse grupo também se preocupou com as políticas nacionais para a cultura. Foi criado o
Conselho Federal de Cultura (CFC) em 1966, com o objetivo de elaborar as bases da
política cultural do país. Todas as ações estavam sob os pilares que orientavam as políticas
governamentais: modernização do país, integração e Segurança Nacional. Dessa forma,
as proposições que orientaram o CFC eram as de “tradição” e de “defesa” da cultura
nacional, identificada com elementos do passado. Assim, privilegiavam-se ações de
preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural (museus, folclore, arquivos, obras
de arte). A política para os museus, responsabilidade do IPHAN, não se modificou muito
durante a ditadura, mesmo porque seu dirigente responsável, Rodrigo de Melo Franco,
continuou seu trabalho até 1967. Segundo Julião (2006, p. 25):
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A abordagem de fatos e personagens excepcionais, a preponderância
dos critérios estéticos e de raridade na formação das coleções, a história
tratada sob a ótica das elites e do Estado e a ideia de que os museus
deveriam educar o povo, preparando-o para o progresso e civilização,
eram vetores conceituais presentes na maioria dos museus organizados
pelo SPHAN, configurando uma política distante do ideal formulado
por Mário de Andrade, que incluía a preservação de bens
representativos da cultura popular.

Somente em 1968, como resultado do movimento folclorista das décadas de 1940
e 1950, incentivado pela UNESCO no período pós-guerra, é que foi criado o museu do
folclore, no Brasil. A iniciativa, no entanto, longe de contemplar a cultura popular como
parte da cultura nacional, representa a concepção na qual a história nacional é obra das
elites, não há participação do povo cuja cultura ocupa um lugar subalterno e singular na
cultura da nação, como algo exótico e distante.
Um pouco antes da criação do Museu do Folclore, em 1967, Renato Soeiro
assumiu o SPHAN, após a aposentadoria de seu titular Rodrigo de Melo Franco. Porém,
a política para os museus não teve significativas mudanças, tendo sido dada continuidade
à visão anterior. A tendência somente se modificaria em 1975 com a criação do Centro
Nacional de Referencia Cultural (CNRC), coordenado por Aloísio Magalhães, que
significou um importante passo na área cultural.
O CNRC surgiu como consequência de discussões empreendidas semanalmente
por um grupo composto por funcionários federais e do Distrito Federal e professores da
UnB. Sua proposta se orientava para a ampliação da concepção de patrimônio, para que
pudesse abranger questões como “a necessidade de promover modelos de
desenvolvimento econômico autônomos, a valorização da diversidade regional e os riscos
da homogeneização e perda da identidade cultural da nação” (IPHAN, 2014, p. 07), isto
devido ao acelerado processo de industrialização e à expansão dos meios de comunicação
de massa, processos estes, é bom lembrar, com incentivos do governo federal.
Em 1979, Aloiso Magalhães assumiu o IPHAN. Na direção do instituto, seu
objetivo era recuperar a proposta original de Mário de Andrade, na qual a concepção de
patrimônio englobava também a cultura popular. O IPHAN passou então a reconhecer a
diversidade cultural do Brasil e a valorizar os saberes e fazeres da cultura popular,
“processo que teve como fato emblemático o tombamento do terreiro de candomblé Casa
Branca, de Salvador, em 1984” (JULIÃO, 2006, p. 26).
O IPHAN, através de seu Departamento de Museus, era responsável pelos museus
federais nos seus direitos, deveres e obrigações e também pela Política Nacional de
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Museus o que aconteceu até 2009, quando houve a criação do Instituto Brasileiro de
Museus, autarquia vinculada ao Ministério da Cultura e criada especialmente para
administrar as políticas museais e os museus federais.
A criação de uma instituição exclusivamente dedicada aos museus brasileiros era um
desejo antigo dos profissionais envolvidos com a Museologia, o que se concretizou com a Lei
11.906 de 20 de janeiro de 200926. Essa lei criou também os cargos efetivos e comissionados e
funções gratificadas da instituição.
O IBRAM, autarquia vinculada ao MinC, sucedeu o IPHAN nos direitos, deveres e
obrigações relacionados aos museus federais. O órgão é responsável pela Política Nacional de
Museus (PNM) e pela melhoria dos serviços do setor – aumento de visitação e arrecadação dos
museus, fomento de políticas de aquisição e preservação de acervos e criação de ações integradas
entre os museus brasileiros, sendo responsável pela administração direta de 29 museus27.
Na lei de sua criação, no artigo 2º, foram estabelecidas as definições de instituições
museológicas, bens culturais musealizados e atividades museológicas. As primeiras são definidas
como:
Centros culturais e de práticas sociais, colocadas a serviço da sociedade
e de seu desenvolvimento, que possuem acervos e exposições abertas
ao público, com o objetivo de propiciar a ampliação do campo de
possibilidades de construção identitária, a percepção crítica da
realidade cultural brasileira, o estímulo à produção do conhecimento e
à produção de novas oportunidades de lazer (BRASIL, 2009).

A lei cita ainda as características básicas que as instituições museológicas devem
ter: a vocação para a comunicação, investigação, interpretação, documentação e
preservação de testemunhos culturais e naturais; o trabalho permanente com o patrimônio
cultural; o desenvolvimento de programas, projetos e ações que utilizem o patrimônio
cultural como recurso educacional e de inclusão social e o compromisso com a gestão
democrática e participativa.
O conjunto de testemunhos culturais e naturais que se encontra sob a proteção de
instituições museológicas é a definição dada para bens culturais musealizados e as
atividades museológicas são os procedimentos de seleção, aquisição, documentação,
preservação, conservação, restauração, investigação, comunicação, valorização,
exposição, organização e gestão de bens culturais musealizados.

26

Assinada pelo então Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da
União, Seção 1, de 21 de janeiro de 2009, p. 1.
27
Informação retirada da página do IBRAM.
Disponível em http://www.museus.gov.br/acessoainformacao/o-ibram/ acessada em 03/06/2016.
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Com a criação do IBRAM, houve um desenvolvimento nas políticas para os
museus. Foram implementadas ações que ajudassem na criação e gestão de museus, bem
como no intercâmbio e integração entre as instituições e desenvolvimento do programa
de ações educativas voltadas para o setor. Vale mencionar, como disse em seção anterior,
a criação de cursos de graduação e pós-graduação no campo da Museologia. Foram
abertos cursos na área de museologia, nas modalidades de graduação e pós-graduação.
Com exceção dos cursos de graduação da UNIRIO e da UFBA, que são mais
antigos, 1932 e 1969 respectivamente, a maioria foi criado na década de 200028. O mesmo
aconteceu com os cursos de pós-graduação. Na categoria especialização (lato sensu)
foram criados cinco cursos29. Na categoria de Mestrado, outros cinco30. Assim, percebese que a área da Museologia se amplia e também o interesse em cursos de formação nessa
área. Isto podia ser notado até recentemente. No entanto, com o impeachment da
presidenta Dilma Rousseff e a consequente quebra da continuidade e incertezas nas
políticas culturais, não se sabe o que poderá acontecer, o futuro ainda é incerto. O que se
pode perceber é que a cultura não é o foco do atual governo do presidente Michel Temer
que nos primeiros atos como presidente extinguiu o Ministério da Cultura, e somente o
restabeleceu sob muita pressão da classe artística e servidores.

28

Na Fundação Escola Barriga Verde, em 2004; na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)
e na Universidade Federal de Pelotas (UFPel) em 2006; na Universidade Federal de Sergipe (UFS) em
2007; na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) em 2008; na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e na Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) em 2010 e por fim na Faculdade de Artes e Ciência D. Bosco e Universidade Castelo
Branco em 2012 e 2014 respectivamente, ambos situados em São Paulo.
29

Faculdade de Santa Cruz na Bahia em 2014; Universidade Federal de Ouro Preto em 2012; Universidade
Cândido Mendes criado em 2007 e ofertado em2014; Instituto Singularidades em 2014, o curso de pósgraduação em educação em museus e centros culturais; Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, em
2012 e Clarentiano Rede de Educação, em 2014.
30

Na Universidade Federal da Bahia, em 2013; UNIRIO em 2006 e USP em 2012; Mestrado profissional:
na Universidade Federal do Piauí e na Universidade Federal de Minas Gerais, ambos em 2014.
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2.2.As ações educativas nos museus

É importante mencionar que as ações educativas nos museus não se iniciaram
recentemente, elas remontam ao final do século XVIII. De acordo com José M. Brandão,
considera-se o Abade Gregoire, “fundador do Conservatoire des Arts et Métiers em Paris
(1794) -finais do século XVIII), o grande impulsionador destas questões, preocupado que
estava com a formação técnica dos artífices franceses” (BRANDÃO, 1996, p. 58). Os
ideais democratizantes inspirados pela Revolução Francesa, nos museus, resultaram,
entre outras coisas, em ampliação do acesso. Acreditava-se que o público poderia
aprender com essas instituições e formar o seu gosto. Foi a partir daí que os museus
passaram a ter mais relevância na sociedade de cada país e passaram a ser instrumentos
de divulgação dos ideais de cada um de seus governos (MARANDINO, 2008). Com isso,
houve um crescimento e abertura de museus na Europa. Com a ampliação do acesso a
essas instituições, começou-se a pensar mais nos processos educativos desses espaços.
Foi no século XIX que também foram criados muitos museus no Brasil: Museu Real
(1815); Museu do Exército (1864); da Sociedade Filomática (1866) hoje o Museu
Paraense Emilio Goeldi; Museu da Marinha (1868). Porém, no início do século XX é que
os museus e a questão do patrimônio estiveram novamente no foco das preocupações
nacionais e foi criado o Museu Histórico Nacional. A criação do MHN em 1922 evidencia
a questão da nação no campo da museologia. De acordo com Regina Abreu, o MHN,
diferentemente dos grandes museus de então, dedicados as ciências e tecnologia, fora
criado para exaltar a pátria e seus heróis, consagrado aos fatos e personagens do passado
e com o objetivo de educar o povo e instruí-lo em sua formação cívica (JULIÃO, 2006).
Na Europa, com o crescimento do número dos museus e a diversificação de seu
público no início do século XX, houve também a preocupação em se fazer pesquisas que
ajudassem a conhecer melhor o gosto e o perfil desse público. A preocupação não era
somente com a exposição em si, mas também com a capacidade de entendimento do
público. Com isso, a educação em museus foi se desenvolvendo.
Interessante ressaltar que o tema da função educativa dos museus era uma
preocupação dos expoentes do movimento da Escola Nova31. Pode-se perceber, em

31

Movimento de renovação do ensino que tornou-se atuante na primeira metade do século XX e culminou
com a publicação do Manifesto de 32 assinado pelos principais intelectuais do momento. O movimento
defendia a universalização da escola pública, sua laicização e gratuidade. Defendia-se a formação do
indivíduo reconhecendo seu direito à cidadania, sua identidade pessoal e cultural e integrando-o à
coletividade através do processo educativo. (MAGALDI; GONDRA,2003).
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alguns estudos e publicações das décadas de 1930 e 40, a respeito de novos métodos de
ensino, a citação e análise do museu como um recurso de aprendizagem. Os educadores
consonantes com os ideais escolanovistas valorizavam não apenas a educação formal
mas, também, a educação adquirida fora da escola. Outro ponto importante a ser
mencionado é que o tema era tratado nas políticas públicas de ensino de alguns Estados,
como São Paulo e Rio de Janeiro.
No Brasil, na primeira metade do século XX, as instituições museais foram,
muitas vezes, usadas como política do Estado com o objetivo de celebração das datas
nacionais e construção da identidade nacional (BEMVENUTTI, 2004). As ações
educativas, então, eram vistas como uma forma de “educar” o povo para reconhecer o
patrimônio cultural brasileiro que havia sido determinado pela elite, sem consulta
popular, com o objetivo de criação de um ideário de nação. Bemvenutti (2004) afirma
que a história das ações educativas no Brasil engloba desde a realização de ações
experimentais isoladas até as políticas públicas, inicialmente desenvolvidas em museus
de História. A autora nos apresenta um resumo das atividades na área de educação em
museus no Brasil:
A criação do Curso de Museu no Museu Histórico Nacional em 1932,
liderado por Gustavo Barroso; seguindo com o incentivo do Movimento
Escolinhas e Clubes de Arte Infantil para a aproximação das crianças
com os museus nas décadas de 50/60/70; e as poucas (e vitoriosas)
publicações brasileiras que ofereceram subsídios sobre a educação em
museus, em diferentes níveis, ao longo do século XX (BEMVENUTTI,
2004, p. 344).

Podemos observar também algumas atividades educativas, do mesmo período,
apresentadas por Falcão em seu artigo Museu como Lugar de Memória (2009), no item:
Brevíssima História dos Museus32.
A primeira publicação que se destacou, de 1937, tem como autora Leontina Silva
Busch, professora de Prática de Ensino na Escola Normal Padre Anchieta em São Paulo.
No seu trabalho intitulado Organização de Museus Escolares, relata sua experiência no
projeto de um museu didático, cujo objetivo era ser um facilitador de aprendizagens. Ela

32

São elas: Organização de Museus Escolares (1937) de Leontina Silva Busch, em São Paulo; A Função
Educadora dos Museus (1939), palestra de Francisco Venancio Filho na Conferência do mesmo tema; A
Educação e Seu Aparelhamento Moderno (1941) do mesmo autor; Museus Para o Povo (1946), publicação
de José Valladares em Salvador; no mesmo ano A Extensão Cultural nos Museus de Edgar Sussekind de
Mendonça; Recursos Educativos nos Museus Brasileiros, de Guy de Hollanda, Museu e Educação de F.
dos Santos Trigueiro e O Museu e a Criança de Sigrid P. de Barros e o Seminário A Função Educativa dos
Museus , todos de 1958, no Rio de Janeiro.
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também menciona a pouca literatura especializada nos estudos de organização dos
museus e cita o livro Technica da Pedagogia Moderna, escrito por Everaldo Backheuser,
elaborado para orientar o magistério carioca na administração de Eduardo Azevedo de
1929 a 1930 (BEMVENUTTI, 2004, p. 101).
Em 1939, por iniciativa do Instituto de Estudos Brasileiros (IEP), houve em
Petrópolis a Conferência: A Função Educadora dos Museus, na qual Francisco Venâncio
Filho proferiu uma palestra com o mesmo tema. Simona Misan (2008) realizou um
paralelo entre a Conferência e o Museu Imperial e nos lembra que o Museu Imperial, em
Petrópolis, nas décadas de 1940 e 1950 congregou importantes educadores e esteve à
frente das principais discussões na relação entre museu e sociedade. O mesmo Francisco
Venâncio Filho, em 1941, publicou um livro intitulado A Educação e Seu Aparelhamento
Moderno e, no capítulo seis, dedicado aos museus, transcreveu a palestra proferida em
Petrópolis, ressaltando a educação em todos os seus aspectos, tanto formais quanto
extraclasse (BEMVENUTTI, 2004).
Museus Para o Povo é o título da publicação de José Valladares, de 1945. Crítico
de artes, escritor, professor e diretor do Museu de Arte da Bahia, esteve nos Estados
Unidos com o intuito de estudar e estagiar nos museus. Voltou à Bahia impressionado
com o envolvimento do público americano com os museus. Museus Para o Povo é fruto
de suas observações e experiência nos museus americanos, obra na qual ressalta o papel
do museu a serviço do povo como espaço de aprendizagem e divulgação de cultura33.
No Rio de Janeiro, no mesmo ano de 1945, era publicada A Extensão Cultural nos
Museus, monografia de Edgar Sussekind de Mendonça como requisito para trabalhar
como técnico em educação na recém-criada seção de extensão cultural do Museu
Nacional, da mesma cidade. Ele trata da relação museu e escola e da influência recíproca
das instituições. Enfatiza ainda a necessidade de se fazer um planejamento das visitas ao
museu e de se utilizar métodos adequados na sua realização (BEMVENUTTI, 2004).
Após as publicações e eventos citados acima, houve três publicações e um evento
no ano de 1958. Um seminário da UNESCO, cujo tema era A Função Educativa dos
Museus, influenciou diretamente as demais publicações, pois os seus autores estavam de
alguma forma envolvidos na cooperação com o evento e na sua participação. O livro de
Guy de Hollanda, por exemplo, é uma apresentação do perfil dos museus brasileiros, com
informações sobre público, horário de visitação e serviços oferecidos. Recursos
33

Informações retiradas do site Instituto de Radiofusão do Estado da Bahia. Disponível em
http://www.irdeb.ba.gov.br/soteropolis/?p=1744. Acesso em 15/08/16.
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Educativos dos Museus Brasileiros é uma publicação do CBPE (Centro Brasileiro de
Pesquisa em Educação) e ONICOM (Organização Nacional do ICOM) em atenção a
pedido da UNESCO e seguindo formulário enviado pela entidade como é informado na
introdução da publicação. Para o estudo, foi formada uma comissão com técnicos e Guy
de Hollanda foi designado para presidi-la. A segunda publicação era de F. dos Santos
Trigueiro, também membro do ONICOM e publicou a segunda edição de seu livro Museu
e Educação, do qual falei com mais detalhes em seguida. Por último, o texto O Museu e
a Criança de Sigrid P. de Barros, que se encontra nos anais do Museu Histórico
Nacional/RJ. Conservadora do Museu Nacional e também responsável pelos serviços
educativos o texto é fruto de sua experiência no atendimento a 1.290 visitantes, no período
de 1953 a 1957. Nele, a autora enfatiza que naquele momento o museu, que era visto
como órgão de preservação e pesquisa, ampliava suas ações e passava a construir laços
com a Pedagogia.
O livro de F. dos Santos Trigueiro, que na segunda edição de 1958 tem o nome de
Educação e Museus, era direcionado aos profissionais da educação, mais especificamente
a cursos de formação de professores. Ainda na introdução, o autor ressalta a preocupação
dos educadores daquele período na formação dos professores para o uso adequado dos
museus na educação. Conta ainda que a Divisão de Educação Extraescolar no MEC
organizou, naquele ano, conferências e visitas a museus, mas que estudos norteamericanos revelaram que os programas dessa natureza devem se iniciar com os institutos
de formação de professores (Escola Normais e Institutos de Filosofia). O autor aponta,
ainda, o apoio da UNESCO nas discussões e encontros em torno da educação em museus.
Em 1951, na 6ª Conferência Geral, foi ajustado um seminário, O Papel dos Museus na
Educação, que aconteceu no ano seguinte, no Brooklin, Nova Iorque. Em 1954, aconteceu
outro seminário, com o mesmo tema, em Atenas. Percebe-se que a preocupação com a
função educativa dos museus vem se mantendo ao longo dos anos.
Em 1958 houve, no Rio de Janeiro, um relevante evento: O Seminário Regional
organizado pela UNESCO, com o tema A Função Educativa dos Museus. O relatório
final, de autoria de Georges Henri Rivière, então presidente do ICOM, apontava que:
O museu pode trazer muitos benefícios à educação. Esta importância
não deixa de crescer. Trata-se de dar à função educativa toda
importância que merece, sem diminuir o nível da instituição, nem
colocar em perigo o cumprimento das outras finalidades não menos
essenciais: conservação física, investigação cientifica, deleite, etc.
(IBRAM, 2013, p. 91-92).
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Esse documento foi importante, pois as suas premissas influenciaram as décadas
seguintes. Assim, foi a partir dos anos de 1960 que, paulatinamente, a educação tornouse uma questão central na museologia. A carta de Santiago, escrita a partir da MesaRedonda de Santiago do Chile, ocorrida em 1972, foi um marco para a museologia
brasileira e sul americana. A partir de então, os museus, aos quais eram delegadas somente
as funções de guarda, preservação e comunicação dos acervos, passaram a ter também a
função da educação e seu compromisso com o desenvolvimento social, seguindo as
diretrizes do ICOM. Desde esse período, a função educativa dos museus vem ganhando
a atenção de pesquisadores e profissionais da área museológica. No Brasil, como disse,
cada vez mais se dá ênfase à função educativa das instituições museais e centros culturais
e com a criação do IBRAM tem sido empreendido grande esforço para a elaboração de
um programa de educação em museus, com diretrizes e bases que norteiem as práticas
educativas no campo museal.

2.3. Museus após Carta de Santiago ou o desenvolvimento da função educativa
A preocupação com a função social dos museus e sua relação com a educação e
desenvolvimento social se consolidou na Mesa Redonda de Santiago do Chile, em 1972.
No entanto, a tendência da museologia social foi se consolidando ao longo do tempo, não
tendo se originado nas propostas desse encontro.
Logo após a Segunda Guerra Mundial, houve um esforço conjunto entre os países
para promover a paz e o desenvolvimento entre as nações. Entre as medidas tomadas,
houve a criação da UNESCO e do ICOM, que estão diretamente relacionadas ao tema
desta dissertação. A criação dessas organizações fazia parte de objetivos de valorização e
difusão da cultura como forma de reconhecimento e respeito entre as nações e a
valorização da cultura e educação e “museus e patrimônio como instância(s) de trato
político em nível internacional” (SIQUEIRA; REIS, 2013, p. 118).
Segundo Cabral (2012), a Conferencia Geral do ICOM, ocorrida em 1971, França
promoveu mudanças ao conteúdo e a forma de cooperação internacional entre os museus:

Revisão dos Estatutos e da definição de museu, afirmação da
importância do meio ambiente na vocação dos museus, surgimento da
dimensão política no conceito de museu, etc. Nessa conferência, a
intervenção de Mario Vasquez, do México, segundo Varine, provocou
sensação ao questionar o papel do museu na sociedade (CABRAL,
2012, p. 01).
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É preciso mencionar também que o mundo vivia um momento de questionamento
e contestação. Ainda segundo Cabral (Id.) O movimento estudantil de 1968, na França,
uniu os estudantes e operários por educação, contra o autoritarismo e questionou também
o papel dos museus como representantes da alta cultura. “As noções de educação popular,
de desenvolvimento global, de democracia cultural começavam a impregnar o mundo dos
museus” (Id., p. 02). Foi nesse contexto que aconteceu a Conferencia do ICOM, de 1971
em Grenoble, França.
Entretanto, deve-se mostrar que houve, antes disso, uma série de eventos nos quais
o tema do museu e sua relação com o ambiente e proteção do patrimônio e
responsabilidade social foram tratados. Pode-se citar: a 7ª Conferência Geral do ICOM,
em 1962; a 8ª Conferência Geral de Museus, em 1968. Sem mencionar a I Conferência
das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em 1972, em Estocolmo
(SCHEINER, 2012, p. 20). Com isso, a UNESCO propôs a realização da Mesa Redonda
de Santiago do Chile e 1972, com o tema do papel dos museus e os problemas da América
Latina. Tema pertinente, levando-se em conta o momento social e político pelo qual a
região passava.
Na segunda metade do século XX, a América Latina estava imersa em problemas
econômicos e políticos que agravavam os problemas sociais e culturais. Foi nesse clima
que a UNESCO propôs o tema da Mesa Redonda de Santiago do Chile: O Papel do Museu
na América Latina de Hoje, provocando os participantes a refletir e discutir a museologia
nos desafios enfrentados na América Latina naquele momento e no século XXI. As
discussões resultaram em uma carta, na qual se propunha a função dos museus diante dos
problemas sociais e econômicos pelo quais os países passavam.
Não posso deixar de mencionar as relações de Paulo Freire com a Mesa de
Santiago. Porém, antes, é necessário esclarecer o momento histórico pelo qual nosso país
passava e que teve consequências nos desdobramentos do evento em questão.
Paulo Freire um dos maiores educadores do Brasil, tinha planos e projetos
educacionais para serem implantados no país no governo de João Goulart. Com o golpe
de Estado em 1964, o projeto não chegou a ser executado e Paulo Freire foi exilado no
mesmo ano. Mais tarde, foi trabalhar no Chile, onde, ao contrário de outros países da
América do Sul governados por ditaduras, foi eleito o governo socialista de Salvador
Allende. Lá, Freire viveu de novembro de 1964 a abril de 1969. Trabalhou no governo
chileno e como consultor da UNESCO. Seu projeto de alfabetização foi implantado no
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Chile e em dois anos aquele país recebeu uma distinção da UNESCO como uma das cinco
nações que se destacavam em programa de combate ao analfabetismo. Após esse período,
Freire foi convidado para lecionar na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos e
morou em Cambridge, Massachusetts, de abril de 1969 a fevereiro de 1970. Em seguida,
mudou-se para Genebra, na Suíça, para ser Consultor de Educação do Conselho Mundial
de igrejas.
Os caminhos de Paulo Freire e da museologia se cruzam quando Hugo de Varine,
então presidente do ICOM, estava criando na França uma organização internacional
denominada Instituto Ecumênico para o Desenvolvimento dos Povos (INODEP), cuja
presidência seria confiada a Paulo Freire. O educador brasileiro passou a ser uma
referência para Varine, que leu suas obras e passou a comungar de suas ideias. Quando
estava organizando a Mesa de Santiago, convidou-o para presidi-la. No entanto, isto não
pode se realizar por recusa, por questões políticas, do delegado brasileiro em autorizar a
UNESCO a convocar Paulo Freire. A intenção de Varine era adaptar as ideias de Paulo
Freire à prática museológica e museográfica (ALVES; REIS, 2013).
A tentativa de Varine de ver as ideias de Paulo Freire adaptadas à museologia
feitas pelo próprio autor não se concretizou, devido ao seu não comparecimento à Mesa
de Santiago do Chile. Porém, para Alves e Reis (2013), muito de Paulo Freire se encontra
no documento final do evento. Magaly Cabral aponta que, segundo Varine, na Declaração
de Santiago o que havia de mais inovador era o conceito de museu integral “levando em
consideração a totalidade dos problemas da sociedade, e a de museu enquanto ação,
enquanto instrumento dinâmico de mudança social” (CABRAL, 2012, p. 02). Para Alves
e Reis (2013), “ os princípios de base de museu integral proposto na Mesa de Santiago,
ressaltando o papel decisivo dos museus da educação da comunidade, expressam bem a
marca de Freire, o compromisso com a realidade” (ALVES; REIS, 2013, p. 129). As
autoras apontam ainda outros pontos da Declaração de Santiago nos quais pode-se
perceber a relação com a pedagogia do educador brasileiro.
O primeiro ponto pode ser percebido nas orientações da Mesa de Santiago para a
criação de um novo conceito de museu, que apontam para a busca de compreensão de
todos os aspectos: técnicos, sociais, econômicos e políticos para a solução de problemas
e explicitam a necessidade de participação de todos os setores da sociedade, assim como
propôs Paulo Freire. As orientações guardam ainda relação com a obra Pedagogia do
Oprimido, na qual Paulo Freire apresenta uma pedagogia cujo objetivo é a ação criativa
e consciente, a reflexão sobre a libertação das massas oprimidas. “Libertação como fim
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da educação, a transformação radical da realidade, para melhorá-la, para torna-la mais
humana, para permitir que os homens e as mulheres sejam reconhecidos como sujeitos de
sua história” (ALVES; REIS, 2013, p. 129). A conscientização e o diálogo são os
elementos da pedagogia de Freire que também se encontram presentes na Declaração da
Mesa de Santiago. O diálogo que implica em um pensar crítico e a conscientização que é
reconhecer a necessidade de participação para a mudança da realidade estão presentes em
vários trechos do documento. Dentre eles, destaca-se a valorização do patrimônio cultural
local, o desenvolvimento da cooperação entre museus e organismos nacionais e
internacionais, a estimulação da ação das comunidades locais e dos profissionais de
museus rumo à Museologia integral. E, por fim, segundo as autoras, a reflexão de que
todos têm a oferecer alguma coisa no processo educativo também pode ser aplicada no
domínio da cultura, pois todo cidadão, toda comunidade, também tem muito a oferecer
aos agentes culturais e vice-versa. A conclusão que apresentam é que, a partir da MesaRedonda de Santiago do Chile em 1972, a concepção do papel do museu na educação da
comunidade e como agente de desenvolvimento ganhou importância. Essas ideias tiveram
como aporte teórico as ideias de Paulo Freire (ALVES; REIS, 2013, p. 131).
Após a Mesa de Santiago, a museologia começou a tomar um novo rumo. Houve
grande preocupação com a função social dos museus: o museu como agente
transformador de realidades e promotor de desenvolvimento social. Em consequência,
houve também maior preocupação com a dimensão educativa dessas instituições.
Buscou-se, então, um estreitamento de relações com as escolas e as visitas mediadas
tornaram-se uma ação educativa importante. Ao mesmo tempo, não houve preocupação
com a formação do educador museal e nem se buscou estabelecer as diretrizes e bases
que dessem subsídios à educação em museus.
No Brasil, o primeiro curso de Museologia foi criado no Museu Histórico
Nacional e, embora perceba-se que nas grades dos cursos de museologia há a disciplina
Educação em Museus, não houve a preocupação em formar profissionais para essa área,
especificamente. Só recentemente, em 2014, houve a criação de um curso de pósgraduação lato sensu em Educação em Museus, uma parceria técnica entre os Museus
Castro Maya e da República, vinculados ao IBRAM/MinC e o Instituto Superior de
Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), via Fundação de Apoio à Escola Técnica
(FAETEC). Também na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foi criado, em
2014, um curso de Mestrado Profissional em Educação em Museus.
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A partir de 2009, quando o IBRAM foi criado, procurou-se estabelecer políticas
para os museus. Em 2010, houve em Petrópolis o primeiro Encontro de Educadores dos
Museus do IBRAM. Nesse encontro, foram criados vários grupos de trabalho com o
objetivo de discutir os rumos da educação em museus no Brasil. Verificou-se a
necessidade de criação de um grupo que pudesse articular uma grande discussão pública
para posterior criação de um programa de políticas de educação museal.
O programa foi criado e encontra-se ainda em fase de construção. Mas é crucial
considerar que há uma grande preocupação com a área de educação em museus. A
mediação ocupa um lugar de destaque nesse campo, pois como foi apresentado
anteriormente, é a ação educativa mais comum e que abarca um público maior dentro dos
museus. Com exceção de alguns cursos rápidos, não há cursos de formação de
mediadores. E muitas vezes, cada instituição cria a maneira como seus mediadores devem
ser formados ou, outras vezes, como no meu caso, o próprio educador precisa buscar, por
seus próprios meios, a sua formação. Foi o que percebi nos museus pesquisados. Apesar
dos educadores e mediadores do MLiT terem tido um curso de aperfeiçoamento antes da
inauguração do museu, as informações ali dadas, segundo os próprios educadores foram
mais relacionadas à coleção do museu. Não houve a formação em relação a forma de
abordagem pedagógica em uma visita mediada. Já no MAS, houve mesmo a auto
formação, tanto na busca de informações das coleções quanto o estabelecimento da
abordagem pedagógica. No entanto Marandino nos alerta que, por mais que possamos
planejar a visita mediada de acordo com os princípios pedagógicos que assumimos, há
elementos que não podem ser planejados, situações, nas quais precisamos agir. São as
especificidades da educação museal. Mas que “observar outros profissionais atuando,
analisando como lidam com as situações não previstas, o que dá certo, os desafios, é uma
excelente estratégia de formação” (MARANDINO, 2008, p. 28).
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CAPÍTULO III
O MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO JOÃO DEL-REI, O MUSEU DA
LITURGIA EM TIRADENTES E SEUS SETORES EDUCATIVOS
No capítulo III faço a apresentação dos Museus de Arte Sacra de São João del-Rei
e da Liturgia em Tiradentes, narrando a história das instituições e os seus respectivos
setores educativos, bem como os materiais didáticos utilizados nas mediações.

3.1.O campo de pesquisa: dois museus com temática religiosa

A partir dos dados coletados e de sua análise, a intenção é verificar a realidade do
fenômeno da educação em museus, no aspecto específico da mediação de visitas, nos dois
museus já mencionados, buscando contribuir para o crescimento da produção de
conhecimento no campo da educação museal.
As cidades de São del-Rei e Tiradentes possuem juntas quatorze instituições entre
museus e centros culturais, conforme o quadro abaixo.

QUADRO I
MUSEUS E CENTROS CULTURAIS DE SÃO JOÃO DEL-REI E DE TIRADENTES
INSTITUIÇÃO

CIDADE

Memorial Dom Lucas Moreira Neves São João del-Rei
Memorial Tancredo Neves
São João del-Rei
Museu Regional de São João del-Rei São João del-Rei
Museu da FEB e do Montanhismo
São João del-Rei
Museu Ferroviário
São João del-Rei
Museu de Arte Sacra
São João del-Rei
Museu do Estanho
São João del-Rei
Centro Cultural da UFSJ
São João del-Rei
Museu do Barro/UFSJ
São João del-Rei
Museu da Liturgia
Tiradentes
Museu Padre Toledo
Tiradentes
Museu do Automóvel
Tiradentes
Centro de Referência Musicológica
São João del-Rei
Museu Municipal Bárbara Heliodora São João del-Rei
Museu de Sant’Ana
Tiradentes
*Mesmo assim realiza visitas mediadas.

POSSUI SETOR EDUCATIVO
Não*
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não*
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
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Considerando o quadro I acima, do total de 15 instituições, oito, ou seja, mais da
metade possuem setor educativo estabelecido, com pelo menos uma pessoa trabalhando.
As outras sete não possuem, porém dentre estas, duas realizam visitas mediadas e uma
possui atividades educativas, como oficinas oferecidas à comunidade. O Museu
Ferroviário em São João del-Rei possuía o serviço de visitas mediadas, mas no momento
encontra-se em reforma e o projeto foi suspenso. Já o Museu Municipal Bárbara
Heliodora, também de São João del-Rei, está fechado temporariamente. Dentre as
instituições elencadas no quadro I, quatro possuem temática religiosa ou referente à
religião; duas se relacionam a personagens da Inconfidência Mineira: o Padre Toledo e
Barbara Heliodora; duas delas, com a História do Brasil: Memorial Tancredo Neves e
Regional de São João del-Rei; quatro delas: o Museu da FEB e Montanhismo, Museu
Ferroviário, Museu do Estanho e Centro de Referência Musicológica, são museus cuja
temática se relaciona com a memória da cidade. A participação da divisão local na
Segunda Guerra faz parte da memória local, assim como a construção da ferrovia que
ligava a cidade ao “sertão” como os moradores ainda usam dizer, além da fabricação do
estanho, que ainda hoje é presente e a memória da música, arte muito presente no
cotidiano de São João, onde o ato de tocar um instrumento é passado de geração a geração
e que também faz parte de sua história, pois possui bandas bicentenárias. O Museu do
Estanho encerrou suas atividades, embora na cidade ainda exista a fabricação e
comercialização de peças desse material.
Na impossibilidade de se investigar a todas as instituições que possuem setores
educativos, pela extensão do curso de mestrado, escolhi duas delas, uma de cada cidade.
Em Tiradentes, o MLiT surgiu em 2012, com um projeto completo elaborado pelo Santa
Rosa Bureau34 e financiamento do BNDES, contando, inclusive, com um programa
educativo elaborado para se colocar em prática já na abertura do museu. Dentro do
programa do setor educativo foi incluía a formação de monitores (nomenclatura utilizada
nos documentos analisados), cujo número é bem expressivo em relação aos outros museus
da região de Tiradentes e São João del-Rei. O museu surgiu do desejo de alguns
moradores e também dos responsáveis pela paróquia de Santo Antônio, de cuidar melhor
de seu acervo sacro.
Em São João del- Rei, o MAS foi criado nos anos de 1970, com patrocínio
privado. Embora não sejam da mesma tipologia, ambos têm carácter religioso e se
34

O Santa Rosa Bureau Cultural é uma Agência que concebe projetos, executa e capacita pessoas na área
cultural. Fonte: site oficial do Santa Rosa Bureau Cultural. Acesso em 18 de abril de 2016.
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assemelham em alguns pontos: primeiramente, quanto ao acervo religioso da Igreja
Católica e por estarem também subordinados às suas respectivas paróquias. Segundo, por
terem no acervo um ponto peculiar em relação aos demais museus: alguns objetos,
embora musealizados, ainda são utilizados nos rituais religiosos, atualmente.
Assim, escolhi o MLiT em Tiradentes e o MAS em São João del-Rei, pois ambos
possuem setores educativos em atuação, têm a mesma temática e, dessa forma, considerei
que seria mais propícia cotejar estas duas instituições. Além disso, como possuem os
respectivos setores educativos estabelecidos e consolidados, atuando na visitação
mediada poderiam contribuir para esclarecimento das questões da pesquisa.

3.1.1. A Fundação Museu de Arte Sacra de São João del-Rei

Idealizada nos anos 1970 pelo antigo pároco da Paróquia de Nossa Senhora do
Pilar, Monsenhor Paiva, com a ajuda do professor Elmer Cypriano Corrêa Barbosa
(PUC/RJ), a fundação foi criada, com personalidade jurídica, em 18 de outubro de 1974.
Porém, só foi registrada em 1º de março de 1984, sob o nº 451, no livro A-2, folhas 80,
no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São João del-Rei35.
Contou com o apoio de Tancredo de Almeida Neves, então governador de Minas Gerais,
que conseguiu junto à Companhia Sousa Cruz36 patrocínio para a aquisição do prédio e
instalação do museu. Foi comprado o prédio do século XVIII, onde funcionou a antiga
cadeia pública da então Vila, a qual foi transferida, em 1850, para outro prédio. A cadeia
antiga foi então comprada por particulares e assim permaneceu até 1983, quando a
Companhia Sousa Cruz o adquiriu para a instalação do museu. Com o patrocínio da
Sousa Cruz, o museu funcionou até o final dos anos de 1980, inclusive contando com os
trabalhos da museóloga Cláudia Cristina Cardoso. Segundo informações do atual gestor,
Mauro André dos Santos e Aluísio Viegas, o funcionamento da fundação se organiza da
seguinte maneira:

35

Conforme a página virtual do museu, disponível em http://museudeartesacra.com.br/historia/m, onde se
encontra disponíveis fotos da inauguração. Acesso em 18 de abril de 2016.
36
Fabricante de cigarros fundada em 1903 no Rio de Janeiro pelo imigrante português Albino de Souza
Cruz. Atualmente integrante do grupo British American Tobacco. Informações retiradas da página da
empresa: http://www.souzacruz.com.br/. Acesso em 18 de abril de 2016.
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A Fundação é regida por estatuto e administrada por: Diretoria
Executiva, Conselho Fiscal e Administrativo e pela Assembleia Geral
assim compostas: Diretor Executivo; Vice-diretor Executivo; Primeiro
e Segundo Secretários; Primeiro e Segundo Tesoureiros. O Conselho
Fiscal: sete Conselheiros, e um deles exerce o cargo de presidente do
Conselho Fiscal e Administrativo. A Assembleia Geral é composta
pelos membros do Clero Diocesano da cidade de São João del-Rei, dos
membros das Mesas Administrativas das Irmandades, Confrarias,
Arquiconfraria e Ordens Terceiras e mais pessoas convidadas e que
participam de entidades culturais locais (SANTOS; VIEGAS, 2010).

Apesar do fim do patrocínio da Companhia Souza Cruz, o museu apresentou, na
década de 1990, algumas exposições temporárias e promoveu atividades culturais. Além
disso, adquiriu em parceria com a empresa O.A.S.37, novas peças para o seu acervo. O
retábulo, altar, cômoda arcaz38 e imagens que pertenciam à capela de Nossa Senhora da
Ajuda da Fazenda do Pombal que, segundo informações colhidas no museu, era de
propriedade da família de Tiradentes.
A década de 2000 foi marcada por problemas na manutenção do prédio e obras
para o reparo em sua estrutura, o que não impediu a realização de algumas atividades
culturais, principalmente por ocasião do inverno cultural da UFSJ39. Nestas ocasiões, o
museu promoveu algumas exposições temporárias, bem como aulas-palestras, como a
oferecida em 2003 sobre prataria. Nessa década, aconteceu também mais uma aquisição
de acervo: dessa vez um presépio em terracota, do século XVIII, doado ao museu pela
família Viegas, residentes em São João del-Rei. Entretanto, de modo geral, nesse período
o museu estava fechado à visitação pública e assim permaneceu por quase 10 anos.
Em 2010, todavia, “por ocasião do centenário de nascimento de Tancredo Neves
(1910-2010) a FIEMG e o governo do Estado e Andréa Neves, eles se empenharam para
realizar várias atividades culturais em São João del-Rei, e uma das ações foi a

37

A OAS é um grupo formado pelas empresas: OAS empreendimentos; OAS Investimentos e Construtora
OAS. Fundado em Salvador em 1976. O conglomerado tem sede em São Paulo. Informação disponível em
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_OAS. Acesso em 27 novembro de 2016. Segundo a revista Isto é de
28-07-1999, edição 1556, o nome é formado pela primeira letra dos três sócios fundadores e não significa
uma sigla.
38
Grande arca com gavetões, usada em sacristias para guardar vestes e objetos sagrados, cf. Dicionário
Aurélio da Língua Portuguesa, 1986, p. 158.
39
O Inverno Cultural - programa de extensão da UFSJ que é realizado há vinte e oito anos e acontece em
julho na cidade de São João del-Rei. Informação disponível em
http://invernocultural.com.br/?page_id=7996. Acesso em 28 de novembro de 2016.
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revitalização do MAS e a reabilitação do museu”40. O prédio foi restaurado e suas
instalações modernizadas, porém, depois de algum tempo, voltou o problema de recursos
para a manutenção do museu.

Figura 3-Fachado do Museu de Arte Sacra de São João del-Rei. Fonte: Ana Maria N. Oliveira

Devido aos problemas com financiamento, o Senhor Mauro, gestor do museu,
resolveu procurar a Associação dos Amigos de São João del-Rei (AASJDR)41, para
elaboração de um projeto de atividades educativas e culturais que pudesse não só divulgar
o museu, mas também que colaborasse na sua manutenção e sustentabilidade. Dessa
forma, surgiu o projeto de revitalização e educação patrimonial CEAR: Cultura,
Educação, Arte e Responsabilidade Social, uma parceria entre a AASJDR, a UFSJ e o
MRSJDR, patrocinado pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG/ SESI).
O projeto foi aprovado por um edital da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet,
englobando várias ações: uma gráfica escola, arquivo eclesiástico, propostas
pedagógicas-culturais (visitas guiadas para escolas, jogos pedagógicos); concertos

40

41

Fala de Alzira Agostini Haddad disponível no documentário institucional.

A associação Amigos de São João del-Rei tem como finalidade a criação, organização e gerenciamento
de projetos nos âmbitos cultural, histórico, artístico e turístico para a cidade. As atividades iniciaram-se em
03 de setembro de 2009 e seu atual presidente é o Senhor Mauro André dos Santos. Informações do
endereço eletrônico da AASJDR disponível em
https://saojoaodelreitransparente.com.br/organizations/view/51. Acesso em 20 de janeiro de 2017.
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musicais, criação do site com visita virtual, folder coletivo, catalogação do acervo e plano
de segurança do museu. Dessa maneira o MAS pode também contratar mais funcionários,
inclusive a educadora Ana Cristina de Aquino Castro Ferreira, responsável pelo projeto
pedagógico. Atualmente, o MAS conta com os seguintes funcionários: Padre Geraldo
Magela da Silva, Diretor; Mauro André Santos, Gestor; Emerson Martins, Recepcionista;
Diego Meneses, Designer Gráfico e Jornalista; Fernanda Amaral Morais, Jornalista,
Assessora e Instrutora da Gráfica; Ana Cristina de Aquino Castro Ferreira, Secretária da
AASJDR, Supervisora da Gráfica e Responsável pelo Setor Educativo; Kátia Martins,
Recepcionista e Equipe de Produção.
As ações do projeto CEAR são diversas. Em seguida, há uma breve descrição de
cada uma e também das ações educativas do museu, que interessa mais de perto a esta
dissertação. A Gráfica Escola oferece cursos gratuitos de qualificação profissional a
alunos de escolas públicas de São João del-Rei. Enquanto isso, com os trabalhos
realizados, angariam recursos para o museu. O curso é gratuito e forma os jovens em
cursos de Design Gráfico. Já o Arquivo Eclesiástico contém os livros paroquiais de
registros de batizados, crisma, casamentos e óbitos da paróquia de Nossa Senhora do Pilar
da cidade. O primeiro registro que consta do livro é do ano de 1727. Há ainda registros
do Livro de Tombos, que é o livro de registro do pároco de todos os acontecimentos da
paróquia, principalmente os religiosos. O arquivo funciona sob os cuidados do trabalho
voluntário de Giovanini Alves de Paula e, para atendimento, exige-se o agendamento
prévio.
Como foi dito, o MAS surgiu da preocupação do Monsenhor Paiva, responsável
pela paróquia, com os objetos de valor cultural, artístico e histórico que a paróquia de
Nossa Senhora do Pilar possuía. Daí a tipologia do museu em tela. O museu religioso,
como será abordado com mais detalhes no capítulo IV, pode apresentar problemas,
principalmente com os grupos escolares como foi relatado pelos educadores. Rafael
Cardoso nos chama a atenção para o museu como espaço ritual. Segundo ele, os museus
“têm tomado gradativamente o lugar das igrejas e templos como repositórios dos valores
mais sagrados de uma cultura. A cultura em questão é a iluminista, da qual somos quase
todos herdeiros nesse mundo pós-moderno e globalizado” (CARDOSO, 2003, p. 185). O
museu, portanto, é um lugar de consagração de valores e esclarecimentos, lugar de
representações de crenças, ou seja, os museus têm uma “missão civilizatória”, que
atualmente passa pelos conceitos de cidadania e inclusão. Dessa forma, apesar dos
problemas que os museus com temática religiosa possam enfrentar, eles ainda podem
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exercer sua missão de socialização e educação patrimonial e identitária. Marilia Cury nos
adverte que:
O museu é um excelente espaço para a educação patrimonial. Aliás, o
museu é uma instituição que, em sua essência, é agência de educação
patrimonial. Nessa instituição podemos ter experiências significativas
como o patrimônio cultural, pensar sobre as razões para aqueles objetos
estarem lá e para que outros ingressem no universo museal (CURY,
2010, p. 359).

Assim, o museu pode ser um instrumento de educação integral, mas precisamos
estar atentos ao diálogo. A participação da comunidade em todas as funções que o museu
se propõe é importante para a construção de uma relação significativa e duradoura entre
a instituição e o contexto social no qual se insere.

3.1.2. A criação do Museu da Liturgia em Tiradentes

O Museu da Liturgia está situado na Rua do Jogo da Bola, nº 15, na cidade de
Tiradentes (Minas Gerais) e foi inaugurado em abril de 2012. Antiga reivindicação da
paróquia de Santo Antônio e moradores da cidade de Tiradentes, a abertura do museu
coroou um trabalho iniciado em 2009, período em que as reuniões foram iniciadas para o
acerto do projeto de estabelecimento e organização do museu.

Figura 4-Fachado do Museu da Liturgia de Tiradentes. Fonte: internet. Acesso em 20 janeiro de 2017.
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Realizado pela paróquia de Santo Antônio daquela cidade, o museu teve o projeto
e execução produzidos pelo Santa Rosa Bureau Cultural, com financiamento do BNDES
que gastou 8,8 milhões no restauro da edificação. O prédio foi construído originalmente
para ser residência, no final do século XVIII. Já em 1893, foi comprado pelos paroquianos
e doado para servir como casa paroquial.
Segundo informações da página do museu na internet42, esse é o único museu da
América Latina dedicado ao tema da Liturgia. A proposta seria “mais do que um espaço
de exposição de arte sacra, o museu foi criado para proporcionar ao visitante uma
experiência de imersão cultural e transcendência, independente de crença ou religião”.
O projeto contemplava também a restauração e limpeza do acervo de 430 peças da
paróquia de Santo Antônio, tombadas pelo IPHAN e organizadas no museu em quatro
salas, cuja temática segue as funções litúrgicas das peças. A primeira sala, intitulada
Liturgia da Palavra, abriga objetos relacionados ao conhecimento religioso católico
como os missais e paramentos. A segunda, Eucaristia e Páscoa, reúne objetos utilizados
nos rituais católicos de celebração, como as missas, procissões. No segundo pavimento,
há a sala Sacramentos e Sacramentais, que reúne objetos utilizados nos rituais dos
sacramentos católicos, como batismo, crisma e confissão. Neste espaço também há um
dispositivo multimídia onde os visitantes podem consultar mais informações, como
documentos históricos, fotos e imagens de cada peça do acervo. E, por fim, há a sala
Devoção Popular, onde há grande número de objetos relacionados à devoção aos santos,
como ex-votos, imagens. Neste andar, há ainda uma pequena sala escura, onde são
projetados em uma tela gestos da liturgia católica.
Apesar de se procurar, com o seu nome, diferenciá-lo dos museus de arte sacra, o
MLiT, segundo alguns de seus educadores, tem dificuldades na recepção de grupos
devido à sua tipologia. A associação de museu a templo ou igreja ainda é comum em
certos grupos sociais. Nas observações, pude ver visitantes nos museus fazendo gestos
rituais como se estivessem em uma igreja. Isto foi observado nos grupos de escolas
públicas. Por outro lado, pode-se perceber o crescente reconhecimento do museu como
lugar de diálogo, reconhecimento da diversidade e alteridade. É no diálogo, no
conhecimento de si e do outro, que se pode dar novo sentido à narrativa e aos objetos
museais, “entendendo o pleno direito de cada cidadão de participar da dinâmica cultural

42

A página do Museu da Liturgia está disponível
http://museudaliturgia.com.br/edificacao/historia.php
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(e consequentemente da dinâmica da cultura material) (re)significando” (CURY, 2010,
p. 361).

3.2. Os setores educativos dos museus

Maria Ilone Seibel Machado apresenta um ponto de vista bastante interessante
quanto à necessidade da criação dos setores educativos dos museus, no final do século
XIX. O primeiro setor educativo foi criado no Museu do Louvre, em Paris, no ano de
1880, seguido do Victoria and Albert Museum, em Londres.Com a ampliação do acesso
ao público, o museu passou a atingir um público do ensino secundário, diferente do
público especializado que o frequentava anteriormente. No entanto, os curadores das
exposições não estavam preparados para receber um público sem conhecimento
especializado e nem o público novo estava preparado para se apropriar dos conhecimentos
que o museu possibilitava. Dessa forma, houve a necessidade de se criar os setores
educativos que servissem de intermediários entre o novo público e os saberes dos
curadores (MACHADO, 2009).
A função educativa dos museus estaria em evidência novamente em meados do
século XX, no período Pós- Segunda Guerra, quando o capitalismo estava em expansão.
Houve a necessidade, até mesmo para manter a ampliação do capitalismo, de “promover
a educação da parte pobre” (MACHADO, 2009, p. 19), e, com isso a necessidade de
renovação dos museus. Nesse período, foi criado o ICOM e houve empenho por parte da
UNESCO na valorização da educação museal. Isto pode ser constatado nos seminários
que as instituições promoveram. O primeiro, o seminário internacional, ocorrido em Nova
Iorque em 1952 e outros seminários regionais, como o acontecido no Rio de Janeiro, em
1958. Sobre a sua importância, Machado (2009, p. 20) esclarece:

Representou um esforço de sistematização e discussão das práticas
educativas que já vinham sendo desenvolvidas nos museus de
diferentes países do mundo há algumas décadas. Neste sentido,
representou também um marco definidor e orientador da questão
educativa nos museus modernos, assim como do papel e da atuação dos
seus Setores Educativos.

Como foi dito no capítulo I, a educação em museus ganhou ênfase e sua
importância foi se consolidando ao longo do tempo. No Brasil, outros fatores
contribuíram para tanto, além da criação do IBRAM e, como consequência, a criação de
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seus programas de articulação e divulgação dos museus como: Semana de Museus,
Primavera de Museus; o aumento dos cursos de museologia pelo país, como foi detalhado
no capítulo II; as grandes exposições do Centro Cultural Banco do Brasil e outros centros
culturais que viabilizaram grande número de visitantes; as redes de Educadores, as mais
antigas como a do Rio de Janeiro e as mais recentes como a do Maranhão e em nossa
região a Rede de Educadores do Campo das Vertentes; a rede de museologia Social, rede
de Acessibilidade, entre outros.
Atualmente, ainda existe um grande número de museus que não possui em sua
estrutura um setor educativo estabelecido. Isto devido a diversos fatores, como a falta de
investimentos dos setores públicos ou até mesmo por opção da instituição. Para a direção
de alguns museus, a função educativa é importante, mas existem outras prioridades que
inviabilizam a manutenção de um setor educativo. Segundo Junia S. Pereira e Jezulino
M. Braga (2013), o motivo da não existência de um setor educativo pode ser também por
opção da instituição, que prefere uma relação direta entre o público escolar e as suas
exposições. Segundo estes autores citados, 48,1% dos museus brasileiros possuem um
serviço educativo contra 51,9% que não o possuem, em um universo de 1500 instituições
que responderam ao questionário do Cadastro Nacional de Museus43. É importante
mencionar que, mesmo sem um setor educativo consolidado, muitos museus oferecem a
visita mediada para grupos escolares.
No entanto, os setores educativos enfrentam muitos problemas, tais como a falta
de continuidade dos projetos e ações e a grande rotatividade da equipe. Segundo Sales e
Braga, tal realidade:
Acaba prejudicando os diálogos que podem ser estabelecidos com
professores para além do tempo episódico da visita e também permitem,
evidentemente, consolidar quadros formativos no próprio museu, com
amadurecimento de seu projeto educativo, evitando retrabalho de
formação e retorno à estaca zero em termos de preparação para o
trabalho de recepção de públicos escolares (SALES; BRAGA, 2013, p.
90).

Percebi os mesmos problemas nos museus em minha pesquisa. Em meados de
2016, o projeto de financiamento do MAS terminou e, como ainda não havia sido
aprovado outro em outro edital, as ações foram interrompidas. O Senhor Mauro André

43

Os autores retiraram os informes do documento O Museu em Números, produzido pelo IBRAM e
disponível na página da instituição. Esta publicação, de 2013, é fruto do trabalho do IBRAM em pesquisa
para o Cadastro Nacional de Museus cujo objetivo era produzir e analisar dados sobre o setor museal
brasileiro.
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dos Santos, gestor do museu, esclareceu que “como a gente não tem nenhum tipo de
recurso que seja fixo, fica muito difícil manter um setor educacional fora do projeto, então
a gente está sempre tentando captar recursos, a gente entra em editais para poder trazer a
parte educacional para dentro do museu” (SANTOS, 2016). Fica evidente a dificuldade
em manter a continuidade dos projetos educativos, embora os gestores reconheçam a sua
relevância para as instituições. O senhor Mauro Santos, ao mesmo tempo que mostra as
dificuldades em manter a parte da educação do MAS, fala da sua importância: “uma parte
importantíssima, talvez tanto quanto a parte museológica, porque não adianta nada a gente
ter o museu belíssimo, mas ele não ser visitado e a parte educacional entra nessa parte da
divulgação e na implementação dela” (SANTOS, 2016). Ele fala, ainda, que no projeto
que se encontrava em andamento na época da entrevista, um dos “carros-chefes” era
justamente a parte educacional, que englobava a gráfica-escola e as visitas mediadas.
No MLiT aconteceu da mesma forma. No ano de 2015 terminou o projeto e o
museu quase fechou suas portas. Foi reaberto em 2016, mas a parte do setor educativo
ficou prejudicada. Não foram contratados novos profissionais para o trabalho educativo
e o museu se encontrava, no momento da realização dessa pesquisa, sem oferecer os
serviços das visitas mediadas. No entanto, no projeto original do museu, pude perceber
que a parte educativa estava no centro das preocupações, inclusive com um programa de
educação elaborado pela equipe que constituiu o museu. Da equipe original que contava
com doze mediadores, não ficou um sequer. Aqui também percebemos os problemas da
falta de continuidade e grande rotatividade da equipe do setor educativo. A primeira
responsável pelo setor e quem mais participou da implantação do programa educativo foi
Michelle Longatti, que deixou o museu no ano de 2013. Posteriormente, Noêmia
Nascimento e a Karina Assis Nascimento também trabalharam como coordenadoras.
Considerando-se que o museu foi inaugurado em 2012 e que Karina Nascimento encerrou
suas atividades em 2015, corrobora-se a afirmação de Sales e Braga (2013) sobre a grande
rotatividade das equipes dos museus e o prejuízo que isso causa para o trabalho educativo,
a consolidação da formação da equipe e as relações com a comunidade. Segundo Rogério
Almeida, atual diretor, uma das evidências da relevância da função educativa do projeto
original do museu é a existência física do espaço. O reconhecimento é “tanto que a gente
tem um espaço para o educativo, dedicado à educação. O museu sempre teve essa coisa
muito ligada à educação. É tanto que um espaço dedicado a ela. Acredito que é por aí
mesmo” (ALMEIDA, 2016). No presente momento, ano de 2017, a situação ainda
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continua. O museu está aberto, porém o setor educativo não está em funcionamento e não
há o oferecimento das visitas mediadas aos visitantes.

3.2.1. O projeto do setor educativo do Museu de Arte Sacra

O setor de educação do MAS foi constituído de fato em junho de 2013. Quando a
pedagoga Ana Cristina de Aquino Castro Ferreira foi contratada dentro das ações do
projeto CEAR, para colaborar no museu. O setor educativo do MAS busca uma integração
com a comunidade, através das visitas escolares e também um trabalho de educação para
o patrimônio. Segundo Ana Cristina, as visitas orientadas acontecem da seguinte forma:

Primeiro eu faço contato com as escolas oferecendo as visita e depois
de feito a gente recebe a turma, mostra o acervo do museu e fazemos o
piquenique, que a gente tenta resgatar esse costume que era muito
comum e depois a roda de conversa para falar sobre patrimônio e meio
ambiente, dialogar um pouquinho com eles para depois eles
conseguirem preencher a ficha diagnóstica, onde a gente tem uma ideia
do que eles acharam da visita e encerramos com a distribuição de uma
pasta onde a gente enfatiza o blog, o site do museu, várias pesquisas e
dicas e depois um pequeno tour começando pela rua Santo Antônio
seguindo pela Praça Embaixador Gastão da Cunha até o Centro Cultural
(UFSJ) (FERREIRA, 2013).

O coordenador do PROEX Alfredo da Costa Bastos completa: “e lá (no Centro
Cultural da UFSJ) acaba, culminando numa oficina de arte que nossa bolsista Ana
Cristina, aluna do curso de Artes Aplicadas, dá para as crianças”44 (BASTOS, 2013).
Em uma carta dirigida aos gestores de escolas do município, Ana Cristina diz que
a proposta do trabalho educativo é pautada no diálogo, história da arte, educação e em
contexto interativo45:

A nossa política pedagógica baseia-se na concepção de patrimônio
cultural como referencial elo entre museu, escola e comunidade, de
modo que estes reconheçam e valorizem o acervo histórico de São João
del-Rei. Tal política consiste no aprendizado coletivo e práticas
educativas, por meio do qual o participante não apenas lida com
questões como identidade, memória, pertencimento; como também
trata da defesa e preservação do patrimônio cultural como um todo.

(Carta aos gestores. Projeto CEAR, 2015).
44

Depoimentos de Ana Cristina de Castro Aquino Ferreira e do Professor da UFSJ e coordenador do
PROEX Alfredo da Costa Bastos, extraídos do vídeo institucional.
45
Carta de Ana Cristina de Aquino Castro Ferreira aos gestores escolares, em junho de 2015. Esse
documento consta do arquivo do setor educativo do MAS.
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O Senhor Mauro André dos Santos, gestor do Museu, considera o trabalho do
educativo como primordial. Segundo ele, houve um aumento significativo de visitantes,
além das visitas se tornarem mais aprofundadas. Segundo o gestor, quando foi elaborado
o projeto para a manutenção do museu, pensou-se especialmente no programa educativo.
“Então no projeto uma das coisas, um dos nossos carros-chefes é justamente a parte
educacional, seja pela gráfica-escola, seja pelas visitas guiadas no MAS” (SANTOS,
2016). Foi percebido que muitas pessoas não se sentiam à altura de visitar um museu, ou
seja, elas o viam como algo para o qual não se achavam merecedoras. Por isso, o museu
se empenhou nesse projeto com as crianças das escolas públicas para que essa ideia fosse
desmistificada.
O MAS, buscando exercer sua função social, procurou se aproximar de sua
comunidade, mais especificamente das escolas públicas e outras instituições culturais
circunvizinhas, fazendo parcerias na procura por se tornar um museu mais dinâmico,
acessível e contribuindo com o desenvolvimento social. Para o estabelecimento do
programa do setor educativo em 2013, o museu firmou parcerias com a AASJDR, UFSJ
e o MRSJDR. O MRSJDR colaborou prestando informações técnicas e discutindo o
funcionamento do setor educativo com o pessoal responsável pela implantação do
programa educacional no MAS. Segundo Ana Cristina e Mauro, educadora e gestor do
museu respectivamente, o projeto procurou dar centralidade na relação com as escolas da
rede pública de São João del-Rei, tanto nas visitas quanto na gráfica-escola. A tríade
museu, escola e comunidade foi analisada por Maria Célia M. Santos, segundo a qual
“tanto o museu como a escola devem potencializar os recursos educativos da comunidade,
realizando o intercâmbio necessário entre o ensino formal e, não-formal, um alimentando
o outro e se enriquecendo mutuamente” (2009, p. 36). Parece-me que esse foi o caminho
traçado pelo MAS para estreitar relações com a comunidade e o setor educativo foi criado
na expectativa de facilitar esta aproximação. Analisando os setores educativos após a
realização dos Seminários internacionais e regionais da UNESCO, tema já discutido no
capítulo II, Maria S. Machado afirma que, após a realização dos seminários nos quais o
tema foi discutido, poder-se-ia considerar que “o setor educativo se apresenta como uma
área ou um serviço específico do museu, criado para atender o grande público
especialmente, o púbico escolar” (2009, p. 34). Nesta pesquisa, percebi que, no MAS, o
setor educativo foi criado com o mesmo objetivo. Embora tenha outras atividades como
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função, o público escolar é uma parcela grande de seu público e buscando o atendimento
a esse público que foram criadas as atividades educativas e os materiais didáticos.

3.2.2.O setor educativo do Museu da Liturgia

O projeto de criação do MLiT também comtemplava a criação e instalação do
setor de educação. Os trabalhos para constituição do setor tiveram início em dezembro de
2010. Portanto, até a inauguração do museu em abril de 2012, foram dezesseis meses de
atividades. O programa do setor educativo do museu englobava as seguintes atividades:
levantar os dados do contexto do museu; definir diretrizes para o setor educativo;
pesquisar sobre o acervo; elaborar atividades e materiais didáticos; orientar o layout e a
produção de materiais; preparar e ministrar a formação da equipe de mediadores.

Figura 5-Anexo do Setor Educativo do Museu da Liturgia. Fonte: Ana Maria N. Oliveira

Para a concepção das diretrizes e objetivos do programa educativo, a comissão
responsável passou por dois momentos distintos.

Primeiramente, foram ouvidas as

pessoas que compuseram o grupo que participou do projeto de concepção do museu46. As
conversas aconteceram durante três seminários, realizados durante o período de pesquisa
e elaboração do programa do setor educativo. Nesses seminários, constatou-se o seguinte:
46

As informações constantes nesse item e no item seguinte sobre os materiais didáticos do MLiT foram
extraídas do documento Museu da Liturgia: um programa educativo para públicos diversos, tendo como
coautoras: Michele Longatti Fernandes e Rachel de Sousa Viana.
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não se deveria pensar no museu somente como ponto turístico, mas como um centro
cultural, onde os moradores da cidade pudessem se reconhecer. Dessa forma, buscou-se,
segundo as autoras do documento, estabelecer as diretrizes do setor educativo
considerando a diversidade do público e valorizando o conhecimento prévio de cada um.
Buscou-se, ainda nesse primeiro momento, o diálogo com a literatura sobre a mediação
em museus.
Na segunda etapa, levou-se em consideração um trabalho diagnóstico feito com
vistas a implantação do museu. Durante esta etapa, foram feitas entrevistas com pessoas
consideradas figuras-chave da cidade. Esse trabalho foi importante para se estabelecer os
objetivos do setor educativo, pois com ele pôde-se conhecer o perfil do público visitante,
além de levantar as demandas dos moradores da cidade47.
É preciso destacar que o diálogo esteve presente nessa etapa, pois os moradores
foram ouvidos a partir de uma pesquisa, segundo as responsáveis pelo documento do setor
educativo. A participação da comunidade é importante não só para o sentimento de
pertencimento e reconhecimento do patrimônio, mas também como exercício
democrático de cidadania, uma vez que:

A participação comunitária é compreendida como o envolvimento dos
moradores locais nas atividades que são desenvolvidas em sala de aula,
no Bairro e em relação com outras comunidades, contribuindo para a
construção do conhecimento, a partir das suas histórias de vida, e, ao
mesmo tempo, sendo enriquecidas em interação com os diversos grupos
envolvidos (SANTOS, 2009, p. 39).

O museu desempenha um papel importante nessa busca pela integração com a
comunidade e dentro dela, com grupos sociais constituídos. O diálogo implica também
saber ouvir, como nos alerta Freire. De acordo com o documento do setor educativo do
MLiT, após a execução dessas etapas, foram estabelecidos os objetivos do referido setor,
que são os seguintes:
Acolher os diversos públicos potenciais do MLiT, contribuindo para
construir uma cultura de respeito e valorização da diversidade cultural
e religiosa; contribuir para a valorização do patrimônio material e
imaterial de Tiradentes; promover diálogos entre as peças expostas no
museu e as experiências e conhecimentos dos visitantes; fornece
informações sobre o contexto de produção, a função e o significado das
peças expostas, ajudando o visitante a situá-las tanto em relação à sua
dimensão histórica e cultural quanto religiosa (FERNANDES;

VIANNA, 2012).
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Informações fornecidas pelo relatório do projeto do setor educativo do MLiT fornecido pela instituição.

84

A equipe do setor educativo do MLiT, quando da implantação do museu, era
composta por uma coordenadora – responsável por todo o atendimento ao público – e
pelos monitores, os quais atendiam tanto ao público espontâneo quanto aos grupos
agendados. A formação da equipe para a mediação foi feita por meio de um treinamento
que durou três dias, com carga horária de doze horas. Essas informações me foram
passadas pelos educadores durante as entrevistas.
Há um ponto, no que se refere ao aspecto da mediação, que se faz importante
mencionar: ambos os museus possuem dispositivos tecnológicos e interativos que ficam
à disposição dos visitantes. Neles, estão disponíveis informações a respeito da história
dos museus e das coleções. Segundo Joana Braga (2012) os museus também se utilizam
de recursos não-humanos na mediação, além dos painéis de textos, fotografias, há os
terminais multimídias, cada vez mais comuns nos museus. Eles permitem que o visitante
tome a iniciativa e tenha a liberdade de buscar mais informações se assim lhe aprouver,
além disso, “a partir dessa interatividade que se desenvolve hoje, o sentimento de
proximidade pode ser ampliado (...) pois ele permite a curiosidade do toque inerente ao
visitante” (BRAGA, 2012, p. 79). No entanto, a autora chama a atenção para a
necessidade da mediação mesmo havendo outros dispositivos interativos, pois os
visitantes podem se deparar com informações desconexas e precisar de esclarecimentos.
Acredito também que alguns tenham necessidade de ajuda sobre o funcionamento e quais
informações estão disponíveis nos referidos dispositivos.
Como dei a ler, os setores educativos de ambos os museus analisados foram
implantados com o objetivo de facilitar a recepção de grupos de visitantes, além do
público espontâneo. Percebe-se a relevância que se dá aos trabalhos desenvolvidos tanto
pelos educadores e mediadores quanto pelos gestores dos museus. A mediação, tanto
humana, quanto por dispositivos, é uma estratégia de educação valorizada nestes museus.
E ambos empreendem esforços no sentido de conseguir recursos que possam permitir a
sua manutenção.

3.3. Jogos e materiais didáticos dos setores educativos dos museus

A seguir, passo a apresentar os jogos e materiais didáticos dos museus. De acordo
com informações recolhidas nas instituições, os jogos, materiais didáticos e atividades
foram elaboradas de forma distinta em cada um deles. No MLiT, o programa do setor
educativo foi totalmente criado pela equipe responsável pela elaboração do projeto do
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museu – inclusive as atividades, jogos e materiais didáticos. Por outro lado, no MAS, a
sua elaboração foi feita após a implantação do projeto, pelos funcionários.
Os materiais e as atividades educativas do MLiT, segundo o documento do setor
educativo, foram baseados em uma intensa pesquisa sobre o acervo e seu contexto de
produção, a qual foi elaborada a partir de textos do projeto do museu e outros textos sobre
o assunto. Além disso, foram consideradas informações prestadas pelo pesquisador do
Escritório Técnico do IPHAN em Tiradentes, Sr. Olinto Rodrigues dos Santos Filho, a
troca de ideias e informações com profissionais envolvidos na criação do projeto do
museu e de pessoas da comunidade. Foram realizadas, ademais, visitas a ateliês da região,
nas quais especialistas encarregados pelo restauro do acervo apontaram novas
possibilidades para o programa do setor educativo. E, por fim, as propostas foram
discutidas com o pároco Ademir Longatti e com a irmã Nivea Maria Guimarães. Desse
projeto, foram criados seis materiais educativos que serão mais detalhados a seguir:

Marionetes: Foram criadas duas marionetes, um coroinha chamado Tarcísio Ramalho e
um escravo, de nome Gregório José da Paixão, baseado em um escravo de Manuel Victor
de Jesus, artífice mais conhecido em Tiradentes que viveu no final do século XVIII e
início de XIX. O objetivo é usar as duas personagens para apresentar o museu a grupos
de crianças menores. O diálogo entre elas possibilita explorar conteúdos de forma lúdica
e interativa.

Figura 6- Marionete do escravo Gregório, do programa do setor educativo do Museu da Liturgia.
Fonte: Setor educativo do MLiT.
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Cartela: Para atender o público espontâneo, foi criada a cartela. É um material em forma
de leque, no qual podem ser encontradas informações e a fotografia de 15 objetos do
acervo. A cor da ficha indica a sala onde a peça se encontra.

A linha do tempo/mapa: Foi utilizado o tampo de uma mesa, que se encontra no pátio
do museu, para apresentar a linha do tempo e mapa da cidade de Tiradentes, com o
objetivo de contextualizar o acervo no tempo e no espaço. A linha do tempo foi dividida
em três faixas que se cruzam: a faixa Liturgia da Igreja Católica, marca os principais
acontecimentos na história da Liturgia; a faixa Igreja no Brasil apresenta datas
importantes da religião Católica no país e a faixa Religiosidade da Cidade Setecentista
de Tiradentes, aponta a criação das irmandades e das confrarias religiosas e a construção
dos templos católicos da cidade. O mapa mostra os principais monumentos da cidade e
sua localização.

Figura 7-Mapa e trilha. Fonte: Ana Maria N. Oliveira

Fotografias do processo de produção artesanal de peças usadas nos rituais católicos:
Esse material foi elaborado, porém não foi executado por falta de recursos financeiros.
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Maleta de objetos: Seria uma maleta de objetos litúrgicos ainda produzidos nos ateliês
da região, que promoveria discussões sobre materiais, técnicas de produção e a sua
função. Porém, da mesma forma que as fotografias, o projeto foi elaborado, mas sua
execução não chegou a se realizar por motivos financeiros.

Jogo de dados: O objetivo do jogo é, justamente, explorar as relações entre patrimônio
material e imaterial, contextualizando as peças tanto sob o ponto de vista dos rituais e
celebrações, quanto dos conhecimentos e técnicas envolvidas na sua produção. O jogo se
compõe de dois dados grandes, de 40cm de lado; um baralho com trinta cartas, de 10 por
15cm e um fichário com as respostas. Funciona como uma plataforma de investigação e
pesquisa. Incentiva o trabalho em grupo e a autonomia. É sorteado um objeto da coleção
no qual o visitante deve retornar para pesquisar os detalhes e, no final, cada grupo
apresenta o seu objeto ao grupo. Na pesquisa que se efetua é usada a observação, não
sendo permitido o manuseio das peças.
No MAS houve também pesquisas para a elaboração dos jogos e materiais
didáticos. Participaram de sua elaboração os funcionários do museu: Ana Cristina de A.
Ferreira, educadora; Mauro Santos, gestor; Aloisio Viegas, colaborador e Diego Meneses,
designer gráfico. Segundo Ana Cristina Ferreira, o processo se estendeu por quatro meses
e seguiram algumas etapas. A primeira foi o momento de pesquisas: pesquisas sobre
materiais didáticos de outros museus, tais como o Museu da República/IBRAM e Arte
Sacra de São Paulo e também em sites na internet; bem como pesquisa sobre o acervo no
arquivo do museu e sobre a história local na biblioteca do MAS e do MRSJDR. Logo
após foi a etapa de elaboração das cores e esquemas dos jogos e materiais e o design
gráfico feito por Diego Meneses. Em seguida, após ser revisado por Mauro e Aloiso, eles
seguiram para a impressão nas gráficas. Alguns foram enviados para serem impressos em
outra gráfica da cidade e em Belo Horizonte e outros foram impressos na própria gráfica
do museu. Depois de prontos, os jogos foram distribuídos para as escolas que visitaram o
museu em 2013 e 2015. A seguir faço uma breve descrição dos materiais didáticos do
setor educativo do MAS.

Jogo da Memória: é muito bem aceito pelas crianças e não requer muito tempo para ser
executado. Nas cartas, as imagens são reproduções das peças do acervo e sempre
estimulam conversas sobre elas.
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Figura 8-Jogo da Memória/MAS. Fonte: Ana Maria N. Oliveira

Quebra-cabeças: feito com imagens de parte da rua próxima ao museu. Para dialogar
sobre valorizar o patrimônio da cidade e sua preservação

Figura 9- Jogo de Quebra-cabeça/ MAS. Fonte: Ana Maria N. Oliveira

Jogo de Trilha: Composto por um tabuleiro, dado, uma cartela com perguntas e 16 pinos,
esse jogo recebeu o nome de Passeio no Centro Histórico, pois o tabuleiro traz a imagem
do centro histórico de São João del-Rei e seus monumentos. Em determinadas casas, o
jogador precisa responder uma pergunta relativa ao patrimônio correspondente para
seguir em frente. É um jogo que requer mais tempo na visita e nem sempre é o que
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acontece, segundo Ana Cristina, a pedagoga do museu. O objetivo maior era divulgar
conhecimento sobre o centro histórico.

Figura 10- Jogo de Tabuleiro com desenho do Centro Histórico. Fonte: Ana Maria N. Oliveira

Jogos de adivinhação-manifestações culturais: composto por fotografias que contêm
cenas de manifestações culturais da cidade. O objetivo é mostrar as várias manifestações
culturais da cidade e fazer com que o visitante as conheça.

Figura 11- Jogo das Manifestações culturais/MAS Fonte: Ana Maria N. Oliveira
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Adivinha São João del-Rei: composto por fotografias de monumentos arquitetônicos
da cidade. O objetivo desse jogo é o conhecimento e reconhecimento do patrimônio
cultural da cidade.

Figura 12- Jogo Adivinha São João del-Rei. Fonte: Ana Maria N. Oliveira

São João del-Rei Ontem e Hoje: jogo de comparação de objetos, casas de ontem e como
estão hoje. Objetivo é conversar sobre patrimônio, preservação e chamar atenção para
intervenções feitas nos prédios.

Figura 13- Jogo São João del-Rei Ontem e Hoje. Fonte: Ana Maria N. Oliveira
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Como foi dito, a mediação envolve outras estratégias além da visita e os materiais
didáticos e jogos encontram-se entre elas. Martin-Barbero (2009) já mostrou que a
mediação tem amplas possibilidades e oportunidades de ressignificação com a cultura
própria dos receptores. Martha Marandino (2016, p. 9) destaca “o enorme potencial que
os materiais educativos possuem no processo educativo desenvolvido pelos museus”.
Além da parte lúdica e da possibilidade de interação dos visitantes, vale ressaltar que os
materiais didáticos colaboram na construção dos significados inerentes ao conhecimento
produzido nas instituições museais. A autora acredita, ainda, que esse é um tema que deve
ser discutido pelos educadores tanto na formação inicial quanto da formação continuada,
pois a pesquisa, confecção e a utilização de materiais didáticos faz parte do cotidiano dos
educadores em suas práticas. Marandino (Id.) defende que essa construção seja coletiva,
ou seja, que todos os educadores e pessoas envolvidas na educação museal participem e
colaborem na confecção dos materiais, pois a “cada encontro, diálogo ou novo projeto
compartilhado, os indivíduos vão se tornando educadores” (Id., p.15). A pesquisa nos
setores educativos em análise revelou que tanto no MAS e quanto no MLiT houve a
construção coletiva dos materiais. Embora no primeiro só houvesse uma educadora no
momento da elaboração do material, outros profissionais também fizeram parte do
trabalho, pois afinal, a educação museal exige a participação e envolvimento de toda a
equipe do museu.
Pude perceber que os museus em questão, embora tenham semelhanças,
principalmente quanto ao caráter religioso, guardam algumas diferenças. O MAS
manteve seu foco nas escolas públicas quando da elaboração de seu programa para o setor
educativo e, embora a comunidade participe das atividades do museu, na elaboração do
projeto não houve pesquisas para ouvir suas demandas. No MliT, houve pesquisa para
ouvir a comunidade e, mesmo assim, os educadores relataram ser um desafio buscar a
participação do público local. Além disso, percebi que o MLiT recebe muitos turistas que
demandam uma mediação diferenciada daquela dos grupos escolares. Porém, em ambos,
os educadores estão envolvidos em diferentes atividades para que o setor educativo
facilite a acessibilidade aos bens culturais dos diferentes públicos dos museus.
Outra semelhança entre os museus é o fato de seus objetos museais ainda serem
utilizados em rituais católicos. O objeto museal ou “museália” é causa de muitas
discussões. Para esse estudo, interessa ressaltar dois aspectos importantes: o processo de
musealização do objeto e o seu uso como gerador de diálogo. Ryanddre Souza (2016) cita
Devallées e Mairesse (2013) para nos esclarecer sobre o processo de musealização do
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objeto. Para eles, a musealização é uma operação de transferência do objeto de seu
contexto de origem para o museu, onde ele passa a ser testemunho de uma realidade, na
qual os objetos são expostos não para a contemplação, mas para a compreensão e, dessa
forma, esse processo aproxima o museu da perspectiva de laboratório e o distancia da de
templo (SOUZA, 2016, p. 53), perspectiva muito próxima da de Meneses (2010). Outros
autores, no entanto, evidenciam, no processo de musealização, a perda das funções
originais dos objetos. Assim, “ao entrar no espaço expositivo, o objeto perde seu valor de
uso: a cadeira não serve de assento, assim como a arma de fogo abandona sua condição
utilitária” (RAMOS, 2008, p. 19).
Entretanto, é preciso salientar que nos dois museus pesquisados encontramos
objetos musealizados que, concomitantemente, são utilizados em suas funções originais,
ou seja, eles não perderam a sua função original para se tornarem “museália”. Por outro
lado, eles também se tornaram “documentos” fontes de pesquisas e estudos, pois são foco
de interesses na busca do conhecimento. No museu, o público da cidade, acostumado a
observar o objeto como parte de rituais religiosos, tem a oportunidade de vê-lo sob outra
perspectiva: a observação de um documento que pode nos trazer conhecimento. No caso
do MAS e MLiT, os museus funcionam, também, como instituições que atuam na guarda
e preservação de coleções de interesse do público, pois os objetos, esporadicamente, ainda
são utilizados nos rituais católicos. Ao mesmo tempo, são resguardados por seu valor
cultural e histórico, além do econômico, ficando mais seguros nos museus. Situação
análoga encontrei no Museu de Arte Sacra de Paraty/IBRAM, que atualmente encontrase fechado para reformas, em um site sobre os museus do Rio de Janeiro encontra-se o
seguinte texto explicativo:

Apesar de adquiridos pelas diferentes irmandades em diferentes
séculos, e atualmente expostos no museu, os objetos não modificaram
seu status se tornado exclusivamente acervo museológico, eles ainda
são objetos vivos, uma vez que continuam disponíveis para a
comunidade que os utilizam em festas religiosas organizadas pela
cidade (MUSEUS DO RIO, 2011).

Os museus tomados como campo de estudo, MAS e MLiT, possuem algumas
diferenças e muitas semelhanças, como foi apresentado aqui, mas é importante ressaltar
o esforço de ambos para a manutenção das ações educativas e a consolidação de seus
setores educativos.
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CAPÍTULO IV
OS EDUCADORES, A MEDIAÇÃO EM MUSEUS E SUAS IMPLICAÇÕES

Nesse capítulo procuro descrever as informações sobre os educadores dos museus,
assim como analisar os seus desafios na mediação e também na sua formação. Abordo,
ainda, a mediação de visitas e os aspectos relacionados às dificuldades que se apresentam
no cotidiano das mediações museais no MAS e no MLiT.

4.1. Os educadores e os seus desafios

Quando se trata de educação em museus, não há consenso sobre a nomenclatura
utilizada para se referir aos profissionais que atuam na área. Para uma melhor
compreensão dos termos utilizados, faz-se importante estabelecer uma distinção entre
eles. Martins (2013) mostra que são utilizados muitos termos para designar os
profissionais que trabalham nos museus e, segundo a mesma, esta diversidade está
relacionada à multiplicidade de tarefas incumbidas aos profissionais. A escolha dos
termos utilizados tem, ainda, relação com os objetivos e as políticas de educação da
instituição museal à qual os profissionais estão vinculados. Assim, eles podem ser
denominados de educador, moderador, apresentador, mediador, guia, explicador,
facilitador, informador, animador, monitor, demonstrador (MARTINS, 2013, p. 43).
Embora sejam utilizados muitos nomes para designar o profissional que trabalha com
educação em museus, de acordo com a pesquisa realizada nos museus em análise, a
distinção está, pelo que pude observar, diretamente relacionada às tarefas executadas
pelos profissionais e as políticas educacionais dos museus. Assim, o educador é aquele
profissional responsável por coordenar os setores educativos, bem como, elaborar
projetos e ações educativas, além de coordenar e cooperar nas mediações. O mediador é
aquele que tem a responsabilidade da mediação, ou seja, ocupa-se na recepção de grupos.
O termo monitor é utilizado no MLiT para os mediadores que faziam a recepção do
público espontâneo e geralmente cada um ficava responsável por uma sala especifica. No
MAS, por exemplo, a Pedagoga Ana Cristina de Castro Ferreira é responsável pelo setor
educativo, elaborou o projeto pedagógico da gráfica-escola, prepara projetos de ações
educativas, além de realizar, também, as visitas mediadas com o público visitante.
Acumula todas estas funções por ser a única funcionária do setor educativo. Há outra
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pessoa, funcionária da paroquia, que recebe grupos religiosos, mas que não tem vínculo
empregatício com o setor educativo do MAS.
No MLiT, os próprios termos utilizados já sugerem uma distinção: por educadores
entendia-se a coordenadora e mais dois auxiliares que faziam as visitas mediadas com
grupos; já os denominados monitores eram aqueles que eram responsáveis por receber o
público espontâneo.
A seguir, apresento o quadro II, com algumas informações sobre os educadores
e mediadores do MAS e do MLiT, com os quais foram realizadas as entrevistas ao longo
desta pesquisa.

QUADRO II
INFORMAÇÕES SOBRE OS EDUCADORES DO MAS E DO MLiT
EDUCADORES INSTITUIÇÃO
FORMAÇÃO
CARGA
SALÁRIO
HORÁRIA
Michele
MLiT
Graduação em Pedagogia 40 h semanais 2.500,00
e Mestrado em Educação
Robson
MLiT
Graduação
em 4 h diárias
450,00
Administração e História
Noêmia
MLiT
Graduação em Letras e 40 h semanais 2.400,00
Especialização em Gestão
Cultural
Fernanda
MLiT
Graduação em Letras
4h e depois
Estagiária 450,00
40 h
contratada
1.050,00
Mariana
MLiT
Graduação em Letras
4 h diárias
400,00
Ana Cristina
MAS
Graduação em Pedagogia 25 h semanais No início
1.000,00 e depois
1.400,00

Em relação à formação, o grupo de educadores é mais ou menos homogêneo, pois
todos são formados na área de Ciências Humanas e com licenciatura: duas em Pedagogia,
três em Letras e uma em História e Administração. No que se refere à pós-graduação,
somente uma possuía Mestrado em Educação quando iniciou o trabalho no museu. A
outra sentiu-se motivada a fazer o curso de Gestão Cultural, justamente após se inserir no
trabalho no setor educativo.
Quanto às horas laborais, os que trabalhavam como estagiários, devido ao fato de
ainda estarem cursando a graduação, possuíam a carga horária de 4 horas diárias. Os
contratados e coordenadores trabalhavam com a carga horária de 8 horas diárias. Em
relação ao salário, os estagiários ganhavam uma bolsa de estágio de R$400,00, já os
contratados recebiam no mínimo R$1 mil, tanto no MAS quanto no MLiT. Os
coordenadores de ambos os museus também recebiam um valor maior, na faixa de R$2

95

mil. O salário mínimo vigente no ano de 2016 era de R$880,00 e o salário de um professor
do ensino básico em Minas Gerais era cerca de R$1.455,00.
Estas informações estão de acordo com as apresentadas por Martins (2013).
Segundo esta autora, pesquisas realizadas no Brasil apontam que nos museus e centros
culturais brasileiros, a maioria dos educadores que trabalha na mediação trata-se de
estudantes de Ensino Médio ou de Graduação e possuem entre 17 e 27 anos de idade.
Realizam um trabalho temporário na instituição e são remunerados com bolsas de estudo
ou por horas trabalhadas. Alguns museus exigem formação específica, de acordo com a
sua tipologia. Como os museus de biologia, por exemplo (MARTINS, 2013, p. 44). Esta
realidade ajuda compreender a grande rotatividade das equipes dos museus e
descontinuidade dos projetos educativos, o que influencia negativamente na relação e na
criação de vínculos com a comunidade em geral e também com as escolas. Esse ponto
será melhor tratado mais adiante, ainda nesse mesmo capítulo. Destaco aqui a mudança
contínua na equipe do MLiT, pois os estudantes que trabalham no setor educativo, uma
vez formados, seguem outros caminhos. No MAS não houve mudanças, pois a educadora
continua sendo a mesma. Porém, houve intervalos, interrupções no trabalho do setor entre
a aprovação de um projeto de financiamento e outro, o que denota outro tipo de
inconstância no trabalho educativo.

4.2. A Formação dos educadores

Como ainda são escassos os trabalhos que tratem sobre a formação dos educadores
de museus, muito se utiliza de estudos cujo tema seja a formação docente. Júnia S. Pereira
e Jezulino L. M. Braga (2013) fazem uma abordagem dos conceitos de experiência e
cultura elaborados por Edward Palmer Thompson e também de ideias de outros autores
ligados à formação docente, como Tardif (2011), Fonseca (2010) e Teixeira (2007), bem
como a relação da formação docente com as possibilidades formativas nos museus. Os
autores citados apontam que os saberes docentes são múltiplos e adquiridos de diferentes
formas, de experiências vividas no trabalho e até mesmo na vida pessoal. Ou seja:
professores são pessoas que se emocionam, refletem e possuem posições éticas e políticas
no que diz respeito à vida pessoal e à sociedade. Para Pereira e Braga, “a condição docente
é da ordem do humano e, como tal, nas relações que estabelece com o outro ocorrem
tensões, conflitos, e também partilhas, trocas, interações diversas expressas em seu modo
de conceber a educação e de dar sentido à sua profissão” (2013, p. 87).
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Acredito que, da mesma maneira, a formação dos educadores de museus também
tem implicação nas suas experiências pessoais e na sua relação com o outro: outros
educadores, visitantes e professores que procuram os setores educativos. Toda essa
relação exerce influência em suas escolhas e práticas educativas. A aprendizagem com o
“outro” é mesmo uma característica marcante da educação não-formal. No MLiT,
segundo Noêmia Nascimento, era comum a realização de reuniões quinzenais com o
pessoal do setor educativo, nas quais “a gente discutia juntos as dificuldades que a gente
tinha e como cada um tinha uma formação, a gente buscava cada um contribuir com o
outro”. E as discussões, segundo a mesma, não ficavam somente no campo das práticas
educativas, mas também na teoria, pois textos eram lidos e discutidos. “A gente lia textos,
discutia para buscar melhorar, era uma formação continuada mesmo” (NASCIMENTO,
2016). Freire nos lembra o caráter inconclusivo da educação. Para ele, a educação requer
uma busca permanente, pois o homem tem consciência de sua inconclusão, “daí que seja
a educação um quefazer permanente. Permanente, na razão da inconclusão dos homens e
do devenir da realidade” (FREIRE, 2004, p. 73).
Ainda segundo os autores Junia Sales Pereira e Jezulino Braga (2013), os
programas de atendimento especializado aos docentes nos setores educativos dos museus
se apresentam como uma oportunidade de formação, tanto para os professores quanto
para os educadores de museus, “uma vez que é rico em experiências, contatos e trocas.
Professores e educadores de museus aprendem com a prática e experiência que são
reavaliados e reposicionadas no processo educativo” (PEREIRA; BRAGA, 2013, p. 91).
Maria S. Machado (2009) cita CAZELLI et. al., para expor que a necessidade de
investimento na formação dos educadores de museus ainda existe e, por isso, ainda é
objeto de estudos e pesquisas, os quais vem redefinindo o papel dos educadores. Sua
participação tem sido solicitada ao se elaborar as concepções das exposições, nos estudos
de público e nas avaliações das ações educativas, entre outras atividades relevantes para
os museus. Tudo isso “coloca em pauta, entre outras questões, a discussão e a busca
urgente de estratégias de formação desses profissionais (MACHADO, 2009, p. 56). Uma
das críticas levantadas pela autora e que ainda suscita discussões no campo da educação
museal é a escolarização das práticas educativas desenvolvidas nos museus. Em suas
palavras:
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Consideramos que é no contexto da visita guiada, escolar ou não,
que os profissionais dos setores educativos, cuja formação é
marcada pela visão fragmentada, compartimentalizada e
historicamente descontextualizada das ciências e da educação, e
por uma concepção de aprendizagem ainda limitada à dimensão
cognitiva, tendem a escolarizar a prática educativa que
desenvolvem no museu (MACHADO, 2009, p. 55).

Percebi que, nos museus pesquisados, os educadores se formam a partir das demandas
que eles encontram. E essa formação se dá por meio de leituras da área museal na busca
de informações sobre as coleções e na prática, especialmente com a ajuda de outros
educadores mais experientes.
A seguir, com informações extraídas das entrevistas, apresento as estratégias das
quais os educadores se utilizam para a sua formação.

4.2.1.Estratégias criadas pelos educadores para a sua formação

Foi observado, ao longo da pesquisa, que as instituições não disponibilizam cursos
de formação específicos para os educadores de museus. Esses cursos, na verdade, ainda
são raros e só recentemente foram abertos em nível de pós-graduação. Os educadores
usam de estratégias e recursos próprios de acordo com a necessidade e disponibilidade
das informações. Segundo Martins (2013), os educadores, além de acolher o público e
fazerem com que a visita seja interessante e educativa, se envolvem diariamente com
muitas outras atividades, como tarefas administrativas, elaboração de projetos e muitas
vezes “lançam mão da improvisação” (MARTINS, 2013, p. 44).
Em sua maioria, os educadores dos museus pesquisados, quando questionados
sobre a forma como buscaram sua formação para o trabalho na mediação, responderam
que foi constituída a partir de leituras e da aprendizagem com outros educadores mais
experientes. Disseram, ainda, que essa formação não se completa, pois sempre há dúvidas
durante as visitas que demandam a busca por mais conhecimentos e isso é um dos itens
que torna intrigante e desafiador o trabalho na mediação em museus. Essa afirmação está
de acordo com Martins (2013), quando diz que a formação dos educadores depende muito
dos objetivos das instituições. Alguns museus acham mais importante os conteúdos e,
assim, esperam que os educadores e mediadores os expliquem e os passem aos visitantes
de maneira clara e instigante. Outras instituições:
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Apostam na autoformação, isto é, se valem da experiência que o
educador acumula na sua pratica e na relação com os outros educadores.
Também existem situações em que se aposta na relação aprendizmestre, contando com o conhecimento dos educadores mais experientes
para a formação dos educadores mais novatos. A formação também
pode ser feita com base em estudos na área de educação em museus e
exposições (MARTINS, 2013, p. 45).

Pode-se perceber que as experiências vivenciadas por uns possibilitaram reflexões
que influenciaram suas práticas e que eles (os educadores) oferecem esse conhecimento
adquirido aos colegas em formação ou menos experientes. Isto corrobora com as análises
de Pereira e Braga (2013) sobre a formação dos docentes e educadores de museus e ainda
com as ideias de Paulo Freire sobre diálogo e organicidade. As experiências pessoais e
sociais dos educadores, ou seja, tudo o que foi vivido em seu mundo, refletem ou
dialogam com o conhecimento acadêmico, com as experiências dos outros e seu mundo
para a construção de novos conhecimentos. Paulo Freire nos alerta que
A posição normal do homem era a de não apenas estar no mundo, mas
com ele. A de travar relações permanentes com este mundo, de que
decorre pelos atos de criação e recriação, o acrescentamento que ele faz
ao mundo natural, que não fez, representado na realidade cultural. E de
que, nestas relações com a realidade, trava o homem uma relação
específica – de sujeito para objeto – de que resulta o conhecimento, que
expressa pela linguagem (FREIRE, 2014, p. 104).

Perguntados sobre se tiveram curso de formação para o trabalho na mediação, os
educadores do MLiT disseram que um pouco antes do museu ser aberto ao público, houve
uma capacitação para todos os funcionários do museu. Nesse curso, foram explicadas
características de seu acervo por um historiador que fez parte da equipe de criação do
museu. Noêmia Nascimento informou que o setor educativo do museu montou um roteiro
de visitação para os monitores estudarem e também a abordagem que se deveria utilizar
para os diferentes grupos e diferentes faixas etárias de cada grupo. Posteriormente,
Noêmia se tornou a coordenadora do setor educativo e passou a ser responsável por
orientar os monitores neste sentido. Michele Longatti, que foi a primeira coordenadora,
disse que a equipe do setor educativo se reunia quinzenalmente para discutir o trabalho.
E que as mudanças eram decididas conjuntamente. Noêmia disse, ainda, que as
dificuldades que apareciam eram discutidas nessas reuniões e como os educadores do
grupo tinham formações acadêmicas diferentes, cada um contribuía com ideias e
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informações de sua área para a solução dos problemas, o que enriquecia o trabalho. Essas
reuniões aconteciam quinzenalmente e eram, segundo ela, como uma formação
continuada.
Fernanda (MLiT), disse que, além da capacitação citada anteriormente, sentiu a
necessidade de buscar mais conhecimentos, o que foi suscitado pelas perguntas que os
visitantes faziam. Assim, teve que buscar por conta própria as informações requisitadas
por durante a mediação: “O museu dava a orientação de que a gente não devia responder
o que não soubesse. Ou deveria pesquisar ou perguntar a outro funcionário que soubesse”
(ALMEIDA, 2016). Durante a entrevista, quis saber onde a referida mediadora
pesquisava e a que tipo de fonte recorria para sanar suas dúvidas. Ela respondeu que lendo
o catecismo da Igreja Católica e assistindo a cursos oferecidos pelos padres da paróquia:

Quando eu não sabia na hora, eu pesquisava e mandava por e-mail.
Sempre me comprometi e nunca deixei de mandar a resposta por e-mail.
Alguns respondiam e agradeciam, então sempre trabalhei assim, sempre
procurando saber mais e sempre procurando dar informação além da
peça (ALMEDIA, 2016).

Mariana Chaves (MLiT) disse que, à época, a coordenadora passou a ela dicas de
como atender ao público e os colegas que já trabalhavam foram ajudando, conforme as
dúvidas iam aparecendo. Além disso, ela ainda contou com leituras e a didática adquirida
em seu curso de graduação em Letras pela UFSJ.
Para Juliana Alcântara (MLiT), a pesquisa histórica feita quando da elaboração do
projeto do museu, foi de grande ajuda e sempre esteve disponível no site do museu. Conta
que precisou de muita leitura no seu trabalho com a mediação e as questões que nesses
momentos surgiam eram sanadas com pesquisas que sempre se aprofundavam. As
dúvidas propiciavam as pesquisas que cada vez iam se expandindo mais e mais pela
curiosidade e envolvimento que despertavam.
O caso de Robson Sacramento (MLiT) foi diferente. Ele foi chamado para
trabalhar com mediação justamente por já pesquisar e ter conhecimentos relacionados à
tipologia do museu. Inclusive seu conhecimento de Latim, me disse ele, foi muito útil.
Com respeito à abordagem na mediação, ele disse que foi aos poucos:
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Mais em função das perguntas que os visitantes faziam. Usávamos o
aparelho multimídia para buscar o conhecimento e o historiador Olinto
também ajudou muito no sentido de explicar o significado e o uso das
peças, ele tem um conhecimento muito profundo. Isto que foi
construindo nossa formação (SACRAMENTO, 2016).

No MAS não foi muito diferente do acontecido no MLiT. Ana Cristina me
respondeu que sua graduação em Pedagogia pela UFSJ, seu trabalho final do curso 48 e
seu estágio no MRSJDR foram muito importantes para a sua formação. Segundo ela, já
sabia da importância de se pesquisar e buscar leituras sempre. Primeiramente, como o
acervo do MAS não havia ainda sido catalogado, buscou informações nas etiquetas, nos
objetos, através de suas próprias observações e na internet. Buscou, ainda, conversar com
outros profissionais mais experientes do museu. Posteriormente, conseguiu, junto aos
profissionais envolvidos na catalogação das peças, informações mais técnicas.
Noêmia Nascimento (MLiT) mencionou um aspecto importante em relação aos
mediadores. Enquanto ela foi coordenadora do museu, era responsável pelo trabalho dos
monitores e educadores. Conta que muitos deles têm dificuldades com determinados
públicos. Na mediação com crianças menores, não são todos os que conseguem realizar
o trabalho. Alguns encontravam grande dificuldade na abordagem e envolvimento dos
pequenos com a narrativa do museu. A necessidade de formação do educador e de práticas
específicas para o atendimento ao público infantil foi evidenciado por Gabre (2011) em
seu estudo, conforme mencionei na introdução da pesquisa. Assim, creio que esse seja
também um ponto importante quando se pensar a formação dos educadores: como abordar
a mediação diante da especificidade de cada público. Segundo Martins, “cada público tem
uma demanda, uma maneira de perceber a experiência da visita e, quanto mais a
instituição conhecer seu público, mais focada e com maior poder de diálogo será
construída a ação educativa” (MARTINS, 2013, p. 24). Por isso, a importância da
formação dos mediadores e educadores. Para as ações educativas, são necessários
conhecimentos que vão além das coleções e exposições. O público infantil, por exemplo,
exige habilidades em lidar com suas especificidades. As crianças são mais dinâmicas, têm
curiosidades outras que talvez forcem o mediador a fugir do roteiro preparado. É preciso
saber ouvi-las e ganhar sua confiança, estar atento aos seus gestos e olhares e adaptar a
mediação de forma que atinja os objetivos propostos, ao mesmo tempo em que satisfaça
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Seu trabalho final para conclusão de curso de Pedagogia da UFSJ foi finalizado em 2013 e tem como
título: Relação museu-escola, atividades educativas do Museu Regional de São João del-Rei.
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os desejos e curiosidades infantis. Raquel Ferrreira (2016) em sua dissertação de
mestrado, abordou a relação de um grupo de crianças de uma escola pública de periferia
com o MRSJDR. As entrevistas que realizou com o grupo após visitas mediadas ao museu
revelaram a dificuldade encontrada pelas crianças em não poder tocar os objetos e como
isso ficou marcado em suas memórias. Caso exemplar pode ser lido na fala de uma
estudante do 7º ano do Ensino Fundamental, de 12 anos de idade: “se pelo menos a gente
passasse a mão para poder saber como que é, não passar a mão de um jeito rude, sabe,
mas passar a mão devagar para ver como é” (FERREIRA, 2016, p. 104). Ainda segundo
a pesquisa, as crianças também afirmaram sentir grande decepção por não irem ao espaço
do jardim do museu. Esta investigação revela que as crianças têm necessidades e
curiosidade nas visitas, para as quais o mediador deve estar atento, para que o setor
educativo do museu possa melhor atender ao público de uma maneira geral e, em especial,
o curioso público infantil, dado a transgressões.
Com relação à atividade de mediação, no MLiT, pude perceber que os mediadores
conversavam entre si, procurando se ajudar, propondo inovações e discutindo questões.
No MAS, o trabalho da educadora é mais solitário, por ser a única profissional no setor.
No entanto, Ana Cristina busca a sua formação contínua, através de pesquisas na literatura
especializada e em outros setores educativos de museus, além de sua experiência como
estagiária no MRSJDR.

4.3. As concepções dos educadores sobre museu e objetos museais

Como dei a ler em capítulos anteriores, os museus, ao longo dos tempos, têm sido
considerados espaços com caráter educativo. Primeiramente desfrutados por estudiosos
especializados, pouco a pouco foram se abrindo para públicos mais amplos. Houve uma
valorização da aprendizagem não-formal e especificamente, da aprendizagem que pode
ser construída nos museus. Segundo Ramos (2008), um dos grandes desafios atuais para
os museus históricos é a forma como se deve atender aos grupos de estudantes, uma
demanda que cresce a cada dia. Para ele, se o museu se dispensa de promover atividades
educativas com alunos e professores, “peca por omissão, anula-se como lugar de
produção de conhecimento” (RAMOS, 2008, p. 13). Há muito não se pensa o museutemplo, aquele lugar de contemplação e admiração passiva, mas se apresenta o museu-
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fórum lugar de discussões e construção de conhecimento. Sem deixar de lado a ludicidade
e a observação dos objetos49. Compreende-se que, atualmente, a abordagem mudou:

Atualmente, os debates sobre o papel educativo do museu afirmam que
o objetivo não é mais a celebração de personagens ou a classificação
enciclopédica da natureza, e sim a reflexão crítica. Se antes os objetos
eram contemplados ou analisados, dentro da suposta “neutralidade
científica”, agora devem ser interpretados (RAMOS, 2008, p. 20).

Para conhecer melhor como os educadores dos museus pesquisados entendem a
educação museal, especialmente a mediação, procurei entender como eles entendiam o
conceito de museu e o de objeto museal. Pode-se ressaltar dois aspectos em relação à
percepção dos educadores sobre o conceito de museus. Primeiramente, os educadores
falaram do museu como lugar de conhecimento, reflexão e entretenimento. Fernanda
Almeida (MLiT) diz que “museu é o lugar que proporciona a quem visita momentos de
aprendizagem, reflexão e entretenimento” (ALMEIDA, 2016). Juliana Alcântara (MLiT),
da mesma forma, fala que “é um espaço com o intuito de levar as pessoas a um
conhecimento, a investigação de saberes, de certas coisas” (ALCÂNTARA, 2016). Já
Ana Cristina (MAS) relacionou o museu ao conhecimento que passa pela perspectiva
sensível. Para ela, o museu está ligado à sensibilidade e afetividade de seu povo. Para
Noêmia Nascimento (MLiT), a melhor definição de museu passa pela definição dada pelo
ICOM, na qual estão explicitadas as funções de preservação, exposição, conservação e
difusão.
Meneses (2010), ao analisar o museu histórico, concentrou-se na questão desta
tipologia de museu com a produção do conhecimento. Segundo o autor,

Se o museu tem responsabilidade na transformação da sociedade (e a
exposição, para tanto, é recurso fecundo), isto se fará não com
procedimentos de exclusão elitista, ou catequese populista, mas na
medida em que contribuir para capacitar nas escolhas todos aqueles
com quem puder se envolver (MENESES, 2010, p. 50).

Assim, trabalha com a perspectiva da transformação do museu de “teatro da
memória”, ou seja, espaço de espetáculo, evocação e celebração para “laboratório da
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Museu templo e Museu-fórum são nomenclaturas criadas a partir de considerações feitas por Duncan
Cameron no início dos anos de 1970 (cf. RAMOS, 2008, p.20). Os termos relacionam-se ao caráter da
instituição: a ênfase nos objetos com o objetivo de admiração e contemplação ou a valorização de debates
e discussões.

103

história”, ou espaço de trabalho sobre a memória. Para ele, o museu histórico pode
explorar a transformação dos objetos em documentos históricos. Assim, “em vez de
teatro, laboratório, com tudo aquilo de criador que essa ideia contém” (MENESES, 2010,
p. 51).
Os objetos museais também são causa de muita polêmica e discussões.
Considerados como recurso didático pelo qual a discussão de uma visita pode se iniciar,
são também causa de polêmicas quando se discute o papel dos museus. Meneses (2010)
lançou a pergunta: é possível um museu sem acervo? O autor mesmo responde que uma
instituição assim seria um centro cultural e não um museu. Para ele, o objeto é um
importante meio de narrativa, mas devemos estar cientes de que a narrativa propiciada
pelo objeto não é a única possível. E a diretriz do museu histórico deveria ser
“transformar-se num recurso para fazer História com objetos e ensinar como se faz
História com objetos” (Idem, p. 49).
Outro aspecto importante que vale ressaltar em relação aos objetos museais é seu
caráter didático. Busquei evidenciar a relação da educação museal, principalmente na
mediação, com a pedagogia de Paulo Freire. Ramos (2008) faz uma análise dessa relação
e nos apresenta o “objeto gerador”. Comparando a “palavra geradora” da pedagogia
freiriana com o objeto museal, o autor apresenta o diálogo, base do processo de
alfabetização, como inspirador para aprendizagem no campo museal. O objeto pode ser
o dispositivo disparador de debate, compartilhamento de experiências e conhecimentos
sobre a realidade dos envolvidos no processo de aprendizagem. Assim, busquei conhecer
os significados atribuídos pelos educadores aos objetos museais dos museus nos quais
pesquisei. Embora não obtivesse resposta de todos, alguns deles me disseram o que
pensam. Neste sentido, a educadora do MLiT, Fernanda Almeida, afirmou que os “objetos
certificam de que a história não passe despercebida. São fragmentos de uma história ou
memória que por onde passe deixa as suas marcas” (ALMEIDA,2016). Ela compreende
o objeto museal como uma espécie de “documento” que tem a capacidade de contar uma
história. São testemunhos de um tempo e espaço.
Para Ana Cristina Ferreira (MAS), os objetos de museu são frutos da capacidade
de produção e cultura de um povo. E tudo o que se relaciona com esse povo influencia na
criação dos objetos: “é envolto em significado e tem tudo a ver com o cotidiano pois, a
maioria não foi criada para ficar no museu, foi criada para um determinado uso, seja em
casa ou na igreja” (FERREIRA,2016).
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Recentemente, segundo Noêmia Nascimento (MLiT), o objeto museal deixou de
ser algo sacralizado e estático para ser dinâmico: interagir, comunicar, promover
reflexões e o pensamento crítico. Porém, ela também concorda com as outras educadoras
quando diz que ele “é algo produzido para expressar a sensibilidade de determinado povo
em um certo período de tempo e espaço” (NASCIMENTO,2016).
Além disso, pude perceber também que o objeto museal é o disparador de
conversas e perguntas que propiciam o compartilhamento de conhecimentos e vivências.
E que, a partir desses diálogos, são discutidos temas que muitas vezes não estão explícitos
nas exposições, como: preservação do meio ambiente, diversidade e alteridade. Nas
imagens dos Cristos Crucificados, por exemplo, Ana Cristina dialogou com os alunos e
falou sobre respeito aos animais e preservação do meio ambiente. Isto se deu porque duas
das imagens são feitas de marfim e o assunto foi discutido até chegar ao tema respeito
aos animais e à preservação do meio ambiente. Nas imagens de São Sebastião, os alunos
ficaram muito curiosos sobre a história de vida do santo. Ao final, a educadora chamou a
atenção para uma das imagens que era bastante diferente das outras na forma. Os traços
físicos do santo eram bem diferentes então ela esclareceu que o artista era de Pernambuco
e, como era de outra região, via as coisas de maneira distinta. Dessa forma, chamou a
atenção para a diversidade da formação do povo brasileiro e o respeito às diferenças,
trabalhando o conceito de identidade e o de alteridade
São muitas as formas pelas quais os objetos podem ser abordados na educação
museal. Eles possibilitam oportunidades de aprendizagens que acompanharão a pessoa
pela vida, formando o pensamento crítico, ajudando na aprendizagem de conceitos como
alteridade e diversidade. Habilidades importantes para a construção de valores que
possibilitam a transformação em uma sociedade mais humana.

4.4. O trabalho no museu para os educadores e seu papel na mediação

Um aspecto bastante intrigante que emerge das entrevistas dos educadores é
quando eles falam da diferença que o trabalho no museu fez em suas vidas. Alguns deles
contam que entraram nos setores educativos quase por acaso e, nas considerações sobre
o que representa para eles o trabalho, muitos usam a palavra “enriquecedor” outros
“transformação” e ainda “oportunidade”. O entrar “por acaso”, explicita e corrobora com
a tese de que o campo da educação em museus se encontra em fase incipiente e é ainda,
em certo sentido, bastante desconhecido. Muitos, como a Fernanda Almeida, Robson
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Nascimento e Juliana Alcântara (todos do MLiT), disseram que não tinham ideia de como
seria o trabalho para o qual estavam se candidatando, mas que o trabalho os transformou.
Juliana Alcântara, educadora do MLiT, diz que o museu para ela foi muito mais que
trabalho, “foi além de conhecimento, foi uma escola, foi um lugar onde eu aprendi muita
coisa, eu não imaginava aprender tanto” (ALCÂNTARA,2016). Ela também menciona
que o trabalho a modificou de certa maneira: “como ele me transformou, eu saí de lá
transformada no sentido do bem, no sentido positivo” (ALCÂNTARA,2016). Fernanda
Almeida (MLiT) também fala de como o trabalho do setor educativo exige a busca do
conhecimento, tendo em vista que “sempre os visitantes te impulsionam a ir além, a não
ser que você fique acomodado” (ALMEDIA, 2016).
Ao serem indagados se gostariam de continuar a trabalhar na área de educação em
museus, com exceção de dois, todos deram respostas entusiasmadas com a possibilidade.
Dos dois que disseram não, um possuía uma meta de vida e o trabalho no museu foi
apenas uma parte dela. Quando fiz a pergunta, ele respondeu:

Não, exatamente. Porque foi uma etapa de enriquecimento cultural, mas
não é o meu foco. Tenho outros interesses. Foi um período de
enriquecimento que talvez eu não busque mais, então, eu aproveitei
aquele momento. Como aquela pessoa que quer se especializar em outra
área, mas para não ficar tão fechada naquilo ali, aproveita esses
momentos para pegar outras áreas ou áreas mais ou menos próximas
(SACRAMENTO, 2016).

A outra mediadora está trabalhando em uma instituição federal como concursada
e também parece que atingiu seu objetivo: “atualmente não é meu foco principal, porém,
se surgisse uma oportunidade de coordenar, gostaria, sim” (CHAVES, 2016). Os demais,
falam com muito carinho do trabalho e do desejo de se realizar profissionalmente e
pessoalmente no campo da educação em museus. Juliana Alcântara, mediadora do MLiT,
contou que o trabalho no museu influenciou de tal maneira sua vida que ela se tornou
mais interessada no curso de Geografia que estava cursando na UFSJ, e, além disso,
passou a se interessar pelas disciplinas da Pedagogia e participa de um projeto com
crianças devido a essa experiência.
Noêmia Nascimento, educadora e coordenadora do setor educativo do MLiT,
disse que gostaria muito de trabalhar na área. Afirma buscar continuamente formas de
acrescentar conhecimentos à sua formação como cursos, encontros, seminários e,
recentemente, fez um curso de pós-graduação em Gestão Cultural. Tudo isso considera
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que foi consequência do trabalho que realizou no setor educativo do museu. Para ela, o
trabalho na educação em museus “proporciona a busca de conhecimentos, é prazeroso e
enriquecedor”.
Fernanda Almeida trabalhou também no MLiT e fala com entusiasmo e emoção
desse período de sua vida. Para ela, é comovedor o reconhecimento dos colegas, mas
principalmente dos visitantes. E quando perguntei se gostaria de voltar a trabalhar com
museus, responde: “é tudo de bom! Nossa, seria a melhor coisa. Com certeza sim”.
No MAS, Ana Cristina Ferreira, questionada sobre o mesmo assunto, sorriu e
disse: “com certeza!”. Explica que sempre gostou muito da área cultural, embora não
tivesse muitas oportunidades de conhecer o tanto quanto gostaria. Fora na universidade,
onde estudou Pedagogia, que tomou conhecimento de outros espaços onde se podia
trabalhar com a educação, especialmente no museu. “Para mim foi o céu, eu encontrei o
meu lugar. Eu posso até fazer outras coisas, mas trabalhar nessa área é o que me
identifica”. Para ela, o trabalho do educador museal é muito importante e muito
interessante. “Ele agrega muito valor. Você visitar um museu com uma turma de escola
e ir olhando as peças, sem a mediação ele fica falho, porque o educador, ele traz outros
olhares, dependendo do grupo que ele está atendendo, ele foca sua atenção para
determinado assunto”. Segundo ela, os dispositivos tecnológicos são válidos, mas o
humano faz uma grande diferença e torna a visita mais dinâmica.
Todos deram muita relevância ao papel do educador/mediador museal. Para eles,
o mediador pode fazer a diferença em uma visita ao museu. A interação humana, em seu
ver, pode ser mais rica e envolver mais aspectos que os dispositivos tecnológicos. Em
muitos momentos durante a visita mediada, por exemplo, pude notar que tanto os
mediadores quanto os visitantes, compartilham suas histórias de vida, experiências,
relatos que são carregados de sentimentos e recebidos com empatia pelos ouvintes.

4.5. A Mediação e suas implicações

O trabalho dos educadores implica um envolvimento com os visitantes. A
mediação, além de ser uma oportunidade de aprendizagem é, também, uma estratégia de
acessibilidade utilizada pelos museus. Pierre Bourdieu e Alan Darbel (2007), na obra
intitulada O Amor pela Arte, os museus de arte na Europa e seu público (1ª ed. 1966),
fazem uma profunda análise dos museus europeus e sua relação com o público. Afirmam
que o interesse pelos bens culturais cresce na mesma proporção em que a escolarização
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do público aumenta, ou seja: que os visitantes com diplomas superiores, eram a maioria
do público nos museus da Europa, no período investigado. Segundo os pesquisadores,
isso se daria pela ausência da necessidade cultural nas classes populares e a sua presença
nas classes ditas cultas. E pode, à primeira vista, parecer natural, ou seja, os integrantes
das classes cultas sentem, naturalmente, necessidade da fruição de bens culturais
enquanto os integrantes das classes populares não. Apesar desta suposta naturalidade,
Bourdieu e Darbel mostram, em suas análises, que “a obra de arte considerada enquanto
bem simbólico não existe como tal a não ser para quem detenha os meios de apropriar-se
dela, ou seja, decifrá-la” (BOURDIEU; DARBEL, 2007, p. 71). E os integrantes das
classes culturalmente privilegiadas possuem o que eles denominam de competência
cultural.
A competência cultural é adquirida de modo não consciente e imperceptível ao
longo da vida. São incentivos, informações e habilidades que são difundidos pela família
ou escola que permitem adquirir a competência necessária para usufrui de uma obra de
arte. E quanto mais essa competência é exercida, mais se sente necessidade de exercê-la,
assim, surge a necessidade cultural. Esse processo, segundo os autores, geralmente não
se repete com os integrantes das classes populares, pois as famílias não podem deixar
como herança aquilo que não possuem. E seus integrantes têm, ainda, menos anos de
escolarização, o que agrava a situação, pois esta variável não permite que eles adquiram
esses conhecimentos prévios através da escola. Essa herança familiar formaria o que
Bourdieu denomina de capital cultural (discutido com mais detalhes no capítulo I) e que
constitui um elemento que terá impacto no desempenho na vida social, escolar e cultural.
Na referida obra, umas das conclusões a que Bourdieu e Darbel chegaram é que a
ajuda dos recepcionistas, guias ou tabuletas amortecem um pouco a falta de formação
escolar do público das classes populares. E que a maioria gostaria de contar com esse
serviço durante a visita. Esses mediadores “contribuiriam para minimizar o sentimento
de inacessibilidade da obra e de indignidade do espectador manifestada perfeitamente
nesta reflexão ouvida no Palácio de Versalhes: ‘Este palácio não foi feito para o povo e
isso não mudou...’” (BOURDIEU; DARBEL, 2007, p. 84). Assim, percebe-se uma
valorização da mediação, considerada importante para o acesso do público,
principalmente aquele oriundo das classes populares, pois a mediação pode proporcionar
meios de melhor apreciar o museu. Raquel Ferreira (2016), em seu estudo citado
anteriormente, cujo tema foi a relação de crianças com o museu, mostrou que as crianças
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de camadas populares, sujeitos de sua pesquisa, tinham dificuldades em apreciar o museu.
Segundo ela, havia entre as crianças poucas com o hábito de frequentar museus:

Dos 156 estudantes questionados em 2011, 78 (50%) afirmaram saber
algo sobre museus, mas somente 15 (9% do total) já havia visitado
alguma instituição museal. Considerando estes 15 casos, 13 (ou seja,
86% deste grupo) foram com a família e dois com a escola (o que
equivale a 13%). Mesmo sendo poucos estes casos, interessante
ressaltar que a iniciativa de levar as crianças ao museu tenha partido das
próprias famílias (FERREIRA, 2016, p. 90).

Considerando esta realidade, a mediação pode ser uma forma de amenizar essa
dificuldade e os educadores e mediadores, conhecendo o público, podem tomar iniciativas
para encurtar a distância entre as crianças de classes populares e os museus.
Apesar de a importância da mediação em museus ter sido identificada há muito
tempo e por diversos autores, os educadores podem se deparar com problemas e
dificuldades. No MAS e no MLiT, quando os educadores e mediadores foram indagados
sobre a mediação, uma das dificuldades relatadas foi em relação ao carácter religioso dos
museus. O que para alguns educadores era o motivo pelo qual se interessaram pelo
trabalho, por outro lado, para outros, foi motivo de preocupação e certas dificuldades na
mediação. Robson do Sacramento estagiou no MLiT e, para ele, o interesse pelo trabalho
foi justamente por ser um museu religioso. Ele se considera um estudioso da igreja
católica e viu no trabalho de mediação no museu uma oportunidade de aprender mais e
compartilhar seus conhecimentos. Fernanda Almeida (MLiT), da mesma forma, logo
depois que iniciou suas atividades, percebeu como era gratificante trabalhar naquilo que
lhe despertava o interesse: “eu amo coisas, arte sacra, religião, eu sempre fui muito além
porque o visitante, ele não quer saber da peça. Além da peça e história ele quer saber, eles
acabam se interessando por questões religiosas mesmo”. Por outro lado, alguns
educadores mencionaram o caráter religioso dos museus investigados como uma
dificuldade que precisava ser contornada e tratada com respeito e delicadeza. Noêmia
Nascimento (MLiT) diz que tinha dificuldades quanto a isso, sobretudo com os grupos.
Segundo ela, os visitantes espontâneos já chegavam previamente esclarecidos quanto ao
acervo do museu e os visitantes em grupo, às vezes, se negavam a visitar o museu e alguns
entraram e foram “mal educados”. Ainda de acordo com Noêmia, aconteceu recentemente
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um Seminário sobre Educação Museal50 no qual o assunto foi tratado: as dificuldades que
os mediadores passam ao tratar da questão religiosa. A proposta do museu com o tema
liturgia, “era mais no sentido de rito então a gente tentava desvincular ao máximo da
religião e abordar mais os aspectos culturais e históricos das obras, mas mesmo assim a
gente encontrava resistência de pessoas de outras religiões” (NASCIMENTO, 2016). Para
Ana Cristina Ferreira do MAS, essa também é uma questão que traz dificuldades, tais
como a resistência dos gestores escolares em liberar os estudantes para visitar um museu
cujo tema é religioso. No entanto, ela nos apresenta uma outra face da questão. A
educadora recebeu um grupo escolar, cujos alunos em sua maioria eram das igrejas
pentecostais e, ao apresentar o museu, sentiu muita dificuldade, pois eles não possuíam
os conhecimentos básicos da religião católica que os permitiam entender os diversos
contextos dos objetos. Dessa forma, a educadora tinha a necessidade de explicar como se
davam os rituais e o máximo possível de detalhes para que eles entendessem a utilização
dos objetos nos rituais católicos. Por esse motivo, a visita foi muito mais exaustiva e
pouco dialógica. Muito do problema enfrentado pelos educadores a respeito do caráter
religioso dos museus pode ter relação com as atitudes sacralizantes dos visitantes em
relação ao museu, isto é, com a associação de museu à imagem de uma igreja ou templo,
ao sagrado. E isto, segundo Bourdieu, é mais evidente nas classes populares. O sociólogo
assinala que 79% dos membros das classes populares associam o museu à imagem de
uma igreja, contra 49% das classes médias e 35% das classes superiores (BORDIEU;
DARBEL, 2007, p. 89). Guardando as devidas diferenças de local e temporalidade em
que esta dissertação e a pesquisa de Bourdieu foram realizadas, podemos adaptar as
conclusões bourdiesianas para entender a resistência na visitação de parte do público do
MAS e do MLiT, levando em consideração o olhar sacralizado que, ao longo dos tempos,
parte do público tem direcionado aos museus e a seus objetos.
Outro fator apontado como obstáculo na mediação é a grande rotatividade da
equipe e descontinuidade dos projetos e ações educativas. Como mencionei em momento
anterior neste capítulo, os educadores dos museus pesquisados são contratados
temporariamente. São estudantes que trabalham meio período ou dependem que os
projetos dos museus sejam aprovados para continuarem a trabalhar. Esses fatores
dificultam o trabalho e continuidade da relação criada com a comunidade. No MAS,
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II Seminário de Mediação: Diálogos Expandidos sobre Religiosidade, acontecido no dia 02 de Março de
2016 em Belo Horizonte, promovido pelo Museu Mineiro, instituição vinculada à Superintencia de Museus
e Artes Visuais (SUMAV) da Secretaria de Cultura de Minas Gerais.
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Mauro A. Santos esclarece que eles estão sempre à procura de recursos, sempre buscando
aprovação de projetos em editais para conseguir manter o programa do setor educativo, o
que não foi possível em 2014. De acordo com a Ana Cristina, educadora, “em 2014 não
houve o projeto e eu fiquei na secretaria da paróquia. Em 2015 foi que voltou o projeto”
(FEREIRA, 2016).
No MLiT não é muito diferente. Quando entrevistei Rogerio Almeida, o gestor do
museu, havia somente dois monitores e uma coordenadora para o setor educativo,
situação muito diferente do momento da inauguração do museu, em 2012 quando havia,
segundo Rogério Almeida, 15 funcionários no setor. Ele também ressalta o fator
financeiro como empecilho para a manutenção dos projetos e da equipe do setor educativo
do museu: “a gente trabalha com lei de incentivo, então, a gente tem todo ano uma luta
de capacitação de recursos” (ALMEIDA, 2016). Os educadores, embora satisfeitos
profissionalmente, precisam renunciar e procurar outras ocupações, pois como nos disse
Fernanda: “é uma questão financeira, senão eu nunca teria saído desse museu”
(ALMEIDA, 2016). Michele Longati/MLiT quando deixou a coordenação do setor
educativo do museu foi por ter sido aprovada em concurso na área da educação e assim
optou por trabalhar em órgão que lhe proporcionava estabilidade.
O hábito de visitar museus e reconhecê-lo como um espaço de aprendizagem é
outro aspecto que ainda não faz parte do cotidiano da maioria dos brasileiros e foi
apontado como um grande obstáculo na educação em museus pelos educadores das duas
instituições pesquisadas. Bourdieu e Darbel (2007) esclarecem que as estatísticas
apontam que o “acesso às obras culturais é privilégio das classes cultas” (Id., p. 69). E,
diante disso, verifica-se um paradoxo: os bens culturais que aparentemente estão
disponíveis a todos, na verdade, são acessíveis a apenas alguns, pois poucos têm a
possibilidade real de concretizar a acessibilidade. Para os autores, a falta de prática
cultural das classes populares se dá devido à ausência do sentimento de privação Como
os sujeitos não foram apresentados aos bens culturais pela família ou pela escola, não
sentem a sua necessidade, ou seja, não tem que satisfazer a necessidade cultural que
“diferentemente das ‘necessidades básicas’, é produto da educação” (Id.). Portanto, eles
se opõem à ideia de que essa necessidade cultural seja natural nas classes superiores. Na
verdade, seriam fruto de incentivo familiar e escolar, instituições que criariam meios para
que os sujeitos pudessem usufruir dos bens culturais.

111
Cada indivíduo possui uma capacidade definida e limitada de apreensão
da “informação” proposta pela obra, capacidade que depende de seu
conhecimento global (por sua vez, dependente de sua educação e de seu
meio) em relação ao código genérico do tipo de mensagem considerado,
seja a pintura em seu conjunto, seja a pintura de tal época, escola ou
autor (BOURDIEU; DARBEL, 2007, p. 71).

Considerando nosso contexto, mesmo com a mudança de concepção da Nova
Museologia, após a publicação da Carta de Santiago (1972) e depois de haver todo um
investimento na criação do IBRAM (2009) e dos setores educativos nos museus
patrocinados pelo MinC – temas discutidos no capítulo 2 desta dissertação, as palavras
de Bourdieu e Darbel, publicadas na França na década de 1960, ainda encontram eco nos
museus brasileiros da atualidade. Na pesquisa realizada nos dois museus de São João delRei e Tiradentes, os educadores relataram a dificuldade em trazer o público da cidade
para o museu, o que revela que esse público ainda não desenvolveu esta necessidade
cultural, ou seja, não se sente privado de acesso a bens culturais que, por direito, lhe
pertence, pois constitui parte de sua história. Isto, talvez, justifique a grande preocupação
dos educadores em conseguir envolver e atrair o público para as visitas ao museu,
relacionando a instituição a aspectos culturais da cidade na qual estão inseridos, o que foi
observado em diversos momentos da pesquisa. Percebi essa tendência em relacionar o
museu à cidade tanto nas observações quanto nas entrevistas. Porém, é interessante
destacar que os educadores colocaram essa questão como um problema a ser corrigido e
um desafio a ser vencido pelo museu. Michele Longatti (MLiT) falou a respeito:
“conseguir que o público da cidade visite o museu foi um desafio. Fomos às escolas
convidando e, aos poucos, as crianças participaram das oficinas” (FERNANDES, 2016).
Juliana Alcântara (MLiT) nos diz que a “intenção do museu da Liturgia, ao seu ver, é
expor as obras das sete igrejas históricas de Tiradentes e apresentar a história do lugar”
(itálicos meus) (ALCÂNTARA, 2016). Penso que, neste caso, a história do lugar seria a
história da cidade de Tiradentes. Para Ana Cristina Ferreira, do MAS, museu “é lugar de
memórias, identidades coletivas e história de uma cidade” (FERREIRA, 2016). É ela
também que, ao iniciar a visita observada com o grupo da Escola Maria Teresa, enfatizou
o museu como parte da história da cidade de São João del-Rei. Como foi dito
anteriormente, esse aspecto também é mencionado por outros profissionais dos museus.
Porém, no sentido de ser um desafio mostrar aos moradores da cidade que o museu lhes
pertence. Mauro Santos (MAS), diz que, nesse sentido, o trabalho do setor educativo teve
papel preponderante, pois ajudou a trazer o público escolar para o museu e, a partir de
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então, buscaram desmitificar a ideia de museu como “aquele lugar que não é para mim”
(SANTOS, 2016). Ele conta que já ouviu, várias vezes, pessoas da cidade dizendo que
nunca havia entrado no museu, pois eles não se sentiam à vontade para visitá-lo, o que
vai ao encontro da seguinte citação: “o sentimento profundo da indignidade (e da
incompetência) que assombra os visitantes menos cultos, como que esmagados pelo
respeito diante do universo sagrado da cultura legítima, contribui consideravelmente para
mantê-los afastados dos museus” (BOURDIEU; DARBEL, 2007, p. 89).
No MAS, acredita-se que a gráfica-escola contribui para democratizar o acesso ao
museu. Mauro Santos diz que as atividades educativas na gráfica escola, trazem para o
museu um público que, muitas vezes, nunca havia estado lá. E através do curso dado pela
gráfica, passa a conhecê-lo e mais tarde divulgá-lo aos familiares e amigos. Isto não é
comum de acontecer com os turistas, pois estes já chegam à cidade com informações
prévias sobre os museus e com intenção de visitá-los.
Da mesma forma, Michele Longatti, coordenadora do setor educativo do MLiT,
diz que conseguir que o público da cidade visitasse o museu foi um desafio. O pessoal do
setor educativo, tomou a iniciativa e realizou um trabalho de divulgação nas escolas da
cidade. Algumas vezes, os monitores levaram as marionetes, que fazem parte do projeto
educativo da instituição, para convidar as crianças a participar das oficinas que eram
oferecidas uma vez por mês. Segundo Noêmia Nascimento, coordenadora que sucedeu
Michele Longatti no MLiT, elas buscavam sempre relacionar o tema das oficinas com
uma data comemorativa ou uma tradição da cidade histórica de Tiradentes.
Pode-se perceber, nos casos estudados, o esforço de relacionar cada museu à sua
cidade, à comunidade na qual está inserido. Percebe-se também que essa relação para eles
é necessária pela própria função do museu. Como os entrevistados disseram, se o museu
não é reconhecido pelos moradores, será somente um guardião de objetos. Maria Célia T.
M. Santos (2008) nos alerta para o isolamento em que alguns museus permanecem. Para
ela, interagir com a comunidade, com grupos e sujeitos sociais que estão fora do museu,
é uma forma de crescimento da Museologia e da Educação. Porém, para que isso
aconteça, faz-se necessário que o museu esteja disposto a cooperar, dialogar e participar
com algumas ações:
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Estabelecendo parcerias para realização de projetos integrados,
buscando o enriquecimento com a experiência do outro, o incentivo á
criatividade e à abertura de novos caminhos, criando oportunidades de
ampliar conhecimentos, rever conceitos e modificar procedimentos de
trabalho, realizando uma gerência participativa, em que haja troca e
respeito à ideia do outro, mantendo uma comunicação permanente
(SANTOS, 2008, p. 142).

Nesse sentido, percebi um esforço dos setores educativos dos museus pesquisados
em se abrir à comunidade, estabelecendo parcerias com escolas e outras instituições para
que a comunidade possa interagir com o espaço museal. A escola se apresenta como uma
instituição que tem um papel importante na aquisição do capital cultural dos sujeitos e,
em colaboração com os museus, pode contribuir para a diminuição das desigualdades
culturais. Em seu estudo, Bourdieu e Darbel (2007) apontam a escola como um
importante instrumento de correção das desigualdades culturais. Porém, se estiver atenta
ao seu papel de facilitadora de acesso aos bens culturais. Segundo eles, as classes
populares não visitavam museus porque não tinham a necessidade artística que é
acionada, uma vez adquirido o capital cultural. As classes populares não eram portadoras
do capital cultural, ou seja, falta-lhes, além de maior escolarização, a “competência
artística”, disseminada pelas famílias. A busca pelo acúmulo dessa competência acontece
de maneira não racionalizada e não perceptível nas classes cultas. A competência artística
é “o conhecimento prévio dos princípios de divisão, propriamente artísticos, que
permitem situar uma representação, pela classificação das indicações estilísticas que ela
contém, entre as possibilidades de representação que constituem o universo artístico”
(BOURDIEU; DARBEL, 2007, p. 73). Por isso, os autores citados destacam a
importância da escola na tarefa de difusão cultural. Se essa difusão é feita de forma
universal e metódica, permite maior acessibilidade aos bens culturais. Por outro lado, se
não é, o sistema educacional colabora para perpetuar e sancionar as desigualdades
socialmente estabelecidas, “enquanto a representação predominante da disposição culta
continuar a se impor como a única legitima” (Idem, 2007, p. 107). Maria Célia Santos
(2008) alerta que, assim como o museu, a escola precisa se abrir para a comunidade,
incentivando a participação proativa. Ela acredita que “essa seria uma atitude
fundamental para qualificar o fazer cultural dos diversos participantes como patrimônio
cultural, buscando a sua apropriação e reapropriação” (SANTOS,2008, p.142).
Acredito que a apropriação do fazer cultural como patrimônio seria uma forma de
conhecer o patrimônio cultural, a “alta cultura” como nos diz Bourdieu. Assim, a escola
fazendo conhecer o local, pode estabelecer relações com o universal, o que amplia o
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conhecimento de si e do mundo. Dessa forma, a instituição escolar estaria cooperando
para a difusão dos bens culturais e fornecendo meios para que os sujeitos tenham o
conhecimento necessário à decodificação da cultura.

4.5.1. Participação e Negociação nas Visitas Mediadas

A mediação é um momento de reflexão, aprendizagem, de compartilhamento de
experiências. Nesses aspectos, está subentendido o diálogo como abordagem para criar
um ambiente propício a aprendizagens. Estas ideias comungam com as de Paulo Freire
em Pedagogia do Oprimido (1970). Ao criticar a educação bancária que, segundo ele,
entregava aos educandos os conteúdos prontos e que esperavam que eles os decorassem,
sem conhece-los realmente, Freire aborda a “enfermidade” da narração de conteúdos:
“falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem-comportado,
quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio à experiência existencial
dos educandos vem sendo realmente a suprema inquietação desta educação” (FREIRE,
2004, p. 57). Por outro lado, a educação problematizadora, como prática da liberdade, se
ampara no diálogo. Educador e educandos são investigadores críticos, em diálogo uns
com os outros. “Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a
si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” (Idem, p. 69
– grifo meu).
A visita a um museu pode ser muito mais do que um processo inflexível com
planejamentos e roteiros rígidos. Na perspectiva adotada neste trabalho, ela vai se
construindo pelo caminho. É uma viagem de busca de conhecimentos diversos, pois não
se aprende somente com os objetos, estes são pontos de apoio para a construção do
conhecimento que se forma no compartilhamento de experiências. O aprendizado se dá,
também, no âmbito da alteridade e respeito à diversidade, ou seja, os visitantes e o
mediador, ao aprender ouvir as experiências e saberes uns dos outros, vão adquirindo
também mais conhecimentos.
O MAS possuía um projeto até o final de 2015, intitulado CEAR: Cultura,
Educação, Arte e Responsabilidade Social, que se constituía de diversas atividades,
dentre as quais, a visita mediada de grupos. A visita começa com o agendamento feito
pela escola, diretores ou pelos próprios professores. Nesse momento, já acontece o
processo de dialogação e escolha: o tempo, espaço e roteiro da visita são negociados. A
pessoa que agenda, muitas vezes escolhe e solicita que a visita tenha esse ou aquele
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elemento; essa ou aquela abordagem. A negociação também se dá quanto ao tempo que
será gasto na visita. Muitos grupos estipulam o tempo que desejam gastar no museu. Ana
Cristina de Aquino Ferreira, educadora do MAS, diz que certa vez uma diretora lhe pediu
uma visita na qual não fosse mencionada a vida dos santos da Igreja Católica. Sua
justificativa era que a maioria dos alunos possuía religião evangélica. Já uma escola da
zona rural, queria uma visita especialmente sobre a parte religiosa católica.
Pude perceber que no MLiT de Tiradentes acontece algo semelhante. Robson
Sérgio do Sacramento, que foi monitor no museu, diz que sempre se deparava com
diferentes demandas na mediação pelo fato do museu receber diversos tipos de púbicos:
“chegavam professores acadêmicos, pessoas do povo, moradores da cidade e as perguntas
eram diferentes, demandas diferentes e você, como mediador, aprendia a atender essas
diferentes demandas”. Nesse mesmo museu, pude observar um momento de tensão
quanto às negociações das normas. Alguns visitantes reclamaram e se sentiram
incomodados com a proibição de tirar fotografias do interior da instituição. Mas, ao fim
de alguma discussão, acabaram aceitando as regras do museu e continuaram a visita.
Como pode ser notado ao longo da pesquisa, a negociação e o diálogo iniciam
antes e continuam durante a visita. No MLiT, por exemplo, no decorrer da visita
observada,

os

participantes

fizeram

perguntas,

observações,

compartilharam

conhecimentos. Quando a educadora informou que uma peça decorativa utilizada nos
altares das igrejas no século XVIII e XIX era feita de malacacheta 51, tal informação
causou grande curiosidade no grupo. No entanto, um dos participantes acrescentou:
“malacacheta também era utilizada como isolante”. Possivelmente essa pessoa tem esse
conhecimento por ser formado em mineralogia ou porque trabalhou em uma área que
precisava dele. Entretanto, o que gostaria de ressaltar é que esses comentários enriquecem
os conhecimentos que se pode adquirir em um museu, portanto, a aprendizagem possível
em uma instituição cultural não é proporcionada somente pela instituição, mas também
pelos visitantes. Outro ponto interessante é que os visitantes compartilham aquilo que faz
parte de seu capital cultural. O visitante citado possuía um conhecimento além do que foi
exposto e o compartilhou com o grupo. Nesse momento, o educador deve estar atento
para que o grupo não se disperse e perca essa troca de informações, importantes para o
conhecimento e principalmente para o enriquecimento da experiência museal de cada um.
Esse momento é relevante também para quem compartilha a experiência, pois valoriza

51

Grupos de minerais transparentes e brilhantes.
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seu próprio saber e a sua pessoa, que se reconhece no mundo. Para Freire, é importante
não somente “estar no mundo, mas com ele”. “Basta ser homem para ser capaz de captar
os dados da realidade” (FREIRE, 2014, p. 104).
Ainda durante minhas observações, quando surgiu o assunto sobre as relíquias dos
santos, houve discussão sobre o Carbono 1452. Isto se deu devido ao uso desse elemento
para se determinar a datação de materiais encontrados, principalmente nas pesquisas em
Arqueologia e Biologia. Foi comentado na visita que, para se verificar a veracidade das
relíquias, se fazia o teste com o Carbono 14, com o objetivo de determinar o período
daquele objeto. Esses comentários enriqueceram a visita e a tornaram mais dinâmica e
interessante até mesmo para o educador. Recentemente, houve muita discussão na
imprensa sobre o Santo Sudário53 que foi submetido a datação por Carbono 14. Então, os
visitantes se sentiram à vontade para discutir o assunto em pauta no contexto em que se
encontravam.
Sobre as pratarias – peças religiosas em prata, o MLiT possui um grande número
de peças, tais como castiçais e utensílios usados nos rituais católicos, como missas e
procissões. Durante a apresentação dessas peças, foi informado por um visitante que no
Rio de Janeiro havia uma fábrica de prataria. Sempre os visitantes podem contribuir e,
dessa forma, o conhecimento se torna maior e a visita mais interessante com a
participação em vez de somente se colocarem como ouvintes passivos.
No MAS, durante a visita que observei, a negociação ficou mais no âmbito dos
temas a serem discutidos. Possivelmente por ser um grupo escolar, formado por crianças
de 10 a 12 anos. Elas relacionavam o que viam a temas atuais, como o meio ambiente e a
proteção aos animais. De acordo com Paulo Freire, a dialogação começa na busca do
conteúdo a ser discutido. A aprendizagem se dá em um processo de colaboração. Mesmo
que ele tenha pensado na educação formal, suas ideias podem ser adaptadas para
pedagogia museal.

52

Isótopo radioativo pesado de carbono de número de massa 14, formado pela ação de raios cósmicos
sobre nitrogênio na atmosfera e, artificialmente, pelo bombardeio de compostos de nitrogênio com
nêutrons. Usado em estudos de rastejo em Química e Biologia e na datação de material arqueológico e
geológico. Informações retiradas do dicionário Michaelis, versão on line, disponível em
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portuguesportugues&palavra=carbono. Acesso em 22/06/16.
53
É um tecido que fica guardado em Turim, na Itália e que envolve grande polêmica quanto à sua
autenticidade. Segundo a Igreja Católica foi o manto que cobriu o corpo de Jesus, porém para outros, o
manto foi pintado na Idade Média.
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Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo
programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um
conjunto de informes a ser depositado nos educandos – mas a devolução
organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos
que este lhe entregou de forma desestruturada (FREIRE, 2004, p. 83).

Quando a educadora mostrou uma imagem de Cristo crucificado (entalhado em
marfim) e explicou o que era o material, alguns retrucam: “matavam os elefantes? Ah que
dó!” Ela, então, abordou o assunto um pouco mais. Esse foi um tema que emergiu das
preocupações das crianças, pois foram elas que o mencionaram e a educadora,
aproveitando-se do interesse, estendeu a conversa e fez mais comentários. Assim, pude
observar que o roteiro é flexível e se ajusta de acordo com o interesse dos visitantes, o
qual será despertado, também, de acordo com seu capital cultural. Muitas vezes, a
negociação e diálogo se dá sutil e intuitivamente. Ana Cristina Ferreira, educadora do
MAS, comentou que algumas pessoas perguntam se ela não se sente entediada por fazer,
às vezes, quatro visitas por dia. Ela disse que não, porque cada visita é única, cada grupo
traz consigo experiências próprias e acrescenta algo com sua experiência de vida. Então,
cada visita será diferente da outra e poderá fazer emergir assuntos e conversas
diversificadas.
Assim, percebo que a negociação e o diálogo devem estar presentes nas visitas de
grupos aos museus. Se o tempo da visita, o espaço ou roteiro e o tema podem ser
negociados previamente, o diálogo e compartilhamento de experiências e conhecimentos
acontecem em toda a visita. Se antes a centralidade do trabalho educativo estava na
mensagem, ou seja, na exposição e nos objetivos dos seus idealizadores, hoje, com a
valorização do trabalho do mediador, o foco está na mediação, ou seja, nas possibilidades
educativas que a narrativa museal permite, considerando o visitante como co-construtor
de significados e conhecimentos em um processo de dialogação.

4.5.2. Comportamento do público

Ao analisar as observações e entrevistas e perceber o comportamento do público,
principalmente em nossa região, nota-se, de certa forma, o estranhamento ao visitar os
museus. Situações que vão desde o não entrar no museu por não concordar com o seu
acervo até achar-se indevidamente trajado para a ocasião. Esse comportamento pode ser
devido ao fato de o hábito de se visitar museus na população em referência ainda não
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estar disseminado. Como foi percebido em algumas situações, o público do MAS e do
MLiT, por não possuir o hábito de visitar museus, ainda não possui o código de
comportamento que se deve ter nessas instituições. É diferente, por exemplo, do público
europeu ou norte-americano, onde as crianças são incentivadas pelo pais, pela escola (ou
por ambos) a visitarem museus desde tenra idade. Como vimos com Bourdieu e Darbel
(2007), nos anos de 1960, nos museus da Europa, acontecia de maneira semelhante.
Atualmente, percebemos nos museus brasileiros, situações semelhantes. Isto se dá devido
a falta do capital cultural, como nos explica Bourdieu e como foi citado em momento
anterior deste capítulo. Os integrantes das classes menos cultas e menos escolarizadas
tendem a ver o museu como lugar erudito e sentem-se pequenos diante da instituição
ligada ao padrão predominante de cultura. Além de ligarem o museu à ideia de sagrado,
de templo, igreja.
No MLiT, por exemplo, segundo Noêmia Nascimento, às vezes algumas
pessoas, quando chegam em grupo, se recusam a entrar, ao perceberem que se trata de
um museu de temática religiosa católica. Como as pessoas não possuem o hábito de visitar
museus, não conseguem distinguir que ali é um museu, portanto tem uma abordagem
diferente da religião em comparação com a abordagem que há nos templos.
A fotografia é um outro problema. As pessoas não aceitam que não possam
fotografar enquanto visitam o espaço. Esse é um item bem polêmico. Por um lado,
entendemos que o público mais familiarizado a essas visitas, já se acostumou com essa
norma e a aceita bem. Aquele público ainda iniciante, reclama de tal regra. Mas esse é
também um assunto polêmico até mesmo entre os profissionais da museologia. Uma parte
deles também concorda que deve ser liberada a fotografia para o visitante, enquanto outra
discorda.
É preciso ressaltar que a visita mediada ao museu envolve muitos aspectos que
são negociados antes e durante a sua ocorrência. Nesse sentido o diálogo está presente
muito antes da visita acontecer. Nesse projeto os acertos foram feitos entre o museu, a
organização do FELIT, escola e professores. Foram negociados o tempo da visita, as
atividades que fariam parte dela e o livro do qual se contaria a história. Esse diálogo e
negociação continuaram durante a visita e a certa altura, percebi que a professora também
negociou a visita com os alunos: “não combinamos ficar na fila?” Isto mostra que ela teve
uma conversa com os alunos antes de partirem rumo ao museu onde certas regras foram
negociadas. Logo no início, um aluno perguntou: “não pode tirar foto né?” – como se
quisesse renegociar esta questão.
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O que pude notar na pesquisa e surpreendeu muito, foi também o comportamento
dos professores conversando enquanto a visita se realizava. Os professores não percebem
que uma visita ao museu é uma experiência de aprendizagem na qual todos podem e
devem participar, contribuindo para o enriquecimento da construção do conhecimento.
Além disso, em uma atividade como essa, todos aprendem, pois a visita propicia o
compartilhamento das experiências humanas que todos, independentemente da idade,
podem ter. Suponho que muitos dos professores, assim como os alunos, também não
formaram o hábito de visitas a instituições culturais. Como vimos, para que se sinta a
necessidade dos bens culturais, é preciso ter-se constituído o capital cultural, que não se
adquire instantaneamente, mas que é adquirido durante toda a vida, através da
disseminação de hábitos culturais pela família e escola. No entanto, o educador,
conhecendo o seu público pode estabelecer conexões que ajudem o visitante de classes
populares a usufruir dos bens musealizados. Magaly Cabral (2004) chama a atenção para
o papel do educador na democratização e acessibilidade dos bens culturais. Segundo ela
“uma ação educativa museal eficaz e de qualidade compreende ações e programas
voltados para a inclusão sociocultural (Id., p. 56). Ela ainda faz um questionamento que
remete à função social dos museus e a necessidade dos setores educativos como pontes
que dão suporte ao público para o acesso aos bens culturais.
Será a riqueza dos objetos, imanentes nos espaços museais, inacessível
às populações socialmente marginalizadas, tradicionalmente vistas
como “não públicos”? Poderão essas pessoas, que normalmente se autoexcluem de espaços considerados da cultura de elite, perceber visitas a
museus como um programa produtivo, transformador de atitude,
criador de novos conhecimentos e de novos significados para ideias
sobre identidade, cultura e saberes? (Id., p. 56-57).

A escola pode também contribuir para a diminuição dessas dificuldades.
Bourdieu (2003) destacou o papel da escola na diminuição das desigualdades culturais.
O autor ressalta que o sistema educacional poderia contribuir para diminuir essas
desigualdades, desde que esteja atenta ao seu papel de difusão cultural. Esse aspecto faz
lembrar, ainda, os dizeres de Junia Pereira e Jezulino Braga (2013), ao mencionarem o
museu e mais especificamente o setor educativo como importantes espaços de formação
docente: “os museus também instituem uma relação de alteridade e pode, potencialmente,
promover diálogos, confrontos, deslocamentos e afirmações identitárias. E portanto, são
ambientes de formação” (Id., p. 87).
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Andrea Costa (2013) considera a parceria museu-escola fundamental para a
popularização e ampliação de seu alcance social, pois a escola como instituição com
maior penetração na sociedade, tem capacidade de promover as ações educativas.
Ademais, a escola pode ser a parceira do museu na democratização do acesso aos bens
culturais, no sentido de, de acordo com as ideias de Bourdieu, disponibilizar ao visitante
o capital cultural e, nas visitas mediadas, auxiliar os mesmos na apropriação de códigos
necessários à fruição desse capital.
Mauro André dos Santos, gestor do MAS, apontou outro problema no qual os
museus precisam investir para “desmistificar” seu papel na sociedade. Segundo ele, os
museus ainda são considerados um lugar erudito, no qual algumas pessoas se sentem
deslocadas e não se sentem merecedoras de entrar. Muitas pessoas já lhe disseram: “nossa
eu nunca tinha visitado um museu porque eu não tenho roupa para visitar museu”. Para
Mauro André, o setor educativo do museu muito contribuiu para a desconstrução dessa
ideia junto à população da cidade de São João del-Rei. A educação museal pode ser um
importante instrumento no combate às desigualdades de acesso culturais. Pode ser o elo
entre os sistemas de ensino e as instituições interessadas na democratização da
acessibilidade aos bens culturais. Penso que, atualmente, a educação museal caminha,
embora em passos lentos, para essa meta.
Os educadores e mediadores encontram muitos desafios e problemas em suas
práticas. Desde as dificuldades na sua formação e na continuidade de seu trabalho, até
problemas advindos na recepção do público. Percebi que com os educadores/mediadores
do MAS e MLiT, a situação se assemelha. Uma das dificuldades é a posse desigual de
capital cultural de uma parcela dos visitantes. No entanto, a parceria museu-escola pode
contribuir para que a distância entre o cotidiano desses visitantes e o museu seja
encurtada.
A mediação requer educadores preparados e dispostos ao diálogo. Entretanto, eles
enfrentam desafios, tanto na sua formação quanto no cotidiano, em suas práticas
educativas. Importante não olvidar que esse a visita é um momento de crescimento, de
oportunidades de aprendizagens não somente para o visitante, mas para todos os
envolvidos. E, finalmente, esse é um momento em que o museu pode contribuir para a
inclusão sociocultural.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando iniciei meu trabalho no cargo de técnica em assuntos educacionais no
Museu Regional de São João del-Rei, em 2010, tinha pouco conhecimento da área museal
e pouca noção do que seria exigido para o cargo, no cotidiano do trabalho, pois jamais
havia trabalhado em museus. Trabalhei, isto sim, como professora e era uma amante das
artes e da literatura. Foi a partir das demandas do cotidiano que senti a necessidade de
buscar minha formação. Busquei leituras sobre o museu e seu acervo, sobre arte e história
em geral, mas também textos teóricos sobre a educação museal. Foi no diálogo com essas
leituras e com o que vivenciava no cotidiano, que elaborei uma metodologia de trabalho,
uma forma de abordagem e de condução da mediação em museus que atendesse às
expectativas de aprendizagem e de ludicidade – dimensão que não pode ser esquecida na
educação em museus. Assim, quando encontrei um caminho por onde seguir, vi que esse
caminho não é algo fechado e inflexível, mas, pelo contrário, aberto a mudanças quando
necessárias. Procurei compartilhar este caminho com os novos membros do setor
educativo do museu, sempre disposta a dialogar com eles e a ampliar nosso modo de agir
nas mediações.
O questionamento do aluno, descrito na Introdução desse trabalho, foi um marco,
uma parada para reflexão, nesse meu caminhar. A criança me fez ver que o trabalho na
mediação é muito mais amplo e relevante do que eu pensava. Além do conhecimento de
mundo que proporciona, promove impacto na vida pessoal. Uma vez, uma aluna
adolescente, de uma escola da zona rural, ao terminar a visita disse em alto e bom som, a
todos os colegas: “nossa, hoje é o dia mais feliz da minha vida!”. Eu fiquei imaginando a
impressão e o impacto que o museu pode provocar na vida pessoal daqueles jovens,
principalmente, dos carentes de oportunidade de fruição de bens culturais, tais como os
alunos de grande parte de nossas escolas públicas.
A partir desses episódios, senti a necessidade de conhecer como se dava a
mediação e a formação dos educadores e mediadores de outros museus. Será que da
mesma forma que a minha experiência, eles também tiveram que se formar sozinhos?
Quais dificuldades enfrentaram pelo caminho? A partir de suas experiências, poderia
repensar minha própria atuação e meu caminho. Minha expectativa era que o estudo no
mestrado, ao final, pudesse servir como instrumento aos profissionais da área da educação
museal, pela escassez de pesquisas sobre o tema da educação no âmbito dos museus, a
qual foi comprovada após a revisão bibliográfica. E, ao mesmo tempo, que esta
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dissertação fosse também uma reflexão sobre a minha própria formação e convicções
sobre o tema e a carreira na qual me inseri de modo tão obscuro e solitário.
O primeiro ponto de reflexão do estudo foi sobre a mediação. O termo mediação
é utilizado amplamente em muitas áreas do conhecimento. Desde a filosofia de
Aristóteles, até ser bastante discutida no campo da Comunicação e Informação. A
mediação em museus, das ações educativas, é a mais comum e bastante utilizada. O
Museu em Números, publicação do IBRAM, revela que 80,6% dos museus brasileiros
oferecem a visita mediada. Mesmo aqueles, onde ainda não há um setor educativo
consolidado, há a oferta das visitas. Esses números indicam a relevância que a educação
museal vem assumindo no interior das instituições, o que mostra preocupação com um
movimento de maior democratização da cultura no país. Todavia, ao considerar a
produção científica brasileira sobre museus, embora haja estudos cujo tema é a mediação,
poucos se preocupam com a sua abordagem e estratégias e menos ainda com a formação
dos educadores. Existem pouquíssimas pesquisas que tomam como objeto de estudo
museus que funcionam fora dos grandes centros culturais do país. Por isso, considero que
este estudo sobre o MAS e o MLiT poderá contribuir nesse campo, mais especificamente,
nas reflexões sobre a mediação e a formação dos educadores e mediadores.
A mediação está relacionada com a narrativa museal que não é isenta e única, mas
é repleta de sentidos políticos e dá margem a variadas interpretações. Assim, a mediação
é uma possibilidade de encontro e compartilhamento de experiências e conhecimentos
que podem dar suporte para novos sentidos. Desse modo, nesta dissertação, o capital
cultural, como o entende Pierre Bourdieu e os conceitos de diálogo e leitura de mundo,
segundo Paulo Freire, foram cruciais para o entendimento da mediação em museus.
O capital cultural de Bourdieu, ou melhor a sua ausência, pode ajudar a
compreender muitas das dificuldades encontradas pelos educadores em seu trabalho nos
museus. A falta de conhecimentos prévios e falta de familiaridade com os produtos
culturais da cultura erudita pode fazer com que os visitantes não tenham a “necessidade
cultural” ou o desejo de conhecer, pois aquilo é totalmente ausente de seu cotidiano.
Porém, Paulo Freire, com seus conceitos de diálogo e leitura de mundo nos mostra como
devemos e podemos compartilhar o conhecimento. E como devemos partir do
conhecimento do micro para o macro, ou seja, do conhecimento do sujeito, do local para
compreender o universal, o mundo e sua diversidade.
Como contextualização das instituições estudadas, procurei conhecer um pouco
da história dos museus e das ações educativas executadas por eles. Ao buscar os caminhos
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históricos percorridos pelos museus, percebi que eles nasceram das coleções de reis e
príncipes e foram também utilizados por estudiosos e pesquisadores. Ao ampliar o seu
público, os museus, que antes eram para especialistas, sentiram a necessidade de
aproximar o povo de suas coleções. Para isso, houve a necessidade da criação dos setores
de educação e das ações educativas. A preocupação com a função social e educativa dos
museus teve seu ápice depois da publicação da Carta elaborada na Mesa Redonda de
Santiago do Chile, em 1972, cujo acontecimento foi um marco, uma mudança de foco na
museologia. Neste evento, pode-se notar a influência das ideias de Paulo Freire, embora
ele mesmo não tenha estado presente no evento devido a questões políticas, apesar de ter
sido convidado a presidi-lo.
Após compreender um pouco da história dos museus, busquei conhecer as
instituições que elegi como foco de minha pesquisa. Os Museus de Arte Sacra de São
João del- Rei e da Liturgia, de Tiradentes, possuem setores educativos que promovem
diversas atividades, entre elas as visitas mediadas. No entanto, pude perceber que essas
instituições, apesar de terem os setores educativos implantados e consolidados, ainda têm
dificuldades para manter seus programas de educação. Sua manutenção depende de
aprovação de projetos em leis de incentivo à cultura e, muitas vezes, ocorrem
interrupções. Dessa forma, os museus ficam sem o serviço do setor educativo por
determinados períodos, o que configura uma inconstância no trabalho. Os
educadores/mediadores do MLiT, geralmente, são estudantes de cursos de graduação e,
quando se formam, são levados para outros caminhos, pois o trabalho no museu depende
de financiamento de projetos e nem sempre eles podem esperar pelo retorno do programa
educativo. No MAS, há somente uma educadora, entretanto, a descontinuidade foi
observada nas interrupções a que o programa educativo é submetido face aos problemas
de financiamento.
Quanto à formação dos educadores/mediadores, posso concluir que eles se
formam pelas leituras de trabalhos no campo da educação museal e também com
informações sobre o acervo, além de buscar conhecimentos com outro educador mais
experiente. Tal realidade não é muito diferente da formação de outros educadores de
outros museus, de acordo com a literatura pesquisada e minha própria vivência. Duas
mediadoras mencionaram, ainda, o aprendizado adquirido nas aulas dos cursos de
licenciatura.
Os mediadores veem seu trabalho na mediação como relevante. Para eles, uma
visita mediada se diferencia muito daquelas feitas por visitantes desacompanhados.
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Ressaltaram como o trabalho no museu foi enriquecedor e os transformou de alguma
forma. Para eles, os museus propiciam conhecimentos de si e do outro, de sua cultura e
de outras culturas. Além disso, enfatizaram o contato com pessoas diversas, com
demandas e conhecimentos diferenciados que, de certa forma, exigem que eles busquem
outros conhecimentos, ampliando sua forma de ver o mundo. No entanto, em suas
entrevistas, ficou patente a dificuldade que sentem em dar continuidade ao trabalho,
apesar de se sentirem realizados nele, pois como disse, os programas educativos
enfrentam rupturas e descontinuidades por falta de financiamento.
Apesar de se sentirem realizados e reconhecerem que o trabalho no museu os
transformou positivamente, os educadores e mediadores enfrentam desafios e
dificuldades no dia a dia de suas práticas. Um deles é a temática dos museus em questão,
pois, se para uns educadores o tema religioso é um interessante e gostam de lidar com o
mesmo, para outros, é motivo de dificuldades nas mediações. Isto porquê muitos
visitantes se recusam a entrar no museu ou encontram obstáculos para compreender o
acervo, uma vez que são de religiões diferentes e não possuem o capital cultural específico
para a leitura da cultura do catolicismo, presente nos museus.
Trazer o público local das duas cidades em contexto para o museu foi outro desafio
mencionado pelos educadores. Apesar da tentativa dos museus de se aproximar das
comunidades em que se inserem, tais como oferecer oficinas educativas e a mediação de
visitas, além de irem pessoalmente às escolas apresentarem o museu, muitos moradores
ainda não os veem como acessíveis. Por isso, percebi nos educadores a preocupação em
relacionar os museus e seus acervos às tradições das cidades nas quais estão inseridos.
Embora todas as dificuldades percebidas, pude observar que o diálogo perpassa a
mediação: desde o momento da marcação das visitas, quando são negociados o tempo e
o espaço, ou seja, o circuito e tema, até o momento mesmo da visita, quando há a
negociação dos significados. Este é o momento do compartilhamento de experiências e
saberes que enriquece e valoriza a visita, tornando-a dinâmica e lúdica e, ao mesmo
tempo, propiciadora de aprendizagens. Nestas ocasiões é que a mediação pôde ser
observada em seu pleno sentido. Após as visitas, os dois museus oferecem ainda jogos e
atividades didáticas que tornam as visitas ainda mais interessantes e propiciam a aquisição
de conhecimento de forma lúdica e também compartilhada, pois nos jogos e brincadeiras
são formadas equipes e duplas de visitantes e a aprendizagem é socializada no grupo.
A pesquisa realizada abriu meus olhos para ver mais profundamente a educação
museal e suas implicações. Meus horizontes foram ampliados com os aspectos que pude
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notar durante as observações das visitas, com as entrevistas e a reflexão que daí surgiu.
Pude observá-los, não do ponto de vista que estava acostumada, isto é, sendo mediadora,
estando por dentro do processo; mas com o olhar de quem se encontra externamente
posicionado, um olhar de fora para dentro do processo. Isto me permitiu refletir sobre a
mediação e a formação dos educadores de modo mais completo e ampliado. Minha
expectativa era a de que os educadores dos outros museus, assim como eu, também
tinham se formado através de leituras e na busca de experiências de outros educadores.
No entanto, além desse ponto, que se confirmou, pude observar outros que muito
ampliaram minha própria formação.
A realidade da formação de educadores é semelhante em quase todos os museus,
tanto pequenos como grandes, em cidades pequenas ou grandes centros. Com raras
exceções, há sistematização de cursos de formação de educadores e mediadores. No geral,
a formação se dá no cotidiano do trabalho nos setores educativos.
Os educadores são seres humanos com experiências de vida, e essa experiência
influi em sua formação e atuação. Suas vivências, estudos acadêmicos, sua relação com
os outros, seu gosto pelo conhecimento, tudo isso reverbera em sua formação e atuação.
Um educador de museu que não gosta de artes, por exemplo, dificilmente será bem
sucedido na mediação. O trabalho em museus exige uma formação integral ou pelo menos
interesse em diversas áreas do conhecimento. O entusiasmo, o amor pelo conhecimento,
contagia e facilita o diálogo. Porém, além do amor ao conhecimento, também é necessária
a formação. Como mencionado na dissertação, a autora Maria S. Machado enfatiza que
os educadores cuja formação é fragmentada e descontextualizada das ciências e da
educação, ou seja, pela deficiência de sua formação, tendem a escolarizar as práticas
educacionais nos museus. É preciso perceber que a educação museal tem caráter diferente
das práticas da educação escolar e pode dialogar com a mesma. O museu é responsável,
juntamente com a escola, pela transformação da sociedade e acesso a bens culturais e, por
isso, destaco a importância de formar parcerias com a comunidade em torno dessas
instituições.
Múltiplas habilidades são importantes no trabalho da mediação: o educador
precisa ter sensibilidade e respeito para lidar com certos assuntos controversos com os
quais às vezes se depara na mediação de grupos. O tema da religião pode ser citado como
exemplo, assim como as questões de gênero e etnia, entre outros. O objeto museal não
fala por si só e, no trabalho de mediação, pode ser explorado em diversas possibilidades
para a produção e compartilhamento do conhecimento e na formação do pensamento
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crítico, ajudando na aprendizagem de conceitos como identidade, diversidade e
alteridade. Dessa forma, contribuindo para a formação de uma sociedade mais humana e
justa.
Acredito que esse estudo possa contribuir para a reflexão de outros profissionais
de museus, assim como contribuiu e contribuirá em minha própria reflexão e atuação. Ao
final do trabalho, acredito que me tornei mais consciente de minha responsabilidade e
comprometimento em relação ao trabalhar na educação museal. Responsabilidade e
comprometimento não somente com a instituição, mas também com os visitantes, com os
seres humanos que tem uma história de vida e de educação e que merecem estar nos
museus.
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ANEXO I

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS EDUCADORES
Sou pesquisadora do programa de mestrado em educação da UFSJ. Meu projeto de pesquisa
visa conhecer como se dá a formação dos educadores ou mediadores de museus e quais
estratégias eles utilizam nas visitas mediadas. Você estará dando uma grande contribuição
respondendo às perguntas abaixo:
Nome:
Instituição:
1.Qual o seu curso de formação?
( ) graduando em.....................( ) graduado em.......................( )Ensino Médio
Quando ingressou no museu?
Qual sua carga horária de trabalho?
Qual seu salário?
2.Como você ingressou no trabalho do educativo do museu?
3.Você gostaria de continuar a trabalhar nessa área?( )sim

( ) não

4. A instituição proporcionou algum curso de formação para as visitas mediadas?
( )sim

( )não

5.A instituição dá alguma orientação de como devem ser as visitas mediadas?
( )sim ( )não

Qual?......................................................................................

6.Você fez algum tipo de preparação pessoal para esse trabalho?
7.Como você considera seu trabalho?
8. Você encontrou alguma dificuldade neste trabalho? Em caso positivo enumere-as.
Agradecemos pela sua contribuição.

Ana Maria Nogueira Oliveira
Mestranda em Educação pela UFSJ.
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ANEXO II

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS GESTORES
Sou pesquisadora do programa de mestrado em educação da UFSJ. Meu projeto de pesquisa
visa conhecer como se dá a formação dos educadores ou mediadores de museus e quais
estratégias eles utilizam nas visitas mediadas. Você estará dando uma grande contribuição
respondendo às perguntas abaixo:
Nome:
Instituição:
1.Qual o seu curso de formação?
( ) graduando em.....................( ) graduado em.......................( )Ensino Médio
Outros cursos:................................................................................................................
2.Há quanto tempo trabalha como gestor desse museu?
3. Quais suas atribuições neste museu?
4. Já trabalhou em outro museu? Em que função? Por quanto tempo?
5.Quando foi instituído o setor de educação da instituição?
6. Como foi instituido o setor de educação da instituição?
7. Quantos mediadores a instituição possui?
8.Qual a carga horária horária de trabalho dos mediadores?
9.Qual o valor do salário dos mediadores?
10.Como são selecionados?
11.Qual sua formação?
12.Como a instituição contribui para a formação dos educadores?
13. A instituição dá alguma orientação de como devem ser as visitas mediadas?
14.Como você considera o trabalho dos educadores nas visitas mediadas?
Agradecemos pela sua contribuição.
Ana Maria Nogueira Oliveira
Mestranda em Educação pela UFSJ.
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