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Editorial

A longa história dos museus traz consigo uma série de questões relacionadas à sua dimensão 

educativa.  Na atualidade, a divulgação de diversas ações educativas e produções acadêmico-

científicas no âmbito dos museus e Museologia, especialmente na relação ensino-aprendizagem, 

vêm crescendo ao longo dos anos, em esfera global. 

Frente a esta realidade, e como consequência natural do trabalho desenvolvido em nosso blog, 

avançamos na proposta de promover o debate sobre o tema da educação em museus com o 

lançamento da revista EducaMuseu, uma publicação exclusiva sobre esta temática. 

Neste primeiro número revisitamos o trabalho realizado pela Dra. Maria Célia Santos em sua tese 

de doutorado intitulada  PROCESSO MUSEOLÓGICO E EDUCAÇÃO: Construindo um museu 

didático-comunitário,  através da redição do capítulo seis,  a conclusão do trabalho, convidando 

assim o leitor a conhecer a obra na íntegra. 

Contamos também com artigos inéditos.  Gabriela Figurelli,  através de uma adaptação de sua 

dissertação de mestrado, nos conta quem é o público esquecido pelos serviços educativos. Dra. 

Maria Isabel Leite traz um apanhado de suas reflexões apresentadas em seu blog Repensando 

Museus. O artigo de Moana Soto procura retomar o histórico dos museus, em meio a criação e 

desenvolvimento de um serviço exclusivamente voltado para as questões educacionais. Por fim, 

temos o trabalho de Sandra Barbosa, totalmente em dia com a contemporaneidade, sobre os 

serviços educativos online em museus portugueses. 

Mantendo a proposta central do EducaMuseu, ser um espaço luso-brasileiro, temos dois relatos 

de experiências. O primeiro, da portuguesa Cátia Ferreira, ilustra uma proposta de atividade no 

Museu Nacional Machado de Castro, intitulada Musealizando. Já o trabalho da brasileira Fabiana 

Sales, apresenta uma aula no Museu Municipal de Caxias do Sul/RS. 

Concluindo este primeiro número, Fernanda Castro faz uma resenha do livro de Denise Grinspum 

e Marcelo Araújo Educação em Museus (Managing Museum and Gallery Education).

Os editores.
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PROCESSO MUSEOLÓGICO E EDUCAÇÃO:
contribuições e perspectivas1

Maria Célia Teixeira Moura dos Santos2

“Ligado à prática, o ato teórico 
estabelece-se a partir do que o homem é,
concretamente, como um todo, um nó de

relações com o mundo. Vale dizer, um
encontro de ação, pensamento, desejo,

prazer, paixão, sonho...”
Otaviano Pereira, (1990,p.85)

Dezembro de 1994 foi o marco por mim estipulado para iniciar  a análise das diversas ações, 
objetivando atender aos requisitos do Doutorado em Educação, apresentando a tese. O Museu 
Didático-Comunitário de Itapuã continua em desenvolvimento e, por certo, ainda fornecerá um 
vasto material  para muitas outras pesquisas.  Durante  todo o processo,  como ficou registrado 
anteriormente, foram feitas reflexões constantes, com o intuito de tornar as ações mais claras, 
acertar os passos de acordo com as necessidades dos diversos grupos envolvidos e analisar o 
produto do trabalho alcançado. Porém, neste momento, sentimos necessidade de lançar mais um 
“olhar”  sobre  os  caminhos  percorridos.  Ressalto,  entretanto,  que  não  pretendo  ser  “objetiva”, 
almejando uma neutralidade absoluta que apague as marcas da minha implicação no meu objeto 
de estudo. Estive, todo o tempo, imersa neste processo, na totalidade; foi realmente um encontro 
de ação, pensamento, desejo, prazer, paixão e sonho. Por isso, me incluo na análise que aqui 
será realizada, assumindo que este caminhar tem sido, também para mim, uma fonte infinita de 
conhecimento e de crescimento pessoal.

As reflexões que serão aqui realizadas são, portanto, o resultado do processo constante de ação-
reflexão que se deu ao longo do caminhar. Não são estanques, ao contrário, estiveram sempre 
presentes no emaranhado de construção e reconstrução. Este crescimento constante, permeado 
de  erros  e  acertos,  permitiu  que  tivéssemos  condições,  neste  momento,  de  apontar  alguns 
aspectos por nós considerados relevantes. Assim, tentarei, dentro do possível, considerando as 
minhas limitações, destacar alguns pontos que acredito possam contribuir para a continuidade das 
ações no Museu Didático-Comunitário de Itapuã, para a organização e funcionamento de outros 
museus, e para a construção do conhecimento nas áreas da educação e da Museologia.

• QUANTO AO PROCESSO MUSEOLÓGICO:

A concepção  básica  inicial  foi  de  fundamental  importância  para  nortear  todas  as  etapas  do 
processo.  Apesar  dos  estudos  na  área  da  Museologia  ainda  serem  em  número  reduzido, 
proporcionaram  o  embasamento  teórico  necessário  ao  desenvolvimento  das  diversas  ações, 
tornando possível o encontro entre a teoria e a prática permitindo que ambas fossem fortalecidas 
e enriquecidas. Desse processo, podemos, então, levantar alguns aspectos relacionados com as 

1 Capítulo 6 do original publicado nos Cadernos de Sociomuseologia, vol. 7, nº 7 (1996), ULHT, Lisboa. 
2 Museóloga e Educadora, coordenadora do Eixo 3 da Política Nacional de Museus do Ministério da Cultura (Minc), 

professora da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Lisboa), conselheira da Associação Brasileira 
de Ecomuseus e Museus Comunitários e membro da Associação Brasileira de Museologia. 
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questões teórico-metodológicas na Museologia, que talvez possam enriquecer nossos debates em 
torno do tema.

Preliminarmente, o conhecimento museológico inerente ao projeto era detido pela coordenadora 
que o concebeu tomando como parâmetro reflexões teóricas selecionadas, que lhe permitiram 
traçar  uma  concepção  básica  inicial,  o  ponto  de  partida  no  sentido  de  nortear  as  ações.  É 
necessário ressaltar, entretanto, que havia a consciência de que este conhecimento museológico 
não seria aplicado como uma receita pronta, mesmo porque o que estava sendo proposto era uma 
interação  com os  sujeitos  envolvidos  no  processo,  percebendo-se,  com clareza,  que  apenas 
estava sendo dado um “ponta pé” inicial, embora fosse também reconhecido, que este “ponta pé” 
deveria ser dado com firmeza, para que o processo tivesse condição de sustentar-se, crescer e 
ser enriquecido. Gradualmente, à medida em que o grupo foi se constituindo e as diversas ações 
foram sendo desenvolvidas, a concepção básica inicial foi deixando de ser, somente, domínio da 
coordenadora, e foi tomando características próprias, no seu caminhar. Ao lançarmos mais este 
olhar, resultado da relação teoria/prática, podemos, portanto, destacar os seguintes aspectos, em 
relação à construção do conhecimento na Museologia.

O processo museológico antecedeu à existência objetiva do museu. Este não se deu a partir de 
uma coleção, de uma instituição, como normalmente se concebe, mas teve na pesquisa o suporte 
essencial para o seu desenvolvimento. Do processo de construção do conhecimento está sendo 
realizada a musealização, processada a partir da prática social (na escola e no bairro), na sua 
dinâmica real, ou seja no processo social, em interação, considerando-se as suas dimensões de 
tempo e espaço,  abordando a cultura de forma integrada às dimensões do cotidiano.  A ação 
museológica não objetivou a representação cultural, entendendo a cultura como um domínio à 
parte, em forma de eventos, ou separando os objetos das práticas culturais que lhes conferiram 
significado, marcada pela dissociação entre o produtor e o consumidor. Ao contrário, buscou a 
qualificação  da  cultura,  através  da  interação  entre  os  técnicos  e  os  sujeitos  envolvidos  no 
processo . Foi com o objetivo de culturalizar as muitas realidades do bairro e da escola, ampliando 
as  suas  dimensões  de  valor,  de  consciência  e  de  sentido  que  as  diversas  ações  foram 
desenvolvidas, motivando a realização de novas práticas sociais. O processo museológico tornou 
possível então a qualificação da cultura, por meio das ações de pesquisa, de preservação e de 
comunicação. Consideramos necessário portanto, destacar as características de cada uma destas 
ações em particular, para em seguida, reintegrá-las enquanto processo museológico.

O cotidiano da escola e do bairro, qualificado como patrimônio cultural, foi o objeto de pesquisa, o 
vetor de todas as ações desenvolvidas em interação com alunos, professores e moradores locais. 
O que se buscou, em todos os momentos, foi uma análise e interpretação da realidade, ou das 
muitas  realidades,  a  partir  dos  pontos  de  interesse  dos  diversos  segmentos  envolvidos, 
produzindo, através da pesquisa, um conhecimento que está sendo apropriado e reapropriado 
pelos  sujeitos  envolvidos  nas  diversas  programações.  O  processo  de  compreensão,  de 
qualificação do fazer cotidiano enquanto patrimônio cultural  se deu ao longo do caminhar,  no 
processo da pesquisa. Foi por meio da ação interativa e da reflexão, tomando como referencial a 
observação e a análise da realidade, que se conseguiu culturalizar aspectos da realidade local, 
em interação com outras realidades. Neste fazer museológico pesquisa e comunicação não se 
dissociaram,  se  integraram,  construindo  conhecimento,  com  base  no  diálogo,  em  contextos 
interativos.

As ações de pesquisa também tornaram viável a aproximação entre técnicos, alunos de 1o e 2o 
Graus, estudantes de Museologia, professores e moradores locais. Por seu intermédio foi possível 
construir  conhecimento,  tomando  como  referencial  o  cotidiano,  qualificado  como  patrimônio 
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cultural.  Este  conhecimento,  portanto,  está  sendo  construído na ação museal  e  para  a  ação 
museal, objetivando a construção de uma nova prática social no fazer cotidiano da escola e em
interação com os moradores locais.

Em relação às ações de preservação, a coleta não se processou através da recolha dos objetos, 
para se formar uma coleção representativa da cultura local. Os documentos referentes à História 
do colégio e do bairro já existentes no Colégio Lomanto Júnior foram processados e colocados à 
disposição dos usuários, buscando-se uma ação educativa e de comunicação. À medida em que 
as diversas programações foram sendo desenvolvidas, foi-se levantando conhecimento a respeito 
da  cultura  local,  obtendo-se  como  produto  fotos,  textos,  slides,  vídeos,  relatórios  etc.  Neste 
processo, não existiu a ação de coleta por parte do técnico no sentido de recolha, de retirar o 
acervo  do  seu  contexto  ou  apontar  determinados  aspectos  do  bairro,  monumentos,  prédios, 
logradouros etc., como “culturalmente” significativos . Está sendo produzido um acervo referente à 
realidade do bairro e do colégio, a partir das ações de pesquisa por meio da ação interativa entre 
os  técnicos  e  os  grupos envolvidos.  Tem-se  buscado a  qualificação  da cultura,  da  análise  e 
compreensão  do  patrimônio  cultural  na  sua  dinâmica  real  e  não  a  seleção  de  determinados 
aspectos para armazenamento e conservação.

Quanto à ação de conservação, tem-se buscado, através das diversas atividades desenvolvidas, a 
formação de “atitudes preservacionistas” por parte dos grupos envolvidos. À medida em que a 
técnica vai sendo aplicada e os programas em sala de aula vão sendo desenvolvidos, cria-se um 
processo de discussão,  de análise,  com o propósito de situá-la no contexto onde está sendo 
aplicada.  Estabelece-se,  pois,  um  processo  no  sentido  de  compreender  os  objetivos  da 
preservação, no fazer cotidiano e o seu papel na História de vida das pessoas. A conservação é, 
então, um processo de reflexão para uma ação que se dá em um contexto social,  no caso a 
escola e o bairro e não somente a aplicação de técnicas em determinados acervos.

Quanto ao processo documental, não se limitou ao registro do acervo, mas buscou-se, através da 
cultura qualificada, produzir conhecimento elaborado no processo educativo por meio das ações e 
pesquisa. A ação documental não se deu de forma isolada pelo técnico, mas, ao contrário, os 
grupos  envolvidos,  moradores,  estudantes,  professores,  estão  sendo  co-autores  da  ação 
documental, na medida em que realizam a coleta de dados, utilizando os instrumentos destinados 
a  este  fim,  e  ao  mesmo  tempo,  no  processo  de  aplicação,  identificam  problemas,  sugerem 
modificações,  enriquecendo-o,  tornando-os  flexíveis,  adaptáveis  às  várias  circunstâncias,  de 
acordo com as características das diversas programações.

O processamento do conhecimento produzido e sua inclusão no banco de dados se dá com a 
participação dos componentes do Núcleo Básico do Museu, ao mesmo tempo em que os técnicos 
responsáveis  pela  ação  documental  participam,  em  sala  de  aula,  da  organização  das 
programações,  na elaboração dos  instrumentos  de coleta  de dados,  através de um processo 
dialógico no qual o museólogo e os demais grupos envolvidos são enriquecidos, tanto na fase de 
planejamento  como  na  execução,  havendo  também,  um  aumento  da  auto-estima  de  ambos 
quando  o  produto  do  seu  trabalho  é  utilizado  para  a  compreensão  da  realidade  e  para  a 
construção de um novo conhecimento, atingindo, assim, os objetivos propostos nesta ação de 
documentação.

No que diz  respeito  à ação de comunicação,  podemos dizer  que esta permeou todo o fazer 
museológico.  A pesquisa  e  a  preservação,  conforme  análise  realizada  anteriormente,  foram 
gestadas por meio de um processo constante de interação em uma ação pautada no diálogo e em 
contextos interativos, levando-se em consideração as características dos diversos grupos sociais 
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envolvidos, considerando-se as diversidades culturais, as diversas maneiras de estar no mundo, 
de se expressar por meio de diversas linguagens. O processo museólogico foi concebido como 
uma ação de comunicação, tornando possível ver assim, expressar e transformar a realidade.

Vale a pena ressaltar que a ação de comunicação não se limitou aos momento de exposição, 
embora esta também esteja fazendo parte do processo museológico. Entretanto, é necessário 
esclarecer que sempre fica uma distância entre o material inerte que é exposto e o processo vital 
que  lhe  deu  origem.  É  interessante  registrar  também  que  neste  processo,  ao  contrário  do 
procedimento mais usual nos museus, quando a exposição é o ponto de partida no sentido de 
estabelecer  uma interação com o público nesta ação museológica a exposição é,  ao mesmo 
tempo, produto de um trabalho interativo, rico, prenhe de vitalidade, de afetividade, de criatividade, 
e de reflexão,  que deu origem ao conhecimento que está sendo exposto,  ação dialógica,  de 
reflexão estabelecida no processo de montagem e ponto de partida para outra ação comunicativa.

A reflexão sobre cada ação museológica, em particular, foi necessária no sentido de tornar mais 
claras as partes do todo. É necessário, entretanto, reintegrá-las, não as dissociando, evitando os 
compartimentos  estanques,  sob  pena  de  cairmos  no  tecnicismo,  nas  famosas  receitas  de 
aplicação da técnica pela técnica, dissociada da prática social, do seu rico processo de construção 
e reconstrução,  de acordo com o contexto social  no qual está sendo aplicada. Neste sentido, 
devemos ressaltar que as ações de pesquisa, preservação e comunicação estiveram, em todos os 
momentos, integradas entre si, aos objetivos do projeto e às características dos grupos com os 
quais  estivemos  interagindo,  em  um  processo  constante  de  revisão,  de  adaptação  e  de 
renovação.

Destacamos,  portanto,  neste  processo  museológico  aplicado  à  Educação,  dois  aspectos 
fundamentais: a qualificação da cultura, realizada a partir da interação entre o técnico e os demais 
sujeitos sociais e a musealização do fazer cultural (através da pesquisa, da preservação e da 
comunicação), compreendida como uma ação educativa e de interação, produzindo conhecimento 
e construindo uma nova prática social. Não pretendemos esgotar as possibilidades de discussão a 
respeito do fazer museológico fornecidas por esta prática. Os esquemas que apresentamos a 
seguir objetivam sintetizar as nossas reflexões, apontando, talvez, para mais uma abertura em 
torno  das  questões  teórico-metodológicas  na  Museologia  e  objetivam  também  facilitar  a 
compreensão do processo.

PROCESSO MUSEOLÓGICO COMO AÇÃO INTERATIVA
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PROCESSO MUSEOLÓGICO ENRIQUECIDO NA DINÂMICA DO PROCESSO SOCIAL

Nesta ação museológica, podemos definir então o fato museal como a qualificação da cultura em 
um  processo  interativo  de  ações  de  pesquisa,  preservação  e  comunicação,  objetivando  a 
construção de uma nova prática social.

A musealização então se dá a partir da prática social, em uma ação educativa de interação e de 
participação, por meio das ações de pesquisa, preservação e comunicação.

Ao  longo  da  nossa  pesquisa-ação,  pudemos  realizar  algumas  reflexões  sobre  o  movimento 
denominado Nova Museologia, que tanta polêmica vem causando entre os profissionais da nossa 
área, refletida nas obras citadas no referencial por nós utilizado para a concepção inicial deste 
processo museológico. Ressaltamos, no capítulo 33, que para nós a Museologia é uma ciência em 
processo e, como tal, em permanente construção. Não nos parece pertinente, portanto, considerar 
a existência de uma Nova Museologia, sob pena de esvaziá-la, de retirar do seu contexto toda a 
produção que a antecedeu,  desprezando essa produção com um sentido pejorativo de velho, 
obsoleto,  inútil,  quando  esta  deve  ser  considerada  a  base,  o  apoio  necessário  que  nos 
fundamenta  para  novas  investidas.  Consideramos,  entretanto,  de  fundamental  importância, 
destacar que este movimento, e não uma nova Museologia, foi um vetor no sentido de buscarmos 
novos caminhos, que descobrimos a cada etapa avaliada não ser o ideal; ser o possível, mas que 
nos  instrumenta  para  seguir  adiante  buscando  o  desenvolvimento  constante  da  ciência 
museológica.  O  Movimento  da  Nova  Museologia  foi  um  impulso  necessário  à  renovação, 
contribuindo, efetivamente, com o enriquecimento do processo museológico e, sobretudo, com um 
fazer museológico mais ajustado às diversas realidades. Da construção concreta de museus, com 
base na interação e na participação,  conseguimos avançar também em relação aos aspectos 
teórico-metodológicos da Museologia. É necessário, portanto, reconhecer o papel do movimento 
denominado Nova Museologia, sem contudo confundí-lo com a MUSEOLOGIA propriamente dita.

•  QUANTO  À  CONCEPÇÃO,  ORGANIZAÇÃO  E  GESTÃO  DE  UM  MUSEU  DIDÁTICO-
COMUNITÁRIO:

A proposta  metodológica  inicial  previa a estruturação do museu como uma etapa final,  a  ser 
planejada com os diversos segmentos envolvidos, após o desenvolvimento das programações. 
Entretanto,  na dinâmica do processo,  à medida em que as ações museológicas foram sendo 
desenvolvidas,  a instituição do museu foi  sendo estruturada,  gradualmente como resultado do 
processo museológico. Foi a concepção inicial do projeto, enriquecida ao longo da execução das 
atividades, que dotou este museu de alguns aspectos específicos. Assim, podemos destacar as 
seguintes características:

A Denominação :

A denominação “Museu Didático-Comunitário de Itapuã - MDCI”, foi sendo constituída no rocesso. 
O grupo inicial, tomando como referencial os objetivos do projeto ao longo do caminhar, a adotou . 
É interessante registrar que havia uma grande expectativa no sentido de realizar, imediatamente, 
a  mobilização  da  comunidade,  divulgando  o  projeto  e  realizando  eventos  conjuntamente.  Foi 
necessário que a coordenação, em vários momentos, estimulasse reflexões, sobre a necessidade 
da qualificação e não da representação cultural. A culturalização do fazer cultural local deveria ser 

3 SANTOS, Maria Célia Teixeira Moura, Processo Museológico e Educação. Cadernos de Sociomuseologia, vol. 7, nº 
7 (1996), ULHT, Lisboa. 
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realizada, gradualmente, a partir das programações que seriam desenvolvidas em sala de aula, 
quando  os  moradores  locais,  inclusive  os  estudantes  e  os  professores  residentes  no  bairro, 
deveriam contribuir para a construção do conhecimento, a partir  das suas histórias de vida. A 
comunidade  não  foi  considerada  como  uma  categoria  à  parte,  mas  imersa  no  processo 
educacional,  inserida  no  fazer  cotidiano  da  escola,  contribuindo  para  a  sua  construção  e 
reconstrução,  ao mesmo tempo em que, através da relação escola-comunidade,  participou da 
qualificação da sua prática social, enquanto fazer cultural.

O didático não está limitado à mera aplicação de técnicas pedagógicas em sala de aula, mas à 
produção de conhecimento em vários níveis de ensino, a partir  da reflexão sobre a realidade, 
qualificando-a  culturalmente,  ampliando,  inclusive,  o  conceito  de  sala  de  aula.  O  didático  e 
ocomunitário  desta  forma,  foram  integrados,  enriquecendo-se  mutuamente.  Este  museu  está 
sendo concebido e gestado no processo educativo, com o processo educativo e para o processo 
educativo.

O Acervo:

O  acervo  institucional  está  sendo  formado  gradualmente,  a  partir  das  ações  de  pesquisa, 
preservação e comunicação em interação, qualificando aspectos da cultura local, de acordo com 
os interesses dos grupos envolvidos. Até o presente momento, o acervo institucional do MDCI é 
constituído de material arquivístico e iconográfico, fotografias, plantas, maquetes, depoimentos e 
testemunhos, documentação urbana e sobre a História do colégio coletada por meio de pesquisas 
históricas, sociológicas, antropológicas e no próprio processo museológico.

Quanto  ao acervo operacional,  as áreas  do tecido urbano socialmente  apropriadas,  como as 
paisagens, estruturas, monumentos, equipamentos etc. estão sendo qualificadas culturalmente, 
alimentando também a produção do acervo institucional,  ao servirem como referencial  para a 
produção de um conhecimento que está sendo musealizado e colocado à disposição no banco de 
dados.

Merece destaque o fato de que neste museu está sendo produzida, por meio da ação documental, 
a própria história do museu, do processo museológico que o originou e que o está alimentando. 
Neste sentido, foi criado no banco de dados um item destinado ao projeto e ao MDCI, que está 
sendo  enriquecido  com  o  desenvolvimento  das  diversas  ações,  proporcionando  aos 
pesquisadores a possibilidade de conhecerem as suas diversas etapas, desde o projeto inicial, 
apresentado ao doutorado, até a elaboração da presente tese4 que será incorporada ao acervo do 
MDCI, assim como toda a documentação que vier a ser originada ao longo do caminhar. Além dos 
relatórios elaborados durante a realização dos programas,  constam do banco de dados fotos, 
vídeos,  slides, textos,  programas de atividades,  enfim, todo o material  produzido nas diversas 
ações.

Este  museu  não  está  centrado  na  coleção.  Tem  a  pesquisa  como  suporte  essencial  para  o 
desenvolvimento  das  ações  museológicas.  Do  processo  de  construção  do  conhecimento  em 
vários níveis é que está sendo constituído o acervo.

O Espaço e as Exposições:

Em relação ao espaço destinado ao Museu, podemos destacar, ou demarcar, duas áreas distintas:

4 Vide nota 3. 
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a) O próprio espaço utilitário da escola - salas de aula, corredores, pátio, jardins etc.
O  bairro  -  a  feira,  o  mercado,  a  rua,  a  praça,  a  praia,  a  igreja,  o  clube,  a  residência  etc., 
considerados como espaços destinados à prática cultural.

b) O espaço destinado à organização e gestão do MDCI – salas destinadas ao funcionamento do 
museu no interior da escola e adaptadas para atuação dos diversos setores e para instalação do 
banco de dados. Este espaço é essencial no sentido de proporcionar as condições de trabalho 
necessárias ao funcionamento do Núcleo Básico, sendo também, o ponto de referência, a sede 
onde as ações são discutidas e planejadas.

Em relação às exposições, não há um espaço definido para as mesmas, podendo acontecer no 
corredor  ou  nas  salas  do  núcleo  central.  Os  espaços  são  selecionados  de  acordo  com  as 
programações. Assim, podem acontecer também nos jardins do colégio, no pátio, na praça etc. 
Não  existe,  até  o  momento,  uma exposição  permanente,  pois  as  mesmas  são montadas  de 
acordo  com  a  dinâmica  do  processo,  a  partir  do  conhecimento  produzido  nas  diversas 
programações  que  estão  sendo  desenvolvidas.  Apenas  são  mantidos  alguns  painéis  que 
apresentam  a  concepção  do  museu,  o  funcionamento  do  Núcleo  Básico,  os  programas  já 
desenvolvidos, as metas estabelecidas e as instituições que estão apoiando o projeto.

Como já foi explicitado no item anterior, a exposição é, ao mesmo tempo, o resultado e o início de 
um processo. A montagem tem se dado de forma extremamente simples, considerando-se as 
reais  possibilidades oferecidas,  em termos de materiais,  espaço e,  sobretudo,  privilegiando a 
participação  dos  sujeitos  envolvidos  nas  ações  que  as  originaram.  Desta  forma,  as  regras 
tradicionais da Museografia tiveram que ser substituídas pelo “fazer possível e criativo”, quando se 
utilizam carteiras, tábuas envolvidas em papel metro como bases, sobras de isopor e papel metro 
como painéis, cartolina, papel carmem de cores variadas como suportes para as informações, 
cordas, barrotes e as próprias paredes do colégio como suportes para sustentar painéis e outros 
materiais. O que se privilegia não é a exposição, enquanto produto estético, pronto, acabado, 
elaborado pelo técnico, mas as possibilidades de socialização e o desenvolvimento de atitudes de 
cooperação, organização e resolução de problemas, através de soluções criativas. Confesso que 
não tive nenhum pudor em quebrar as regras aprendidas na academia.

A gestão e organização do Museu:

A coordenadora  do  projeto  está  sendo  responsável  pela  gerência  do  MDCI.  É  interessante 
registrar a importância da formação da mesma em Museologia e Educação, proporcionando o 
embasamento necessário, no sentido de dotar o museu de uma concepção, tornando, por meio da
participação, da discussão, da reflexão, esta concepção interiorizada por todos os componentes 
do grupo, ao mesmo tempo em que abre espaço para que a mesma seja enriquecida, através da 
contribuição dos componentes do Núcleo Básico e dos participantes das diversas programações. 
A gerência tem se caracterizado pela co-participação, o que tem tornado o processo bastante rico 
no sentido da troca e do respeito à idéia do outro. É importante ressaltar que a coordenação tem 
feito um esforço duplo no sentido de preparar roteiros de reuniões, sugerir  propostas para os 
diversos programas, elaborar roteiros de avaliação, apresentando-os para discussão e aprovação 
do  Núcleo  Básico,  reelaborando-os  de acordo  com as  propostas  do  grupo  e  procedendo  ao 
acompanhamento das atividades, não como supervisora, mas envolvendo-se em todas as ações, 
sentindo-se  membro  do  grupo.  Ressaltamos  que  o  processo   participativo  e  o  trabalho  em 
cooperação necessitam de uma organização, de pautas e roteiros que deflagrem as discussões, 
de definições de atribuições, de acompanhamento das atividades, evitando-se a perda de tempo, 
a dispersão e, sobretudo, tornando claro para o grupo as ações que serão desenvolvidas, seus 
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objetivos,  as  metas  a  serem alcançadas.  Reconhecemos,  portanto,  que  a  participação  neste 
processo não eliminou o poder.  O que se tem buscado é uma alternativa democrática para o 
poder.

No curso da gestão, foi se delineando a estrutura do Museu. Primordialmente, como o grupo era 
bastante reduzido e as ações planejadas envolviam somente o grupo inicial, todos participavam 
das diversas atividades. À medida em que o grupo foi se ampliando, a coordenação e os demais 
componentes sentiram a necessidade de definir atribuições, de designar pessoas de acordo com 
as suas características e as motivações de cada um para o desempenho das diversas atividades. 
Os setores foram sendo estruturados no decorrer das atividades museológicas de acordo com o 
desenvolvimento das programações. O funcionamento dos mesmos possibilitou o andamento dos 
trabalhos,  com  organização,  evitando-se  o  acúmulo  de  tarefas  que  envolvam  todos  os 
componentes  do  núcleo,  como ocorria  inicialmente,  além de  tornar  possível  atingir  as  metas 
determinadas pelo Núcleo Básico, com mais facilidade.

A organização do museu foi se dando então no processo . Este já existia, de fato, quando foi 
sentida  a  necessidade  de  torná-lo  oficial,  inserindo-o,  de  direito,  na  organização  do  Colégio 
Estadual Governador Lomanto Júnior. O que se pretendia era assegurar a existência do MDCI, 
dando continuidade ao processo, com amparo legal. O estatuto veio em decorrência das diversas 
ações desenvolvidas, tendo sido elaborado com a participação de todos os segmentos envolvidos, 
o que, no nosso entender, proporcionou-lhe bastante legitimidade, não só por ser o resultado de 
um  processo  participativo,  o  que  demonstra  o  compromisso  dos  sujeitos  envolvidos,  como 
também por ter sido elaborado a partir das reflexões realizadas, tendo como referencial todo o 
caminhar. O estatuto neste processo não é uma norma estanque, dissociada da realidade, ao 
contrário, é o resultado da vivência e, como tal, provavelmente, será tão dinâmico quanto esta. 
Reconhecemos que não é  este  que assegurará  a existência  do museu,  mas o  compromisso 
assumido pelos participantes.

O Núcleo Básico, concebido, inicialmente, a partir do Curso do Magistério, teve a sua concepção 
ampliada, envolvendo também todo o 1o Grau, sendo este de exterma importância no sentido de 
reunir as pessoas, de integrá-las, de possibilitar a divulgação das diversas ações, tornando-as 
enriquecidas por meio da colaboração dos membros dos diversos setores. Ressaltamos, também, 
a sua importância no sentido de desenvolver atitudes de respeito às idéias do outro, de ser o 
espaço onde os problemas, as dificuldades, as divergências, são colocadas em evidência de uma 
forma  aberta,  sincera,  tornando  o  ambiente  bastante  saudável,  evitando  os  ressentimentos 
favorecendo a amizade, a descontração e possibilitando aos componentes, avaliarem a si próprios 
e aos demais componentes do grupo. É necessário ressaltar, entretanto, que as divergências, os 
conflitos,  estão presentes  e,  às  vezes,  não conseguem ser  resolvidas  com facilidade.  O que 
consideramos importante é  a postura de sinceridade,  de maturidade em enfrentá-los,  quando 
aprendemos mutuamente a tentar superá-los sem camuflar. A liderança da coordenação neste 
momento tem sido de fundamental importância no sentido de identificar os problemas e de se 
colocar, abertamente, em relação aos mesmos, incentivando o grupo para que tenha a mesma 
atitude.

Destacamos também, que a atuação participativa no Núcleo Básico contribui para o aumento da 
auto-estima  dos  componentes,  pois  se  sentem  valorizados,  ao  verem  suas  opiniões  serem 
aceitas,  respeitadas,  colaborando,  efetivamente para o andamento dos trabalhos,  sentindo-se, 
realmente,  colaborador  ativo,  co-autor,  nas  diversas  ações.  Esta  auto-estima  também  é 
evidenciada quando os componentes participam de atividades, no colégio ou fora dele, com o 
objetivo de apresentar os trabalhos desenvolvidos no MDCI, quando se percebe a satisfação, o 
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orgulho de estarem construindo este Museu do Colégio no Bairro de Itapuã.

Definimos, portanto, na organização deste museu, o Núcleo Básico como o ponto de referência, o 
núcleo central,  no sentido de democratizar  a gestão,  de possibilitar  a construção conjunta do 
MDCI.  O  Núcleo  se  estruturou,  cresceu  e  se  fortificou,  no  concreto  das  ações,  tendo  como 
referencial a concepção inicial transformada no processo. Destacamos que a metodologia adotada 
privilegiou  a  interação,  a  participação,  contribuindo  efetivamente  para  quetodos  os  membros 
envolvidos no processo se tornassem participantes ativos na gestão e organização do Museu.

A gestão e a organização do MDCI foram alimentadas em todo curso pela concepção inicial. 
Neste sentido, destacamos o poder realizador da teoria, tornando real os conceitos, ao passar do 
universo simbólico que os concebeu ao fazer cotidiano dos indivíduos envolvidos no processo. 
Construímos  um  processo  museológico  que  motivou  a  existência  de  um  Museu  Didático-
Comunitário.  Este  museu  é  o  resultado  dos  avanços  da  construção  do  conhecimento  na 
Museologia em vários momentos históricos. Ele não é o Museu “Tradicional”, não é o Museu da 
“Nova Museologia”. É simplesmente um museu, em determinado contexto, em suas dimensões de 
tempo  e  espaço,  produzindo  conhecimento,  alimentando  a  teoria  museológica,  portanto,  em 
relação com a teoria museológica e aberto à absorção de outros conhecimentos. Entendendo este 
museu  como  uma  instituição,  resultado  da  criação  de  um  grupo,  em  constante  reflexão  e, 
conseqüentemente,  em  permanente  transformação,  reconhecemos  que  o  seu  processo  será 
sempre  dinâmico,  no  sentido  da  recriação,  caracterizando  as  ações  humanas  que  o  estão 
reconstruindo ou desconstruíndo, em cada momento histórico.

No esquema abaixo, tentamos sintetizar a concepção do MDCI, resultado dos processos de ação 
e reflexão, ao longo do caminhar, até o presente momento:

MUSEU EM PROCESSO

QUANTO A RELAÇÃO ENTRE O PROCESSO MUSEOLÓGICO E A EDUCAÇÃO:

As  ações  museológicas  foram  concebidas  desde  o  início  com  objetivo  didático  para  serem 
desenvolvidas no processo educativo do fazer cotidiano da escola. Nesse sentido, não houve em 
nenhum  momento  uma  dissociação  entre  a  Museologia  e  a  Pedagogia.  Ambas  estiveram 
integradas,  uma alimentando a  outra,  no  decorrer  das  programações,  nos  diversos  níveis  de 
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ensino, do 1o Grau até a Pós-Graduação. Consideramos este processo fundamental no sentido 
de proporcionar intercâmbio efetivo entre os vários cursos. Destacaremos pois, alguns aspectos, 
produto dessa interação e que consideramos relevantes,  tanto  para o campo da Museologia, 
como da Pedagogia. 

Através das diversas programações, foi possível repensar os conteúdos programáticos, o material 
didático  e  as  atividades  pedagógicas,  envolvendo  também  os  alunos  na  elaboração  do 
planejamento das atividades, tornando-os co- autores dos diversos programas, desenvolvendo-os, 
produzindo conhecimento a partir da análise da realidade. Este conhecimento tem sido utilizado 
em sala de aula pelos professores, pela equipe do museu, enfim pelos grupos responsáveis por 
sua produção, como também tem sido processado, por intermédio da ação documental, tornando 
possível a sua utilização por parte de outros grupos, que os consultam para subsidiar os diversos 
trabalhos que são produzidos.

Este  processo  tem sido  bastante  tátil  no  sentido  de  aumentar  a  auto-estima  dos  alunos,  de 
desenvolver a socialização, a reflexão e o senso crítico, atitudes de cooperação e organização. As 
diversas programações os motivaram a fazer parte do Núcleo Básico do MDCI, onde podem trocar 
informações, desenvolver experiências, criar laços de amizade com os demais componentes, em 
um processo  de  crescimento  pessoal  e  de  cidadania  em que  alunos  das  diversas  séries  se 
relacionam com professores, alunos de Museologia, com a pedagoga do IAT, com a coordenadora 
do projeto  e outros  atores do processo,  em um ambiente de respeito,  de solidariedade e de 
amizade, favorecendo o desempenho do grupo e um alto grau de satisfação. As ações no MDCI 
também têm contribuído para melhorar a capacitação do grupo, não só por meio das diversas 
atividades desenvolvidas,  como por  terem acesso à  bibliografia  referente  aos diversos  temas 
trabalhados, por elaborarem relatórios, por aprenderem a organizar as idéias e a apresentá-las em 
grupo, suscitando discussões e reflexões. Como resultado das ações no MDCI, hoje temos uma 
ex-aluna  do  Curso  de  Magistério,  integrante  do  Núcleo  Básico,  se  preparando  para  fazer  o 
vestibular para Museologia no início de 1996. 

Por meio das ações museológicas, foi possível a qualificação da cultura produzida pelos diversos 
grupos, possibilitando-lhes compreender o fazer do cotidiano como um fazer cultural. Buscou-se, 
através  das  diversas  ações,  a  apropriação  e  reapropriação  do  patrimônio  cultural,  tornando 
possível ao cidadão, desde a sua formação, considerá-lo como um referencial para a construção e 
reconstrução  da  sociedade.  Em  se  tratando  do  Curso  de  magistério,  este  aspecto  foi  de 
fundamental  importância,  pois,  ao  desenvolverem programas a  partir  da  análise  da  realidade 
compreendida enquanto fazer cultural, as alunas vivênciaram na prática como planejar, organizar 
e avaliar programas desse teor, o que as capacitou a desenvolver ações semelhantes quando da 
sua prática profissional.

É interessante registrar que os conteúdos dos programas das diversas disciplinas, tanto no 1º 
Grau como no Curso de Magistério, foram relacionados aos diversos subtemas, dos dois temas 
selecionados pela maioria  dos professores e alunos,  ou seja “Itapuã”e “A História  do Colégio 
Estadual Governador Lomanto Júnior”, o que demonstra que mesmo no currículo já instituído é 
possível  adequar os diversos conteúdos programáticos aos interesses dos alunos, tornando o 
ensino  mais  próximo  da  realidade,  contribuindo  para  o  processo  de  reflexão,  análise  e 
transformação  da  realidade.  Por  meio  dos  diversos  programas  desenvolvidos,  conseguiu-se 
revitalizar a escola, sua relação com a comunidade e a participação efetiva no fazer cotidiano da 
sala de aula, com os alunos se envolvendo afetivamente com a escola e com o seu bairro. Por 
outro lado, foi possível através do planejamento em conjunto, do acompanhamento das diversas 
ações, realizar com os professores e com a equipe de Museologia um treinamento em serviço no 
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cotidiano da escola, utilizando o fazer cultural local como referencial, sem retirar os docentes da 
sala de aula. 

É necessário registrar que o processo museológico através das ações de pesquisa, conservação 
e comunicação, ao produzir um conhecimento sobre a educação no Colégio Lomanto Júnior no 
Bairro de Itapuã e ao organizar um banco de dados no MDCI, do qual fazem parte fotos, vídeos, 
documentos relacionados à vida administrativa e didática da escola e do Bairro, está contribuindo 
para a construção da História da educação na Bahia, colocando à disposição dos pesquisadores, 
de forma organizada, uma vasta documentação. Desta forma, o MDCI está realizando uma ação 
pioneira no âmbito da educação na Bahia, no Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior, no 
sentido de preservar a sua memória e de utilizá-la como referencial para a realização de diversas 
ações, no momento presente. 

Merece destaque, na presente análise, a atuação do Instituto Anísio Teixeira. Ao realizar uma 
parceria  com a  UFBA para  o  desenvolvimento  do  projeto,  tornou  possível  a  reciclagem e  o 
treinamento  dos  professores  na  própria  escola,  sem  retirá-los  do  seu  contexto  de  trabalho, 
melhorando a qualidade do ensino, dando condição também para a realização de pesquisas com 
dados sobre a nossa realidade, que deverão ser divulgados através de publicações, de cursos, 
seminários etc, motivando a realização de outras ações. A atuação do IAT não se deu somente 
através da remuneração de bolsistas e pesquisadores e da compra do material necessário ao 
desenvolvimento  das  programações,  mas  também  através  da  atuação  de  uma  pedagoga, 
contribuindo com a construção do processo. É importante destacar que a coordenação e toda a 
equipe  envolvida  em nenhum momento  foi  pressionada  ou incentivada  a  mudar  os  objetivos 
estabelecidos  e  a  metodologia  utilizados.  Nos  sentimos  livres  para  criar,  para  conceber  e 
desenvolver as diversas ações, sem nenhuma interferência da gerência ou da direção do Instituto. 
As dúvidas foram sempre esclarecidas através do diálogo e do respeito mútuos. Consideramos, 
pois, de extrema validade a parceria entre a universidade e outras instituições que atuam nas 
áreas da educação, da cultura etc., viabilizando as ações de pesquisa, ensino e extensão, de 
forma integrada, melhorando o desempenho dessas instituições, tornando-as mais próximas da 
vida e contribuindo para o desenvolvimento social.

Em se tratando da Pós-Graduação em Educação, foi possível, por meio de um projeto originado 
no seu interior e desenvolvido no curso do doutorado,  tornar este programa mais próximo da 
comunidade, desenvolvendo ações efetivas em uma escola de 1o e 2o Graus e na comunidade do 
Bairro  de  Itapuã,  ao  mesmo  tempo  em  que  essas  ações  eram  trazidas  para  o  interior  da 
academia,  apresentadas,  discutidas,  enriquecidas nos Seminários  de Tese e nas reuniões do 
Núcleo Temático de pesquisa em um intercâmbio bastante saudável entre esses diversos níveis 
de  ensino,  contribuindo  para  quebrar  o  isolamento,  tão  comum  e  pernicioso  na  academia, 
principalmente nos cursos de pós-graduação. 

Por meio das ações museológicas integradas à prática de ensino do 1o e 2o Graus, foi possível 
divulgar e ampliar a atuação da Universidade Federal da Bahia (Curso de Museologia e Doutorado 
em Educação), integrando-a à comunidade onde está inserida, não como entidade superior que 
leva  o  conhecimento  produzido  na  academia,  mas  aberta  ao  diálogo  e  à  troca,  deixando-se 
enriquecer  e  possibilitando  também  um  enriquecimento  dos  demais  cursos  participantes  do 
projeto.  No  decorrer  do  processo,  também  foi  possível  divulgar  o  profissional  museólogo,  a 
Museologia e o museu, sendo que, em relação à Museologia, o seu reconhecimento se deu de 
forma efetiva, não só através de todo o processo museológico bem como ao ser inclusa como 
“atividade diversificada” para os alunos da 5a série, em 1994 e também para a 6a série, em 1995. 
O profissional museólogo, até então desconhecido da grande maioria dos participantes, passou a 
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ser solicitado para realizar ações conjuntas com os professores e a ser reconhecido através das 
diversas ações técnicas desenvolvidas no museu, na sala de aula e no bairro. 

Em relação ao Curso de Museologia, no decorrer das diversas ações, viabilizou-se a participação 
de estagiários atuando em atividades de pesquisa, conservação e documentação, sendo possível 
aos mesmos vivenciar uma ação museológica com base na participação, na interação com os 
diversos  participantes,  atuando  na  gestão  e  organização  de  um Museu  Didático-Comunitário, 
oportunidade até então inexistente no Curso de Museologia da UFBA. Quanto aos professores do 
Curso, conseguiram integrar as ações de pesquisa, ensino e extensão, trazendo para a sala de 
aula o conhecimento construído no processo, para análise e reflexão dos alunos da graduação. 
Em relação à extensão, esta não se deu de forma isolada, como um produto acabado, para ser 
oferecido  a  alguém,  mas  se  processou  naturalmente,  integrada  às  demais  ações,  sendo 
considerada,  neste  processo,  mais  como  ação  do  que  como extensão.  Ação,  no  sentido  de 
abertura para a construção conjunta, respeitando-se os interesses e as possibilidades de criação, 
de contribuição dos diversos segmentos envolvidos. 

Através  da  análise  da  atuação  dos  professores  e  dos  estagiários  do  Curso  de  Museologia, 
desenvolvendo um processo museológico integrado à prática educacional no Colégio Estadual 
Governador  Lomanto  Júnior,  podemos  levantar  alguns  aspectos  em  relação  ao  perfil  do 
profissional museólogo, que talvez possa contribuir para uma reflexão em torno dos currículos dos 
cursos de Museologia  e  para a ampliação da concepção em torno do campo de atuação do 
profissional museólogo. Consideramos necessário, entretanto, realizar uma rápida análise sobre a 
formação  do  profissional,  ocorrida  ao  longo  do  processo  de  formação  para,  em  seguida, 
apresentar as considerações resultantes da construção deste processo museológico. 

Os cursos de Museologia geralmente tinham como referencial para montagem de seus currículos 
o MUSEU. A ênfase, o enfoque central era a coleção. Pretendia-se formar o curador de museus 
que, ao longo do desempenho profissional, reproduzia o conhecimento produzido nas diversas 
áreas, relacionadas com as categorias específicas de museu: história, arte, etnologia etc. Nesse 
contexto, forma-se o conservador, o catalogador, o expositor, através de um ensino meramente 
descritivo pautado na aplicação de um conjunto de técnicas.  Ao longo do processo histórico, 
observa-se uma tentativa de relacionar a teoria à prática, dando ênfase à interdisciplinaridade. Os 
cursos de pós-graduação vão proporcionar a oportunidade de interação com diversas áreas afins 
às categorias específicas de museus. Assim, os historiadores de arte e artistas plásticos vão atuar 
nos museus de arte, os antropólogos e etnólogos nos museus de arqueologia e etnologia etc. A 
prática no museu vai então estar relacionada às diversas áreas de atuação. A Museologia, neste 
contexto, é considerada como a ciência do museu, uma ciência auxiliar dos grandes ramos do 
conhecimento. Ressaltamos, entretanto, que o processo de formação do profissional é dinâmico e, 
como tal,  apresenta avanços e retrocessos, de acordo com a concepção, com o caminhar da 
Museologia  ao  longo  do  processo  histórico.  Portanto,  estas  características  não  podem  ser 
enfocadas de forma linear. Podemos encontrar cursos de Museologia que, em sua grade curricular 
e no desempenho das atividades pedagógicas, apresentam, em relação à evolução do processo 
museológico, aspectos que podem ser considerados avançados e, ao mesmo tempo, mantêm 
atividades e programas que refletem a ênfase na coleção, no Museu, enquanto realidade objetiva, 
dissociado da prática social, em seu processo de construção e reconstrução. 

Ao longo do nosso caminhar, foi possível, como ficou registrado anteriormente, delinear um perfil 
para o profissional museólogo a partir da produção do conhecimento, tendo como referencial a 
prática social, qualificada culturalmente, musealizada, em interação com os diversos segmentos 
envolvidos no processo. A seguir, apresentamos um esquema, resultado do nosso desempenho e 
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das reflexões realizadas, salientando que não pretendemos apresentar um perfil definitivo, pronto, 
acabado,  mas alguns indicadores  em processo,  assim como consideramos a  Museologia  em 
constante processo de construção e reconstrução.

PERFIL DO PROFISSIONAL MUSEÓLOGO 
A CONCEPÇÃO: 

TEORIA MUSEOLÓGICA = RESULTADO DA RELAÇÃO: 
TEORIA- PRÁTICA  PROCESSO HISTÓRICO ⇔

 ⇓
BASE PARA TODO O FAZER MUSEOLÓGICO 

⇓

O PROFISSIONAL QUE PRODUZ CONHECIMENTO A PARTIR 
DA REFLEXÃO SOBRE A AÇÃO: 

A PRÁTICA REFLETIDA-TEORIZADA. 
PROFISSIONAL CAPAZ DE: 

– DOMINAR A TEORIA MUSEOLÓGICA; 
– APLICAR CONSCIENTEMENTE A TEORIA 
MUSEOLÓGICA; 
– ENRIQUECER A PRÁTICA E A TEORIA 
MUSEOLÓGICA; 
– ENRIQUECER E SER ENRIQUECIDO POR OUTRAS 
ÁREAS D0 CONHECIMENTO; 
– MUSEALIZAR QUALQUER FAZER CULTURAL; 
– INTERAGIR COM OS SUJEITOS SOCIAIS. 

 ⇓

MUSEOLOGIA EM PROCESSO MUSEU EM PROCESSO ⇔
 ⇓

CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA PRÁTICA SOCIAL. 

Assim,  da  ação  integrada  entre  os  vários  níveis  de ensino,  por  meio  da  pesquisa,  ensino  e 
extensão,  foi  possível  uma  ação  museológica  como  ação  educativa  e  uma  ação  educativa 
integrada ao processo museológico. No quadro abaixo, sintetizamos este processo pleno de troca, 
de respeito mútuo, de aprendizagem, de crescimento profissional e pessoal:

PROCESSO EM PERMANENTE CONSTRUÇÃO: 
PESQUISA  ENSINO  EXTENSÃO ⇔ ⇔

QUANTO ÀS DIFICULDADES ENCONTRADAS: 

Ao  contrário  do  que  pode  parecer,  este  processo  não  se  deu  de  forma  tão  tranqüila.  Ao 
analisarmos as  conquistas,  e  os  produtos  conseguidos  verificamos que ele  foi  permeado por 
várias dificuldades, por algumas “pedras no meio do caminho”, que são interessantes registrar, 
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pois vencê-las foi um grande aprendizado, um desafio. Em relação aos recursos materiais, no 
início,  tivemos  que  adquirir  material  de  expediente  com  nossos  próprios  recursos,  pois  não 
tínhamos, sequer, uma pasta. Até a montagem da primeira exposição, não tínhamos ainda a verba 
do Instituto Anísio Teixeira. Tivemos que reaproveitar material, usando a criatividade e comprar 
filmes para fotografia, slides e vídeo, pagar revelações, adquirir materiais para exposição etc. Em 
relação ao espaço físico,  houve momentos de desânimo da equipe,  pois  o espaço foi  sendo 
conquistado,  gradualmente,  no  decorrer  do  processo  e  havia  o  desejo  de  nos  instalarmos, 
definitivamente, no colégio. 

Desenvolver  uma  ação  desse  teor,  em  um  colégio  público,  com  funcionários  e  professores 
desmotivados devido às péssimas condições de salário, ao desconforto para trabalhar, à falta de 
disponiblidade de tempo para realizar o planejamento, corrigir provas etc., porque têm que correr 
de um lado para o outro, com o objetivo de complementar a sua renda mensal, nos fez sentir, 
muitas  vezes,  “remando  contra  a  maré”.  Houve  momentos  de desânimo,  de tristeza,  quando 
vivenciamos  de  perto  e  pudemos  constatar,  ampliando  a  nossa  análise,  como  são  as  reais 
condições da educação no Brasil. Acrecente-se a esta desmotivação, o descrédito que o corpo 
docente  manifesta  em  relação  aos  projetos,  às  pesquisas  que  são  realizadas  nas  escolas, 
sobretudo quando o pesquisador é de outro ambiente, pois estão cansados de serem utilizados, 
junto com seus alunos, como objeto de estudo de diversas pesquisas educacionais que não dão 
nenhum retorno, isto é, que ficam confinadas nas instituições que as originaram. Desta forma, foi 
necessário um período de um ano, aproximadamente, para que compreendessem as intenções do 
projeto, separar instalando e fazendo funcionar,  através de uma ação conjunta, um museu no 
interior  do  colégio,  e  assistissem  o  nosso  empenho  diário,  no  fazer  cotidiano  da  escola, 
construindo uma ação que está sendo analisada em uma tese de doutorado, (fato que nunca foi 
omitido), mas que extrapola essa exigência para titulação. Após uma ano de atuação no Colégio, 
quando da realização do Seminário do Estágio Curricular, com as escolas do bairro, ouvimos o 
depoimento de uma professora: “Célia foi chegando com a sua equipe, foi-se instalando, e nós 
ficamos observando, achando que era mais um pesquisador que fica um mês, coleta dados e vai 
embora. Mas não, a mulher ficou, enfrentou as dificuldades, está construindo, conosco um museu 
neste colégio,  portanto,  está tendo agora todo nosso apoio”.  Este depoimento foi  um grande 
reforço para a equipe,  significava que já tínhamos credibilidade,  que as dificuldades são para 
serem vencidas e que, trabalhar em educação, é “meter a mão na massa”, é estar disposto a 
compartilhar dos mínimos detalhes do cotidiano porque eles fornecem a base para as conquistas. 

Os  detalhes  do  cotidiano  significam,  também,  em  nossa  realidade,  compartilhar  e  dividir  o 
desconforto: salas de aula mal projetadas, produzindo um calor insuportável resultado do sol de 
35º graus de Itapuã, com uma acústica inadequada, onde se tem que gritar para ser ouvido, falta 
de água e roubos – houve 3 arrombamentos na sala do museu, durante o nosso primeiro ano no 
colégio; felizmente, deixaram de acontecer. Estes roubos deixavam o “ moral” do grupo bastante 
abalada.  Foi  necessário  entusiasmo  e  criatividade  por  parte  da  coordenação,  no  sentido  de 
realizar conquistas a partir dos acontecimentos dos roubos, como mudanças de salas, ampliando 
o espaço para recuperar o entusiasmo da equipe. Outro aspecto do cotidiano é estar disposto a 
limpar a poeira, empurrar móveis etc. São fatores que podem ser considerados irrelevantes, mas, 
se não fosse a disposição para enfrentá-los, não teríamos condições de avançar, pois a escola 
não  possui  uma  infra-estrutura  adequada  de  pessoal  e  material  necessários.  É  interessante 
registrar que enfrentar estas dificuldades, encontrando soluções criativas, envolvendo o grupo em 
mutirões de trabalho muitas vezes braçal, teve o seu lado positivo em relação à própria equipe do 
museu, ao sentir que somos capazes de agir, de construir mesmo em condições adversas, fato 
que nos deu segurança e tornou o grupo mais unido, enfrentando as tarefas em igualdade de 
condições. No que se refere aos professores e à administração do colégio, ajudou a desenvolver a 
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credibilidade, a confiança em relação ao grupo, pois as tarefas realizadas demonstravam também 
o empenho e a força de vontade de todos.  A abertura da direção do colégio,  favorecendo o 
diálogo,  colocando  à  nossa  disposição,  dentro  das  possibilidades,  os  recursos  necessários, 
permitiu vencermos as dificuldades, incentivando-nos a continuar. 

Em relação ao processo museológico, é interessante registrar a insegurança dos estagiários de 
Museologia e a vontade de ver este museu “pronto”,  pois  nunca haviam vivenciado processo 
semelhante.  O  papel  da  coordenação,  neste  momento,  foi  muito  importante  no  sentido  de 
estabelecer  uma  discussão  permanente  sobre  a  concepção  do  projeto,  demonstrando  a 
segurança adquirida ao desenvolver  projetos anteriores com alunos e professores de 1º  grau 
vencer, também, suas inseguranças, pois havia vários aspectos inovadores na ação desenvolvida 
no Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior, que somente, no processo de reflexão conjunta, 
poderíamos encontrar a segurança necessária. 

É interessante registrar, também, as dificuldades encontradas em relação à metodologia adotada. 
Os  obstáculos  para  se  realizar  uma  Museologia  participativa,  uma  educação-  processo  são 
muitos,  pois  exige  uma  permanente  reflexão  conjunta,  maturação  e  discussão  das  idéias 
propostas, respeito à idéia do outro e aceitação de uma construção condividida. É necessário 
estar  preparado para a ação participativa. Houve momentos em que me sentia na contramão 
devido às dificuldades, à falta de hábito dos sujeitos envolvidos no processo de trabalharem de 
forma cooperativa. A nossa formação educacional e profissional, nos leva a criar um produto para 
ser consumido passivamente. Em alguns momentos, éramos tentados a apresentar um “pacote 
pronto”. Teria sido muito mais fácil escolher temas, ou até fazer uma consulta sobre os mesmos e 
aplicar uma técnica sem o envolvimento e a reflexão conjunta. Vencer esta tentação, provocando 
a integração, foi uma batalha árdua, mas que produziu um processo participativo, considerando as 
expectativas e as reais necessidades do grupo, ao ponto de levar-me a afirmar hoje que esta tese 
não  é  somente  minha,  é  rica  em co-autoria.  Experimento,  neste  momento,  um alto  grau  de 
satisfação ao perceber que não fui um pesquisador solitário, que crescemos juntos e que valeu à 
pena vencer os problemas e construir uma ação verdadeiramente compartilhada. 

Ainda em relação à metodologia, é necessário salientar o esforço empreendido para desenvolver 
esta  ação  e,  no  seu curso,  ainda  buscar  o  tempo necessário  para  registrá-la,  descrevê-la  e 
analisá-la.  Fato que exige do pesquisador disponibilidade para agir e,  ao mesmo tempo, ter a 
disciplina  necessária  ao  trabalho  de  organização,  sistematização  e  análise  dos  dados.  Para 
vencer esta dificuldade, os meus cadernos de campo e de anotações foram extremamente úteis, 
pois,  ao  mesmo  tempo  em  que  desenvolvia  as  ações,  a  partir  dos  esquemas  de  trabalho 
organizados  e  ali  registrados,  também  ia  anotando  simultaneamente  dados  que  surgiam  no 
decorrer do processo de ação e reflexão e que considerava interessante registrar na tese. Foram 
dois  anos  de  ação  e  reflexão,  no  Colégio  Lomanto  Júnior  e  de  ação  e  reflexão  em  casa, 
sistematizando as idéias. 

Finalizando este item, ressalto que, em nenhum momento, deixei-me desanimar, desacreditar no 
processo que está sendo construído. As dificuldades deram-me força e tornaram o grupo mais 
coeso. Posso dizer que os obstáculos, assim como o entusiasmo, a satisfação, a alegria, a tristeza 
alimentaram este processo durante todo o tempo, porque ele está impregnado de “vida” e vida é 
processo, que se movimenta diante da força da ação individual e grupal. E a vida, o humanismo 
foram para mim a mola mestra para a construção do conhecimento. 
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CONSIDERAÇÃO FINAL: 

A prática aqui registrada foi a prática possível. Como é histórica, com certeza, será alimentada por 
outras práticas, por outras teorias, num rico processo de construção e reconstrução. Retomo as 
palavras  iniciais  deste  capítulo  para  reafirmar  que  permaneci,  todo  o  tempo,  imersa  neste 
processo. Ele está repleto de marcas pessoais. Assumo os riscos de ter sido, ao mesmo tempo, 
sujeito e objeto. Optei por tentar ser coerente com o meu ideal, assumindo o compromisso social 
de, através da Museologia e da Educação, lutar por uma melhor qualidade de vida e pela prática 
da cidadania. Tentei ser sujeito da História e junto comigo vieram tantos outros... 
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Trabalhadores de Museus:
O público esquecido pelos serviços educativos

Gabriela Figurelli5

Este  artigo  é  uma  adaptação  da  dissertação  de  mestrado6 em  Museologia  apresentada  na 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, na cidade de Lisboa. O intuito do artigo é 
divulgar  o  pioneirismo da  Pinacoteca do Estado de São Paulo  ao desenvolver  um programa 
educativo direcionado aos trabalhadores de museu e assim ampliar a percepção sobre o alcance 
educativo inerente ao patrimônio e aos museus. Sucintamente, o texto apresenta a motivação que 
induziu o desenvolvimento do estudo, a metodologia da pesquisa, a caracterização do Museu 
investigado, os resultados relevantes e as considerações derivadas do estudo.

Motivação Inicial:
Enquanto área do conhecimento aplicada, a Museologia transformou-se mediante as demandas 
impostas por seu tempo, espaço e principalmente por seus protagonistas. No decorrer dos últimos 
séculos,  novos e diferentes aspectos foram agregados à temática museológica,  propiciando a 
ampliação das reflexões e debates, a revisão de definições, a alteração de paradigmas, a criação 
de novas problemáticas. Na segunda metade do século XX, uma alteração significativa marcou o 
rumo das reflexões, atuações e ações em grande parte do meio museológico:  a mudança de 
paradigma na Museologia.  O foco de  atenção  e  atuação  dos museólogos  e  profissionais  de 
museus, centrado sobretudo no objeto, na coleção, é estendido agora ao indivíduo, ao público, à 
sociedade. 

“Una vez que se han hecho las preguntas de cómo, para quién y con quién deben 
establecer los vínculos los museos, el centro de atención deja de recaer sobre la labor 
de colección para acercarse a la de la comunicación. Esta nueva orientación a los 
visitantes  se  entiende  como  el  único  camino  hacia  el  futuro.  Durante  demasiado 
tiempo, los museos han defendido los valores de la erudición, la investigación y la 
colección a expensas de las necesidades de los visitantes. El reto de hoy es conservar 
estas preocupaciones tradicionales pero combinándolas con valores educativos que 
se centran en cómo los objetos  conservados en los museos pueden mejorar la calidad 
de vida de todos.” 7 (Hooper-Greenhill, 1998, p.9)

É neste cenário, favorável à novos olhares, que o caráter educativo dos museus ganha espaço 
entre  os  debates  e  as  discussões  museológicas.  Cresce  o  interesse  em  pensar  o  potencial 
educativo inerente ao patrimônio e aos museus, levando assim ao incremento de ações e projetos 
educativos nas instituições museológicas, ao aumento na implantação de setores educativos, à 
ampliação na qualificação dos profissionais educadores de museus, assim como ao crescimento 
da  produção  acadêmica  voltada  ao  diálogo  entre  Museologia  e  Educação.  Esta  esfera 

5
 Bacharel em Biblioteconomia pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Brasil, e Mestre em Museologia pela Universidade 

Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Portugal.  
6
 Para ter acesso à dissertação na íntegra, informações sobre os instrumentos metodológicos e as referências utilizadas no estudo, e 

também conhecer maiores detalhes do trabalho desenvolvido pela Pinacoteca de São Paulo, entre em contato através do e-mail: 
gabrielafigurelli@hotmail.com
7
 "Depois de ter feito as perguntas de como, por quem e com quem os museus devem estabelecer vínculos, o foco de atenção deixa 

de recair sobre a coleção para aproximar-se da comunicação. Essa nova orientação para os visitantes é vista como a única alternativa 
para  o  futuro.  Por  muito  tempo,  os  museus  defenderam  os  valores  da  erudição,  da  pesquisa  e  da  coleta  em  detrimento  às 
necessidades dos visitantes. O desafio hoje é conservar essas preocupações tradicionais, mas combinando-as com valores educativos 
que se concentram em como os objetos preservados nos museus podem melhorar a qualidade de vida de todos." (tradução livre da 
autora).
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desenvolve-se enquanto área de atuação e reflexão, sendo muitos os temas abordados pelos 
pesquisadores. 

Partindo  da  definição  reconhecida  pelos  membros  da  ‘Mesa-Redonda  de  Santiago  do 
Chile’ de 1972, de que

“o museu é uma instituição a serviço da sociedade, da qual é parte integrante e que 
possui  nele  mesmo  os  elementos  que  lhe  permitem  participar  na  formação  da 
consciência  das  comunidades  que  ele  serve;  que  ele  pode  contribuir  para  o 
engajamento destas comunidades na acção, situando suas actividades em um quadro 
histórico que permita esclarecer os problemas atuais, isto é, ligando o passado ao 
presente, engajando-se nas mudanças de estrutura em curso e provocando outras 
mudanças  no  interior  de  suas  respectivas  realidades  nacionais”  (UNESCO  apud 
Primo, 1999, p.107)

acredita-se  que  a  instituição  museológica  ocupa  espaço  significativo  na  contribuição  para  o 
desenvolvimento  social  da  comunidade  na  qual  está  inserida.  Esta  capacidade  pode  ser 
potencializada junto aos diferentes públicos do museu, a começar pelo seu interior, cooperando 
para o desenvolvimento profissional, social e pessoal dos colaboradores que formam a equipe de 
um museu. 

Baseando-se na recomendação feita na ‘Declaração de Caracas’ de 1992, de que

“o  museu é um importante  instrumento  no processo de educação permanente  do 
indivíduo,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  de  sua  inteligência  e  capacidades 
crítica e cognitiva, assim como para o desenvolvimento da comunidade, fortalecendo 
sua identidade, consciência crítica e auto-estima, e enriquecendo a qualidade de vida 
individual e colectiva” (UNESCO apud Primo, 1999, p.237)

crê-se que a ação educativa é uma das estratégias museais que melhor atua  com e  para os 
indivíduos,  de  todas  as  idades,  de  todos  os  grupos  sociais,  oportunizando  experiências  que 
privilegiam a aprendizagem ao longo da vida. Ao ser direcionada para o interior da instituição, a 
ação educativa tem seu efeito ampliado pois além de contribuir para o aprimoramento da ação do 
museu junto à sociedade na qual está inserido, através da atuação de sua equipe, pode cooperar 
para o desenvolvimento do funcionário do museu, que também é sujeito da sociedade e portanto é 
público do museu.

Contudo, as inquietações relacionadas à compreensão do funcionário do museu como um dos 
públicos da instituição museal, não encontram respaldo na produção acadêmica da Museologia. 
Um levantamento acerca das publicações que tratam a temática Educação e museus é capaz de 
evidenciar que os estudos teóricos e os relatos práticos estão centrados, na sua grande maioria, 
em ações educativas que tem como foco os visitantes e freqüentadores do museu, sobretudo o 
público escolar.  Difícil  encontrar  publicações que relatem experiências ou estudos na área da 
educação em museus voltadas aos trabalhadores de instituições museológicas, ou seja, o público 
interno do museu. 

A percepção de que, ao se discutir ações educativas em museus, pouco ou quase nada se fala 
sobre  o  público  interno das  instituições  (a  equipe de funcionários),  despertou a  atenção  e  o 
interesse da pesquisadora.  A busca por  iniciativas  na área,  e  mesmo ações que discutam a 
educação em museus voltada àqueles que lá trabalham diariamente, trouxe a constatação de que 
muito pouco se fala sobre este perfil de público, o qual raramente é considerado um público em 
potencial do museu. A vontade de investigar, ganha respaldo no entendimento de que os museus 
são espaços  destinado à educação não-formal  que,  teoricamente,  privilegiam a aprendizagem 
para todas as idades e ao longo da vida, e que portanto este entendimento precisa ser ponderado, 
debatido e desenvolvido por um número cada vez maior de profissionais ligados ao patrimônio.
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Procedimentos Metodológicos do Estudo:
As  justificativas  apresentadas  anteriormente  deram  origem  à  questionamentos,  que  foram 
convertidos em questões de partida e que posteriormente transformaram-se em três hipóteses, 
que determinaram o rumo da investigação:

- Todo indivíduo é um cidadão, um integrante da sociedade e como tal tem o direito à identidade, à 
memória e ao patrimônio. Logo, os lugares que zelam pelas memórias, pelas identidades e pelos 
patrimônios da coletividade, dos grupos, das nações, são espaços destinados à todos, e suas 
atuações devem privilegiar a totalidade dos diferentes grupos sociais. Sendo assim, a primeira 
hipótese é que o Museu reconhece os trabalhadores da instituição como um dos públicos alvo de 
suas ações educativas. 

- A educação aliada ao ambiente organizacional pode ser o elemento de transformação capaz de 
suscitar melhorias para a instituição museal e seus colaboradores. Por conseguinte, acredita-se 
que a ação educativa direcionada aos trabalhadores de museus influencia a rotina de trabalho da 
instituição,  através:  (i)  da  atuação  diária  destes  trabalhadores,  (ii)  do  seu  desempenho 
profissional,  (iii)  das reflexões e percepções que estimula entre os trabalhadores através dos 
temas abordados.

-  A  educação  exerce  papel  essencial  no  desenvolvimento  contínuo  das  pessoas,  ao 
instrumentalizar o indivíduo para a sua relação com o seu meio, sua realidade, sua história, seu 
mundo.  Logo,  crê-se que  a ação educativa direcionada aos trabalhadores de museus agrega 
valores e significados para a vida deste funcionário, ao contribuir para o desenvolvimento da sua  
criticidade, a elevação da sua auto-estima, a noção de temporalidade e o senso de pertencimento.

Em busca de uma coerência entre as idéias, delimitou-se um foco da investigação para o estudo. 
Por entender que a ação educativa é uma das estratégias museais que mais contribui para o 
desenvolvimento  social  dos  freqüentadores  de museus,  o  estudo pretende analisar  ‘como as 
ações  do  setor  educativo  direcionadas  à  equipe  de  trabalhadores  de  museu,  contribuem no 
desenvolvimento social destes funcionários e no funcionamento da instituição museológica?’ Para 
tanto, o estudo investigou a atuação do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca do Estado de 
São Paulo, localizada na cidade de São Paulo, no Brasil, o qual desenvolve um programa regular 
junto aos seus funcionários.

Por conseguinte, foi elaborado um estudo investigativo que constituiu-se em uma pesquisa de 
natureza  aplicada,  que  empregou  o  método  lógico  indutivo  para  elaborar  generalizações 
relacionadas à investigação. A tipologia que melhor atendeu às necessidades estabelecidas pela 
problemática  da pesquisa  foi  o  estudo de caso,  sendo esta uma estratégia  de pesquisa  que 
investiga  um  fenômeno  contemporâneo  dentro  de  seu  contexto  da  vida  real,  mostrando-se 
eficiente  quando a problemática  envolve  questões  do tipo  ‘como’ e  ‘por  que’  (Yin,  2005).  Os 
procedimentos técnicos empregados foram as pesquisas bibliográfica, documental e de campo, e 
a análise dos dados foi  fundamentada em estratégias analíticas,  geral  e  específicas.  De uma 
maneira geral, pode-se afirmar que as evidências quantitativas passaram por análise descritiva e 
as evidências qualitativas passaram por análise de conteúdo.

Contexto Histórico da Pinacoteca do Estado de São Paulo:
Criada por iniciativa do governo do Estado de São Paulo e inaugurada no dia 25 de dezembro de 
1905, a Pinacoteca do Estado de São Paulo é considerada o mais antigo museu dedicado às 
artes em São Paulo. O princípio de sua história relaciona-se à expansão e ao desenvolvimento da 
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cidade, num período de grandes transformações ocorrido na virada para o século XX, quando 
“museus, ciências, história e arte eram tomados como signos de modernidade e civilização na 
cidade mutante”. (Pinacoteca, 2007, p.145) Em meio a tantos investimentos direcionados para o 
desenvolvimento da cidade e da sua população, a constituição da Pinacoteca pode ser entendida 
como parte da estratégia de modernização do estado, pensada pela burguesia paulista a partir da 
articulação entre a iniciativa privada e a ação estatal regular, num movimento de constituição de 
uma identidade patrimonial para São Paulo. (Moraes, 2000; Pinacoteca, 2005; Pinacoteca, 2007). 

Concebida, inicialmente, para ser uma galeria de pintura integrada e subordinada ao Liceu de 
Artes e Ofícios8, a Pinacoteca esteve locada no prédio situado junto ao Parque da Luz, em salas 
adaptadas para receber o conjunto de obras que, inicialmente, só poderiam ser vistas por alunos e 
professores do Liceu. Após um período de contratempos – que inclui incêndio, ataques durante o 
Movimento Tenentista de 1924 e a Revolução de 1930, e mudanças de prédio – a Instituição 
buscou a estabilização de sua rotina e o fortalecimento de sua atuação no cenário paulistano 
através da ampliação de seu acervo e da diversificação de sua programação. 

Hoje,  a  Pinacoteca conta com dois  prédios  que,  juntos,  somam 20 mil  metros quadrados de 
instalações técnicas adequadas às atividades museológicas.  Localizados na região central  da 
cidade,  ambos os imóveis  foram classificados como bens culturais,  são símbolos do conjunto 
arquitetônico do bairro da Luz e abrigam o acervo da Instituição,  uma eminente coleção que 
contribui para retratar o patrimônio artístico do país. 

Atualmente, seu acervo é formado por obras que contemplam diferentes linguagens visuais como 
pintura, escultura,  desenho,  gravura, fotografia,  objetos e instalações. Abrangendo a produção 
artística desde a metade do século XIX até a contemporaneidade, a coleção engloba mais de 
1.000 artistas entre brasileiros, naturalizados brasileiros, estrangeiros e artistas radicados no país, 
além de obras nacionais e internacionais contendo o Brasil como temática. Um amplo panorama 
da arte brasileira, que atravessa o ensino acadêmico, as primeiras inovações, o modernismo, os 
movimentos de vanguarda e a produção contemporânea, possibilitando um diálogo entre a arte 
nacional, a internacional e as diversas tendências, constitui o acervo da Pinacoteca que no ano de 
2010 contava com 8.000 obras. 

Esta  extensa  coleção,  assim  como  seu  espaço,  sua  equipe  e  sua  programação,  foram 
administradas por diversas pessoas comprometidas com a cultura e que, de diferentes maneiras, 
auxiliaram no desenvolvimento do Museu a que hoje se tem acesso. Com o encadeamento das 
gestões, as diretrizes foram estabelecidas e a política cultural do Museu foi consolidada, através 
do empenho dos gestores e das equipes. Da frágil situação das décadas iniciais, a Pinacoteca 
evoluiu para uma organização consistente, ainda que de perfil bastante conservador, voltada à 
formação de um significativo acervo. Foi nas últimas décadas do século XX e na primeira década 
do  século  XXI  que  o  Museu  conquistou  o  aprimoramento  técnico  de  seu  edifício,  sua 
reestruturação administrativa, a ampliação de suas coleções, a consolidação de sua programação 
e o fortalecimento de sua equipe de profissionais, afirmando-se assim como uma referência no 
panorama museológico internacional (Pinacoteca, 2007).

A consolidação técnica e institucional do Museu, alcançada mediante a articulação entre a ação 
pública  e  a  iniciativa  privada,  exigiu  uma  reorganização  administrativa  que  contemplasse  as 
demandas  e  exigências  da  sociedade  contemporânea.  Hoje,  a  estrutura  organizacional  da 

8 Escola de ensino profissionalizante e artístico, fundada no final do século XIX, voltada à formação de mão de obra especializada em 
marcenaria, serralheria, ebanesteria, escultura em madeira, caldeiraria, fundição em bronze e metais finos, tendo como intuito principal 
auxiliar no desenvolvimento da cidade através da formação qualificada de profissionais.
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Pinacoteca é composta por duas grandes áreas de atuação9,  que responde às requisições do 
novo modelo de gestão cultural  adotado pela Pinacoteca do Estado. Baseada desde 2006 no 
modelo de Organização Social de Cultura, que atribui à Associação de Amigos da Pinacoteca a 
responsabilidade de gerir e zelar pelo Museu, a Pinacoteca tem se modernizado constantemente, 
buscando  alternativas  arrojadas  para  a  expansão  de  seu  acervo  e  a  manutenção  de  sua 
programação. 

A Organização Social de Cultura10 é um novo modelo de gestão que qualifica instituições sem fins 
lucrativos à administrar espaços públicos, antes geridos diretamente pela Secretaria de Estado da 
Cultura  de  São  Paulo.  A iniciativa  é  firmada  através  de  um  contrato  de  gestão  onde  estão 
expressas as linhas de atuação a serem implementadas, as metas anuais a serem realizadas, 
bem  como  os  valores  necessários  à  sua  execução.  A assinatura  deste  contrato  [de  gestão] 
desencadeou uma série de ações administrativas inéditas na história da Pinacoteca, bem como 
reforçou  e  potencializou  as  ações  museológicas  da  Instituição  (Pinacoteca,  2009).  Além  de 
oferecer flexibilidade e eficácia no desempenho das políticas culturais do Estado de São Paulo, o 
inovador  modelo  de  gestão  proporciona  autonomia  na  rotina  administrativa  da  Instituição, 
agilizando  processos  de  contratação  de  funcionários,  captação  de  recursos,  comodatos  e 
parceiras com fundações, iniciativas articuladas entre esferas pública e privada, que por sua vez, 
geram impacto na qualidade das funções museológicas da Pinacoteca. 

“...uma pioneira experiência de um novo modelo de gestão do patrimônio cultural no 
Brasil, mais adequado aos requisitos de profissionalização, agilidade e transparência, 
hoje exigências imperiosas de uma economia altamente competitiva. (Araujo, 2008)

O novo modelo de gestão também evidencia o compromisso da Instituição com a sociedade, a 
partir da transparência do trabalho desenvolvido, já que a prestação de contas é feita através da 
disponibilização para consulta pública do Relatório de Atividades Anual e do Plano de Trabalho 
Anual da Pinacoteca. Este modelo está em sintonia com uma série de metas que asseguram o 
caráter público, educativo e social do Museu, e constitui exemplo de sucesso da parceria firmada 
entre poder público e sociedade civil, no âmbito da cultura no Brasil. 

Este processo de amadurecimento administrativo da Instituição culminou em ações relacionadas à 
elaboração do planejamento estratégico do Museu que, além de delimitar os domínios de atuação 
da Pinacoteca para,  conseqüentemente,  direcionar  suas ações,  também objetiva  consolidar  o 
modelo de gestão OS, dando retorno público sobre o investimento realizado no Museu. É neste 
mesmo  planejamento  estratégico  da  Pinacoteca,  composto  pela  identidade  organizacional  do 
Museu - missão, visão, valores - que identifica-se a presença do caráter educativo, demonstrando 
a relevância da Educação para a visão estratégica da Pinacoteca.

O Setor Educativo da Pinacoteca do Estado de São Paulo:
Ao longo de sua existência, a Pinacoteca vivenciou diferentes períodos no que se relaciona à 
educação  em museus.  De  acordo  com Chiovatto  e  Aidar  (Pinacoteca,  2007),  suas  iniciativas 
educacionais  constituem  longa  tradição  de  práticas,  muitas  vezes  inovadoras  na  atuação 
educativa em museus de arte, sobretudo na cidade de São Paulo. Mas é especificamente no ano 
de 1976 que o Setor Educativo da Pinacoteca é estruturado, tendo como objetivo inicial aumentar 

9 A ‘Área  Técnica’,  voltada  às  atividades  museológicas,  é  constituída  pelos  núcleos  de  Ação  Educativa;  Assuntos  Institucionais; 
Biblioteca;  Centro  de  Documentação  e  Memória;  Gestão  Documental  do  Acervo;  Núcleos  de  Relacionamento  e  Comunicação; 
Pesquisa em Crítica e História da Arte; Produção, Expografia e Montagem; Restauro e Conservação. A ‘Área de Administração e 
Finanças’, direcionada à gestão da Instituição, é organizada nos núcleos de Administração de Serviços e Edifícios; Atendimento ao 
Público; Financeiro; Projetos e Patrocínios; Tecnologia da Informação.
10 Também conhecida pela sigla OS, o modelo de gestão está previsto na Lei Complementar Estadual n° 846 de 4 de junho de 1998 de 
São Paulo.
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o número de visitantes  do museu,  proporcionando um atendimento  de qualidade não só aos 
estudantes, mas também ao público em geral (Altman, 2002, p.16). As mudanças estruturais e a 
regulamentação das atividades e setores, deram à Pinacoteca condições de investir em ações 
educacionais, potencializando a fruição e a compreensão das suas obras de arte por públicos 
cada vez mais amplos. (Araujo & Camargos, 2007)

Após  intercalar  um  período  de  intensa  atividade  no  âmbito  educativo  e  outro  período  de 
discretíssima atuação, a situação modificou-se em 2002, com o início de uma nova gestão o qual 
estabeleceu como uma de suas prioridades a reativação das práticas educativas na Pinacoteca. 
Para  tanto,  a  reestruturação  do  Núcleo  de  Ação  Educativa  da  Pinacoteca  contou  com  a 
contratação de novos profissionais que integraram a antiga equipe e iniciaram uma nova fase de 
trabalho no setor destinado às questões educativas.

Os objetivos assumidos pelo Núcleo de Ação Educativa que se reestruturava, impulsionaram a 
organização de diferentes ações formuladas como programas independentes e sob uma diretriz 
pedagógica  comum.  (Araujo  &  Camargos,  2007;  Chiovatto,  2010)  A ampliação  dos  serviços 
oferecidos e o desenvolvimento de novos programas do Núcleo foram organizados com a soma 
dos esforços de uma equipe que, hoje, conta com 35 pessoas, as quais contribuem diariamente 
para a Pinacoteca ser um espaço de educação do olhar e de sensibilização do espírito, requisitos 
essenciais  para  o  exercício  da  cidadania  (Araujo,  2008).  E  entre  as  diferentes  iniciativas 
desenvolvidas  pela  equipe,  o  presente  estudo  detém-se  ao  Programa  Educativo  Consciência 
Funcional na intenção de compreender sua estrutura, seu desenvolvimento e sua contribuição 
para o funcionamento da Pinacoteca do Estado.

Programa Educativo Consciência Funcional:
O Programa Consciência  Funcional  da  Pinacoteca do  Estado de  São Paulo  é  uma iniciativa 
inovadora no âmbito da educação em museus, pois ao contrário da grande maioria dos programas 
educativos desenvolvidos em instituições museológicas, este não está voltado para os visitantes e 
freqüentadores de museu, mas sim para os funcionários da própria Instituição. Os funcionários 
atendidos  pelo  Programa são trabalhadores  que atuam diariamente  junto ao público,  seja  no 
atendimento às necessidades do visitante, seja no zelo do acervo ou do prédio, e que na grande 
maioria das vezes representam a Instituição, aos olhos do visitante. Este grupo11 é composto por 
recepcionistas, atendentes de sala, equipe de manutenção, segurança e limpeza, que têm Ensino 
Fundamental  ou  Ensino  Médio  completo  e  não  possuem  formação  profissional  na  área  da 
Museologia, visto que não desempenham funções técnicas no campo da Museologia, mas sim 
funções que dão suporte ao funcionamento do Museu. 

Os esforços direcionados aos trabalhadores da Pinacoteca, por parte do setor educativo, iniciaram 
mediante a identificação de uma série de fatores que,  em diferentes momentos,  apontaram a 
necessidade  de  organizar-se  ações  educativas  voltadas  aos  trabalhadores  da  Instituição.  Na 
década  de  80,  o  educador  Paulo  Portella  Filho  falava  da  importância  de  um  treinamento 
direcionado aos seguranças e recepcionistas da Pinacoteca, no sentido de facilitar a compreensão 
sobre o  patrimônio  que estavam a zelar,  os procedimentos  de atuação e  segurança em seu 
próprio trabalho (Altman, 2002). A partir de um trabalho de consultoria, realizado por especialistas 
em Recursos Humanos, ao final de década de 90, foi diagnosticado a necessidade de uma ação 
educativa interna voltada aos funcionários da Pinacoteca (Bicudo & Kashihara, 2002). 

11 Importante dizer que estes cargos correspondem a dois tipos de vínculos contratuais que a Organização possui: funcionários do 
quadro efetivo [atendentes e recepcionistas] e pessoal terceirizado [equipe de segurança e limpeza].
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Mas  foram,  sobretudo,  os  interesses  e  dúvidas12 apresentados  no  decorrer  das  visitas 
monitoradas às exposições temporárias e também no contato informal com o educadores, que 
impulsionaram a criação de iniciativas educativas voltadas aos trabalhadores da Pinacoteca. De 
acordo com Silva (2010), além de suas dúvidas pessoais, os trabalhadores relatavam também aos 
educadores, as dúvidas apresentadas pelos visitantes. 

Em 2000,  os  educadores  da Pinacoteca perceberam que alguns atendentes  e  recepcionistas 
apresentavam certo descontentamento ao trabalhar em determinadas salas de exposição13. De 
acordo com o relato dos educadores (Silva, 2010), os atendentes preferiam trabalhar nas salas 
que guardassem obras que eles apreciassem - como por exemplo as obras figurativas do século 
XIX - ao invés de trabalhar em salas que guardassem obras que eles não compreendiam - como 
por exemplo obras do Concretismo,  da Abstração Lírica, do Pop Art. Estimular a percepção e a 
reflexão dos funcionários em sua relação com o acervo do Museu foi  mais uma questão que 
estimulou a criação de atividades voltadas aos trabalhadores. 

A partir  de  2002,  a  implantação  de  programas  educativos  de  inclusão  social,  voltados  para 
públicos especiais,  gerou a necessidade de preparar os trabalhadores da Pinacoteca para as 
peculiaridades  que  esse  processo  inclusivo  apresentaria.  Saber  como  recepcionar  pessoas 
portadoras de necessidades especiais e pessoas em situação de vulnerabilidade social, foi mais 
um ponto que impulsionou o desenvolvimento do Programa. E assim, na tentativa de responder às 
necessidades  manifestadas  pelos  trabalhadores  do  Museu  e  observadas  pelos  educadores 
através  do  contato  diário,  surgiram  atividades  independentes  que  posteriormente  foram 
configuradas no atual ‘Programa Educativo Consciência Funcional’.

Inicialmente, as atividades educativas direcionadas aos trabalhadores da Pinacoteca tinham como 
objetivo solucionar pequenas necessidades dos funcionários que trabalhavam diretamente com o 
público: os atendentes e recepcionistas (Silva, 2010). Com o passar do tempo, os objetivos das 
atividades foram aprimorados, e hoje o Programa assume como objetivos ‘ampliar a percepção 
dos funcionários  em relação aos  diferenciais  do trabalho em uma instituição cultural  pública’; 
‘discutir e aprofundar o conhecimento acerca dos diferentes públicos freqüentadores e variedade 
de  ações  desenvolvidas  no  museu’;  ‘promover  uma  maior  inserção  e  comprometimento  no 
trabalho desenvolvido dentro do Museu’; ‘incentivar o inter-relacionamento visando uma interação 
mais  produtiva  e  dinâmica  com  o  trabalho’;  ‘promover  melhorias  à  Instituição  e  seus 
trabalhadores, através de um conjunto de ações educativas’(Camargos & Moraes, 2005; Araujo & 
Camargos, 2007; Silva, 2009; Silva, 2010). Através do discurso da Direção da Pinacoteca e do 
Núcleo de Ação Educativa é possível perceber que o Programa ganhou nova envergadura, um 
novo significado foi atribuído à ele e a relação com a função social e educativa do Museu foi 
estabelecida. 

De acordo com Silva (2010),  o que hoje é conhecido como Programa Consciência Funcional, 
começou como um conjunto de atividades esparsas, seguindo processos intuitivos do grupo de 
educadores da Pinacoteca. Com o tempo, a periodicidade das atividades e a participação dos 
funcionários  foi  assegurada.  Consolidado  como  Programa  Educativo,  contendo  estrutura, 
métodos,  estratégias  e  a  garantia  de  continuidade,  conquistou  espaço  no  Núcleo  de  Ação 
Educativa e, posteriormente, visibilidade na Instituição. Hoje conta com a colaboração de outros 

12 Dúvidas e curiosidades sobre as obras, os artistas, os movimentos artísticos e os termos técnicos, o prédio e sua reforma.
13 Os funcionários que atuam juntamente ao público participam de um rodízio de postos de trabalho, na qual periodicamente mudam de 
espaço expositivo. Esta escala de trabalho, organizada pela coordenação dos recepcionistas e atendentes, previa, no ano de 2000, a 
alteração de posto uma vez por semana. Em 2010, a alteração ocorre mais freqüentemente e prevê menos tempo de permanência em 
cada posto de trabalho.
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Núcleos do Museu e é divulgado externamente, para outras instituições museológicas. 

Um dos aspectos mais marcantes entre as atualizações pelo qual o Programa tem passado, é a 
ampliação do grupo de funcionários atendidos. Se no início as atividades envolviam os atendentes 
de salas e recepcionistas, com o tempo passou a envolver também as telefonistas, os funcionários 
da  Biblioteca,  da  cafeteria,  da  loja,  e  hoje  as  atividades  abrangem  igualmente  a  equipe  de 
segurança, limpeza - ambos serviços terceirizados - e manutenção do Museu. 

Outro  ponto  de  destaque  é  a  abrangência  das  temáticas  abordadas  pelas  ações.  Em  seu 
princípio, os encontros com os funcionários limitavam-se a discutir  as  exposições temporárias; 
mais tarde, iniciaram-se os encontros com foco temático, quando se debatiam os temas e também 
as técnicas das obras de acordo com as salas expositivas; na seqüência, os encontros para visitar 
o prédio do Museu, conhecer sua história e sua reforma foram criados, para posteriormente serem 
incluídos  encontros  que  tratassem  de  valores  pessoais  e  questões  de  relacionamento.  Esta 
ampliação dos temas abordados aponta que a atenção do Programa foi estendida do patrimônio 
para o fator humano, tão importante no contexto museológico e que freqüentemente não recebe a 
devida atenção. 

Essas atualizações demonstram a conexão do Programa com os trabalhadores, pois a medida 
que  os  módulos  eram  aplicados  junto  ao  grupo  de  funcionários,  novas  necessidades  eram 
percebidas e então novos módulos eram criados como resposta às demandas apresentadas pelo 
grupo. Da mesma forma, buscam-se respostas às necessidades específicas de cada grupo de 
trabalhadores, sejam elas oriundas de peculiaridades profissionais ou pessoais. 

Em sua estrutura atual, o Programa Consciência Funcional atende recepcionistas e atendentes de 
sala, equipe da manutenção, equipe da limpeza e equipe da segurança. Somam-se a estes, os 
funcionários  e  colaboradores  [estagiários,  voluntários,  trabalhadores  dos  Núcleos]  que iniciam 
suas atividades no Museu e participam do primeiro módulo, destinado à integração e acolhida.

Hoje, o Programa Educativo é constituído por diversas ações que são realizadas com diferentes 
grupos de funcionários, e estão organizadas em oito módulos. Cada módulo é desenvolvido em 
encontros que reúnem os diferentes grupos de funcionários durante o expediente de trabalho. 
Para não prejudicar o andamento das tarefas do Museu, estes funcionários são organizados em 
pequenos grupos e portanto um mesmo módulo acontece mais de uma vez ao ano, para que 
todos tenham oportunidade de participar. Esses grupos reúnem os funcionários de acordo com as 
funções que exercem, sendo o esquema inicial adaptado para cada grupo de funcionários, de 
acordo  com  as  especificidades  das  funções.  Um  cronograma  prevendo  a  data  em  que  os 
encontros  acontecerão  e  os  funcionários  que  participarão  é  montado  juntamente  com  a 
coordenação do Atendimento ao Público, a coordenação da equipe de limpeza e a coordenação 
da equipe de seguranças.

Paralelamente  à  realização  dos  módulos,  acontecem  visitas  às  exposições  temporárias  da 
Pinacoteca,  quando  busca-se  promover  uma  integração  entre  os  funcionários  do  Museu, 
mesclando as diferentes equipes.  O Material Informativo, que contém informações referentes às 
exposições da Pinacoteca, é distribuído aos trabalhadores no período que antecede o início das 
mostras. Atualmente ele é distribuído não apenas aos funcionários que participam do Programa 
como para todos os setores do Museu. 

O Programa conta ainda com um material de apoio que ajuda no desenvolvimento das ações 
propostas.  Principal  documento auxiliar do ‘Consciência Funcional’,  a apostila é uma pequena 
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brochura que reúne conceitos,  idéias norteadoras,  informações sobre a Instituição,  trechos de 
textos auxiliares, citações de autores, e que são o subsídio ao desenvolvimento das atividades 
propostas no âmbito do Programa. Todos os funcionários participantes do Programa recebem uma 
cópia da apostila logo na primeira atividade. 

Ainda que se reconheça a utilidade da Apostila, é importante mencionar que a sua leitura não 
substitui  as  atividades  do  Programa  Consciência  Funcional  que  reúnem  os  funcionários  e 
proporcionam momentos de interação para o grupo. A compreensão das idéias expostas em forma 
de texto se dá de maneira diferente da compreensão das idéias expostas através de conversas e 
debates.  Através  da  participação,  o  funcionário  possui  maiores  chances  de  compreender  as 
reflexões apresentadas, além da oportunidade de participar mais ativamente do processo.
 
Outro aspecto que deve ser levado em consideração é a possibilidade das ações que compõem o 
programa educativo serem vistas como um treinamento do setor de recursos humanos. Logo, é de 
suma importância  que  o  material  de  apoio,  neste  caso  a  Apostila  do  Programa Consciência 
Funcional,  contribua  para  contrariar  esta  tendência,  reforçando  a  idéia  de  desenvolvimento 
pessoal, social e profissional presente no Programa Consciência Funcional. Para isso, sugere-se 
que os conceitos sejam explorados também através de seu viés social, evidenciando o caráter 
social da cultura, do patrimônio, do museu, da identidade, da memória.

 
Considerações sobre o Programa Educativo Consciência Funcional:
Mediante  a  análise  de  entrevistas,  observação  ao  ambiente  de  trabalho  e  consulta  aos 
documentos do setor educativo, foi possível constatar as influências - diretas e indiretas - que o 
Programa Educativo gera no Museu e sua equipe. 

Embora a opinião não seja unânime entre todos os funcionários, de acordo com as percepções 
registradas nos Relatórios do Programa, ocorreram melhoras na comunicação interna do Museu. 
A medida  que  as  ações  do  Programa  se  desenrolam,  cresce  a  consciência  do  diálogo  que 
repercute  numa melhora na comunicação entre as equipes, visto que o trânsito de informações 
entre  os  funcionários  torna-se  mais  eficiente.  Fato  este  que  repercute  no  desempenho  dos 
trabalhadores e conseqüentemente na rotina da Instituição.

Alterações no ambiente organizacional dos trabalhadores também são perceptíveis, segundo o 
relato dos profissionais  envolvidos  com a implementação do Programa.  De acordo com Silva 
(2010), o envolvimento com a Pinacoteca é ampliado, como pode ser constatado no interesse em 
conhecer outros Núcleos do Museu,  na participação dos processos seletivos para novas vagas 
internas. Os funcionários desenvolvem uma maior percepção, consciência, respeito e tolerância 
aos  diferentes  perfis  de  público  recebidos  pela  Pinacoteca,  e  conseqüentemente  ocorre  uma 
melhoria  na  recepção  e  na  acolhida  aos  visitantes.  Para  Guiote  (2010),  os  funcionários 
participantes do Programa trabalham mais conscientes do seu papel no Museu e isto aumenta seu 
comprometimento com a Instituição. 

Ainda que estes dados não possuam indicadores capazes de validar sua veracidade, que estas 
informações  sejam  provenientes  de  observações  pessoais,  e  portanto  sejam  subjetivas  por 
retratarem opiniões, é importante levá-las em consideração ao analisar o Programa, uma vez que 
expressam os pareceres dos envolvidos. Contudo, para o Programa ganhar força é necessário 
criar ferramentas avaliativas que dêem suporte para estas observações e afirmações de cunho 
pessoal, ampliando assim a credibilidade das informações, o que proporcionaria confiabilidade, e 
conseqüentemente  visibilidade,  para  solicitar  mais  recursos  à  melhoria  e/ou  ampliação  do 
Programa. 
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Alguns  fatos,  identificados  recorrentemente  na  Pinacoteca  e  envolvendo  os  participantes  do 
Programa Consciência Funcional, adotam a característica de indicadores do impacto do Programa 
Educativo na Instituição e em seu trabalhadores. É o caso da crescente procura por cursos de 
aperfeiçoamento, de idiomas, e ingresso no Ensino Superior, este último motivado pelo Programa 
de Bolsa de Estudos promovido pelo Núcleo de Recursos Humanos e Atendimento ao Público da 
Pinacoteca. Além disso, o interesse pelo Museu e seus diferentes setores pôde ser percebido 
através das crescentes participações em seleções internas, que promovem a mudança de cargo 
entre as diferentes áreas do Museu para os funcionários da Instituição. Evidentemente que estes 
fatos  são  pequenos  indícios  que  sugerem  a  influência  do  Programa,  no  Museu  e  seus 
trabalhadores. É importante criar indicadores que possam ser monitorados periodicamente e que 
agreguem qualidade à estrutura e planejamento do Programa Educativo.   

De semelhante maneira, a determinação de metas faz-se importante para o desenvolvimento de 
um  programa  ao  longo  dos  anos.  Além  de  direcionar  os  esforços,  servem  de  estímulo  e 
compromisso aos envolvidos. Criar metas anuais, realistas com as condições de trabalho, que 
possam ser alcançadas em menores espaços de tempo é uma maneira de obter  ânimo para 
prosseguir  com  o  trabalho  e  verificar  se  os  esforços  estão  sendo  empregados  de  maneira 
eficiente.  

Ainda  que  seja  bastante  complexo  desenvolver  instrumentos  avaliativos  e  indicadores  de 
desempenho específicos capazes de medir o impacto e os resultados do Programa, é preciso 
centrar  esforços  na  criação  deste  tipo  de  ferramenta.  São  estes  instrumentos  que  ajudam a 
demonstrar a credibilidade ou eficiência do Programa (Mason, 2004), e também a observar como 
o  museu  está  progredindo  no  sentido  de atingir  suas  metas. Aliado  a  este  fato,  some-se os 
desafios relacionados aos recursos. Também porque os investimentos financeiros em museus são 
escassos, há que se ter um controle ainda mais criterioso sobre a aplicação dos recursos nos 
diversos setores da Instituição, monitorando quais as melhores opções a priorizar.

Tendo  como  intuito  identificar  a  percepção  que  os  participantes  do  Programa  Educativo 
Consciência Funcional têm sobre o próprio Programa, investigar a percepção que o público tem 
sobre  o  atendimento  oferecido  pela  equipe  da  Pinacoteca  e  identificar  oportunidades  para 
implementar melhorias no  referido Programa, foram utilizadas estratégias para coleta de dados 
junto  aos  trabalhadores  e  ao  público  espontâneo  da  Pinacoteca.  Mediante  as  informações 
reunidas, pretendeu-se perceber se o Programa Educativo influencia seu contexto ou não. Na 
seqüência  são  apresentados  alguns  dos  resultados  identificados  na  investigação,  que  estão 
reunidos de acordo com o público alvo a que se relacionam: público espontâneo e funcionários da 
Pinacoteca.

- Público Espontâneo 
Dentre os diversos públicos freqüentadores do museu, optou-se por definir o público espontâneo14 

como universo desta investigação por entender que habitualmente as visitas em grupo, sejam 
escolares,  universitários  ou  turísticos,  são  mediadas  pelos  educadores  do  Núcleo  de  Ação 
Educativa,  enquanto  as  visitas  voluntárias,  sejam  individuais,  entre  amigos  ou  familiares, 
comumente  não recebem intervenções  por  parte  do museu.  Embora todo  o  visitante  mereça 
atenção  da  equipe  de  trabalhadores  do  museu,  o  presente  estudo  entende  que  o  público 
caracterizado como espontâneo, deve ser melhor assessorado em sua visita ao museu, além de 

14 Para Studart et al (2003), público espontâneo são os visitantes que vão ao museu por conta própria, sozinhos ou acompanhados de 
amigos e/ou familiares, ao contrário  dos visitantes que vão ao museu em grupos organizados, sejam escolares, universitários ou 
turísticos. De acordo com Chiovatto e Aidar (2007), este perfil de público visita o museu autonomamente e possui interesses distintos.
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merecer ser melhor investigado para, conseqüentemente, ser melhor compreendido e atendido. 

Os dados apresentados neste primeiro gráfico sinalizam que a maior parte dos entrevistados são 
novos  visitantes  que  foram  à  Pinacoteca  pela  primeira  vez  no  dia  em  que  participaram  da 
pesquisa. Conseqüentemente, pode-se concluir que estes visitantes desconhecem totalmente o 
funcionamento  do  museu,  ou  então  o  conhecem  parcialmente,  por  possuírem  algumas 
informações sobre suas atividades e programação. Esta observação aponta para a necessidade 
de se investir no trabalho de recepção e justifica a importância de se estabelecer procedimentos 
de acolhida ao visitante através dos trabalhadores que atuam diretamente com os públicos, no 
intuito  de  apresentar  a  Instituição,  esclarecer  sobre  seu  funcionamento,  suas  regras  e 
direcionamentos, a oferta de serviços e atividades, a programação, e também auxiliá-los à atender 
suas próprias expectativas em relação à visita ao museu. 

“La atención personal es un ingrediente básico valorado por todo tipo de visitante en un museo. La 
experiencia de la visita depende en gran medida de la percepción por parte el público del trato, 
atención y servicios recibidos.15” (Hood, 1993  apud Pérez, 2000, p.210).  Pérez (2000) ressalta 
que, apesar de se conhecer poucos estudos que tenham investigado a influência do tratamento 
pessoal recebido pelo visitante em aspectos como a satisfação com a visita ou a probabilidade de 
repetir-la, alguns autores têm destacado a importância de considerar e avaliar o lado humano dos 
serviços prestados pelo museu (Loomis, 1987; Wagner, 1990; Bitgood, 1996; Pérez, 2000). Logo, 
acredita-se  que  estimular  uma  conduta  de  receptividade  tanto  dos  recepcionistas  como  dos 
atendentes de sala e dos vigilantes é uma maneira de incentivar a aproximação com o público e 
promover um ambiente convidativo à uma experiência museal mais significativa para o visitante.

Somado a isto, cabe salientar a consideração feita por Mironer (2002,  apud Koptcke, 2009) ao 
analisar  os dados recolhidos pelo Observatoire Permanent  des Publics16 junto a cem museus 
franceses, que constatou o predomínio de novos visitantes nos museus pesquisados e sugere que 
sejam desenvolvidas estratégias para fidelizar esse público potencial. Para fidelizar o visitante, ou 
seja,  estimular  seu  retorno  ao  Museu,  promover  sua  freqüência  no  espaço  e  também  a 
participação  nas  atividades,  há  que  se  conhecê-lo,  compreender  as  circunstâncias  em  que 

15 “A atenção pessoal é um ingrediente básico valorizado por todo tipo de visitante em um museu. A experiência da visita depende 
muito da percepção por parte do público sobre o tratamento, a atenção e os serviços recebidos.” (tradução livre da autora).
16 O ‘Observatório Permanente de Públicos’ é um organismo criado pela Direção dos Museus da França em 1989, cujo papel é 
desenvolver estudos relacionados aos públicos de museus para ampliar o conhecimento sobre este segmento e assim colaborar com o 
desenvolvimento dos serviços oferecidos pelos museus.
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ocorrem seu contato com o museu para então propor melhorias, inovações e/ou adequações que 
atendam às suas expectativas. 

Com o intuito de perceber como se dá a interação entre visitantes e funcionários no interior do 
Museu,  formulou-se  mais  duas  questões.  Primeiramente  foi  perguntado  aos  entrevistados  se 
teriam pedido informação ou auxílio a algum trabalhador do Museu. Enquanto 35% das pessoas 
entrevistadas afirmaram que pediram algum tipo de informação aos funcionários, a maioria dos 
entrevistados  (65%)  respondeu  não,  dado  que  sugere  a  baixa  interação  entre  funcionários  e 
visitantes. 

Na segunda questão, os visitantes foram indagados se teriam recebido informação ou sugestão 
de algum trabalhador do Museu de maneira espontânea, sem solicitar ajuda diretamente à eles. 
Entre  as  pessoas  questionadas,  a  grande  maioria  (86%)  disse  não  ter  sido  abordada  pelos 
funcionários do Museu, enquanto uma pequena parcela (14%) afirmou ter recebido atenção por 
parte dos funcionários, evidenciando assim que são poucos os trabalhadores que demonstram 
iniciativa na interação com o público.

Os dados apresentados  corroboram a noção de que a interação entre público e funcionário é 
pequena,  e  que  a  questão  da  receptividade  precisa  ser  melhor  explorada  pelo  Programa 
Consciência Funcional. A justificativa para esta importância encontra-se nas palavras de Pérez 
(2000) que,  após analisar  os estudos realizados sobre o impacto da orientação e localização 
espacial na experiência do visitante no museu, afirma que,  

“Los visitantes de un museo o exposición tienden a obtener una mayor satisfacción de 
su  visita  y  a  adquirir  más  conocimientos  cuando  se  les  facilita  información  sobre 
dónde pueden ir  (para  encontrar  distintas  exposiciones  o  zonas  expositivas),  qué 
pueden esperar, cuánto tiempo pueden tardar o dónde pueden hallar  las áreas de 
descanso u otros servicios de su interés.”17 (Pérez, 2000, p.201)

Isto por que na maioria das vezes, fornecer informações sobre o funcionamento do museu aos 
visitantes,  torna-os  mais  confortáveis,  mais  conscientes  sobre  o  espaço,  mais  focados  na 
exposição, e conseqüentemente, mais dispostos a interagir e envolver-se com o ambiente. 

Os pesquisadores norte-americanos Falk e Dierking (1992 apud Studart et al., 2003), investigaram 
como o tipo de orientação antes da visita pode influenciar o aprendizado dos alunos. Divididos em 
quatro  grupos,  os  estudantes  receberam  diferentes  orientações:  (I)  voltada  à  temática  da 
exposição, (II) voltada à habilidade de observar, (III) voltada aos aspectos práticos da visita (IV) 
nenhuma orientação.  De acordo com o relato os resultados mostraram que,  embora todos os 
grupos tenham apresentado ganhos cognitivos, a complexidade do aprendizado variou e o grupo 
que demonstrou maiores proveitos foi aquele que recebeu a orientação centrada nos aspectos 
práticos da visita, com informações relativas ao funcionamento, as facilidades, os serviços e as 
atividades oferecidas.  Os estudiosos acreditam que o ocorrido esteja relacionado ao fato dos 
alunos  que  receberam  as  informações  sobre  a  Instituição  sentirem-se  mais  relaxados  num 
ambiente a que foram devidamente introduzidos, apresentados, tendo a orientação proporcionado 
um estado propício para a ‘fruição’ da visita e conseqüentemente uma maior  atenção ao que 
viram.  

Observações semelhantes foram constatadas em outro estudo desenvolvido nos Estados Unidos 

17
 “Os visitantes de um museu ou exposição tendem a obter maior satisfação de sua visita e adquirir mais conhecimento quando são 

dadas informações sobre onde ir (para encontrar distintas exposições ou salões expositivas), o que esperar, quanto tempo isso pode 
levar ou onde encontrar áreas de descanso ou outros serviços de seu interesse.” (tradução livre da autora).
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e relatado por Ellis  (1993  apud Pérez, 2000),  a qual afirma que o fato de fornecer instruções 
verbais ao público antes da visita produzia efeitos positivos na aprendizagem. Diamond (1999 
apud Pérez, 2000) defende que,  em geral,  informar os visitantes sobre o que irão ver,  o que 
podem encontrar ou qual é a intenção da exposição, faz com que se sintam mais confortáveis, 
mais focados na exposição e, portanto, mais dispostos a aprender. Da mesma forma, Studart et 
al.,  (2003,  p.144),  declaram que “oferecer  ‘orientação’ ao  visitante  -  clara,  objetiva  e  de fácil 
compreensão - é fundamental em um museu, a fim de que o individuo possa estruturar a sua visita 
de acordo com os seus interesses.” Esta constatações reforçam a importância de se promover 
formas  diversificadas  de  acolhimento  no  Museu.  Realizar  uma  orientação  inicial  ao  visitante, 
introduzi-lo  ao  espaço  com  as  informações  básicas  sobre  o  funcionamento  da  Instituição,  é 
colaborar para que ele sinta-se confiante para explorar o local e confortável para desfrutar da 
Instituição. 

- Funcionários da Pinacoteca
Conforme foi especificado anteriormente, o grupo de funcionários da Pinacoteca que participa do 
Programa Consciência Funcional são os trabalhadores que atuam junto ao público, prestando 
assessoria para que as visitas transcorram da melhor forma possível. Fazem parte deste grupo a 
equipe de recepcionistas e atendentes de sala e também as equipes de manutenção, segurança e 
limpeza.

Tendo como objetivo  verificar  se  a  ida  ao museu configura-se em uma das opções de lazer 
preferidas  dos funcionários,  criou-se uma questão de ordenação o  qual  o  funcionário  deveria 
classificar as opções de lazer e entretenimento de acordo com sua preferência. O gráfico abaixo 
mostra  que  em  relação  às  práticas  culturais,  de  lazer  e  entretenimento  dos  funcionários,  a 
atividade mais citada foi ‘Cinema/Filme’. Já a opção ‘Museu/Exposição’ apareceu como a sétima 
alternativa para as horas livres. Estes dados revelam portanto, que a ida ao museu ou exposições 
constitui-se na última opção de atividade para as horas de lazer dos entrevistados.

Segundo Almeida (2005 apud Koptcke et al.,2009), pesquisas realizadas na Europa, nos Estados 
Unidos da América, no Canadá e na América Latina evidenciaram as relações existentes entre 
renda,  escolaridade e visitas a  museus e a outros equipamentos culturais.  De acordo com a 
investigadora,  as  pesquisas  mostram  que  quanto  mais  baixo  o  nível  de  instrução,  menor  a 
presença de consumidores de produtos culturais.
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Por  trabalhar  num  museu,  os  funcionários  conhecem  seu  funcionamento,  suas  regras,  sua 
programação, enfim, sabem o que esperar de um museu, sabem qual a postura esperada de um 
visitante  e  portanto  não  há  motivos  para  existir  receio  ou  insegurança  em freqüentar  outros 
espaços museológicos, já que dominam os códigos deste tipo de instituição cultural. Mas não é o 
que acontece, visto que ‘Museus/Exposições’ é a última opção de lazer para os momentos livres 
dos entrevistados. E neste ponto configura-se um desafio para o Museu, ou mais especificamente 
para o Programa Consciência Funcional: Como despertar o interesse dos funcionários pelos bens 
e serviços culturais? Como estimular a freqüência de seus trabalhadores em espaços culturais? 

Além da relação estabelecida entre escolaridade e consumo cultural,  há que se mencionar a 
influência  da  urbanização  nos  hábitos  culturais  da  sociedade.  Levando  em  consideração  o 
conturbado contexto social que configura a vida na cidade de São Paulo, como em outras grandes 
cidades, acredita-se ser possível relacionar demais fatores que inibem a procura por museus ou 
outros  espaços  culturais.  García  Canclini  (2000 apud Koptcke  et  al,  2009,  p.12)  ressalta  “a 
diminuição  de  freqüência  a  espaços  públicos  relacionados  à  oferta  cultural  clássica,  em 
conseqüência das características de complexificação da vida urbana,  como disponibilidade de 
tempo, dificuldade nos deslocamentos e medo da violência urbana.” Estes fatores enquadram-se 
perfeitamente na realidade dos entrevistados que, ao viver numa metrópole convivem com os 
desafios urbanos de forma cada vez mais intensa. A distância entre a residência e o museu, a 
preocupação com a violência urbana, os custos com o transporte de um passeio em família ou 
amigos, podem sim dificultar a freqüência em museus, bem como em outras instituições culturais. 
Contudo é importante compreender a necessidade de privilegiar momentos de lazer na rotina do 
sujeito, aspecto essencial para a saúde integral e para o combate ao estresse mental, físico e 
psicológico do ser humano. (Santos, M. 2009)

O contexto profissional do funcionário da Pinacoteca configura-se num conjunto de elementos de 
extrema importância pois através destas informações é possível buscar um entendimento sobre o 
comportamento de determinado grupo de funcionários em seu local de trabalho. A complexidade 
do tema reflete a diversidade dos fatores que ele engloba, como a motivação do funcionário, sua 
satisfação  no  trabalho,  seu  desempenho  profissional,  as  relações  interpessoais,  o  clima 
organizacional, assim como o significado atribuído ao trabalho. A seguir serão abordados apenas 
alguns dos aspectos citados.

Embora  83%  dos  trabalhadores  entrevistados  tenham  afirmado  possuir  outras  experiências 
profissionais  antes  de  trabalhar  no  Museu,  nenhum  deles  havia  trabalhado  em  instituições 
culturais  anteriormente,  o  que  demonstra  a  importância  de  realizar  atividades  esclarecedoras 
sobre a dinâmica e as particularidades do trabalho em uma organização cultural ligada à memória, 
à  identidade,  à  educação.  Esta  constatação,  que  já  foi  relatada  como  um  dos  objetivos 
estabelecidos pelo Programa Consciência Funcional em anos anteriores, necessita ser tratada 
como prioridade dentro do Programa, uma vez que o funcionamento de um organização cultural 
demanda posturas específicas e diferenciadas de outros tipos de organizações. 

Tendo como objetivo  saber  se o Museu é um espaço estimulante para seus funcionários,  foi 
perguntado aos entrevistados se no tempo em que trabalham no Museu, aprenderam algo novo, 
no que 96% dos participantes da pesquisa responderam sim. Ao analisar as respostas é possível 
verificar  que  elas  se  referem  tanto  ao  contexto  profissional  como  ao  contexto  pessoal  do 
entrevistado, e ainda à temática abordada na Pinacoteca - as artes visuais. Os relatos evidenciam 
que o Museu, enquanto local de trabalho e espaço de educação não-formal, pode constituir-se 
num ambiente estimulante aos seus trabalhadores, propiciando benefícios para suas vidas. Mas 
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isto  é claro,  mediante uma postura receptiva do indivíduo que abre-se à novas experiências, 
novos aprendizados e interage profundamente com o ambiente.

No tempo que trabalha na Pinacoteca, acredita que aprendeu algo novo?

“Aceitar mudanças”
“Compreender melhor as diferenças”
“Saber trabalhar com o público”
“Aprendi a me relacionar com a diversidade”
“Aprendi coisas sobre Arte, ser mais desenvolvida e comunicativa”
“A ter responsabilidade e comprometimento”
“A ser mais extrovertida”
“Conhecimento cultural e trabalho em equipe”

Considerações sobre o Programa Educativo: 
Em sintonia com proposta inicial da pesquisa, e a partir do foco de investigação estabelecido para 
este  estudo  -  ‘analisar  como  as  ações  do  serviço  educativo  direcionadas  à  equipe  de 
trabalhadores  de  museu,  contribuem  no  desenvolvimento  social  destes  funcionários  e  no  
funcionamento da instituição museológica?’ - chegou-se a duas conclusões.  

Quanto ao ‘desenvolvimento social dos funcionários’: Ao realizar ações educativas para o grupo 
de atendentes,  recepcionistas,  equipe da manutenção,  limpeza e segurança da Pinacoteca,  o 
museu promove oportunidades para os funcionários refletirem sobre a relação que estabelecem 
com  o  patrimônio  cultural  preservado  no  museu.  Desta  forma,  o  Programa  Educativo  da 
Pinacoteca direcionado aos trabalhadores de museu colabora no desenvolvimento do pensamento 
crítico  dos  funcionários,  da  noção  de  temporalidade,  do  sentido  de  pertencimento  e  para  a 
elevação de sua auto-estima. Mediante o estímulo destas capacidades, e ao organizar ações que 
promovam  a  reflexão  e  o  diálogo,  o  Programa  estimula  o  processo  de  aprimoramento  do 
pensamento crítico do indivíduo, o qual está intimamente relacionado à reflexão e análise crítica 
do seu contexto, e que contribui para a formação autônoma do cidadão. E é a consciência crítica 
que leva o indivíduo a perceber melhor o seu mundo e a si mesmo (Rússio, 1984) e envolver-se 
no  exercício da cidadania entendido como o processo de participação consciente e atuante na 
construção de uma sociedade democrática. 

Quanto ao ‘funcionamento da instituição museológica’: Ao privilegiar o desenvolvimento do grupo 
de funcionários que atua juntamente ao público, o Programa contribui para melhorar a experiência 
do visitante no museu. Isto porque, ao trabalhar próximo do público, este grupo de funcionários 
têm  oportunidades  mais  freqüentes  de  interagir  com  os  visitantes  da  Pinacoteca,  e  assim 
implementar os conceitos de acolhida e receptividade que colaboram na qualificação da visita ao 
museu. Seja na recepção à entrada, na resposta à informação solicitada, na indicação de um 
espaço ou direção, no atendimento à necessidade manifestada, o funcionário colabora para que o 
visitante sinta-se confortável no ambiente e assim usufrua mais e melhor da experiência museal. 
Por conseguinte, a postura do funcionário influencia na imagem que o público estabelece sobre a 
instituição,  sendo  a  imagem  organizacional  importante  para  a  credibilidade  da  Instituição  e 
também favorável à conquista de novos públicos e à fidelização dos já existentes.

Analisando o trabalho acadêmico em si, a investigação, busca ser uma modesta contribuição à 
pesquisa desenvolvida no âmbito da Muselogia. Vale mencionar que as questões abordadas neste 
estudo não se encerram aqui; pelo contrário, um dos intuitos do estudo é justamente impulsionar a 

www.educamuseu.com 33

http://www.educamuseu.com/


Revista Eletrônica EducaMuseu
Ano I - Número 01 - Agosto 2011

  

reflexão  e  o  debate  de  idéias  atrelado  à  Museologia  e  à  Educação,  e  conseqüentemente, 
contribuir para a construção e a realização de novas práticas relacionadas aos trabalhadores de 
museus.  A escassez  de  registros  de  pesquisas,  projetos  ou estudos  sobre  ações  educativas 
direcionadas aos funcionários de museus exigiu a busca por subsídios em outras áreas do saber. 
Essa ausência também apontou a necessidade de se criar uma metodologia que desse conta das 
demandas deste tipo de estudo. Logo, mediante leituras de áreas como Metodologia Científica, 
Gestão de Recursos Humanos, Educação e Museologia (estudo de públicos), foi possível adaptar 
uma metodologia de estudo de caso em museu, o qual é detalhada na dissertação de mestrado 
que deu origem à este artigo. Os modelos de questionários, entrevistas, observação e também 
protocolo de estudo de caso criados para esse estudo, são um material inovador na temática e 
podem  assim  contribuir  para  o  desenvolvimento  da  metodologia  de  outras  pesquisas  em 
Museologia.

Os ganhos obtidos com o Programa Consciência Funcional são extensos, ultrapassam a esfera 
educativa. Direcionando a reflexão para a Instituição como um todo, é possível observar relações 
e mesmo influências mútuas entre o Programa e a Pinacoteca. Dificilmente um projeto ou um 
programa tem continuidade dentro de uma organização caso não encontre ambiente propício ao 
seu desenvolvimento. Além de espaço e investimento, é preciso conceder à equipe a abertura 
para  criar  e  agir.  E,  ao  observar  a  conduta  da  Pinacoteca  do  Estado  de  São  Paulo,  estes 
requisitos parecem fazer parte de seu perfil administrativo. 

Para  um  museu  investir  num  programa  educativo  voltado  ao  desenvolvimento  de  seus 
funcionários,  é  imprescindível  que a  gestão esteja  voltada ao  fator  humano e  não apenas à 
conservação da coleção. Esta postura reflete também a relevância do modelo de gestão adotado 
pela Pinacoteca, o qual desencadeou uma série de ações administrativas que têm contribuído 
para a qualificação do trabalho desenvolvido pelo museu. Um exemplo disto é a declaração da 
missão, visão, valores que constitui a identidade organizacional do museu e define os contornos 
de atuação da instituição. (Pinacoteca, 2009) Atrelado a isto, a elaboração e implementação de 
um planejamento estratégico que, ao contribuir para a coesão dos esforços, ajuda a potencializar 
as ações museológicas da Instituição.

A ligação estabelecida entre o Planejamento Estratégico do Museu e o Programa Consciência 
Funcional  evidencia  que  a  potencialidade  do  Programa  foi  percebida  e  aproveitada  pela 
Instituição.  Este  fato  é  respaldado  no amplo  espaço que a  função  educativa  ocupa  entre  os 
princípios  que  conduzem  a  Pinacoteca  do  Estado.  Com  a  missão,  a  visão  e  os  valores 
institucionalizados, o Programa Educativo Consciência Funcional passou a compor o grupo de 
iniciativas organizadas para a consolidação dos objetivos estratégicos traçados para o Museu. 

Outra vantagem que o Programa traz à Pinacoteca é a ponte que estabelece entre a equipe de 
funcionários terceirizados e a Instituição. Sendo um dos intuitos do Consciência Funcional acolher 
todos  os  trabalhadores  do  Museu,  o  Programa  desenvolve  ações  que  visam  aproximar  os 
funcionários  ligados  à  equipe  de  serviços  terceirizados  e  que  por  circunstâncias  do  vínculo 
empregatício, comumente não sentem-se parte da equipe da Pinacoteca.

Ao  refletir  sobre  as  informações  coletadas,  foi  possível  fazer  considerações  a  respeito  do 
Programa Educativo. Conforme foi apontando anteriormente, o Programa sofreu modificações que 
levaram à melhoria  de  sua  estrutura,  dando  condições  para  aperfeiçoar  o  trabalho  proposto. 
Entretanto,  no  que  tange  à  avaliação  o  Programa  é  frágil  visto  que  privilegia  esta  fase  tão 
necessária à todo projeto e/ou programa, apenas através de relatórios dos encontros preparados 
pela coordenadora do Programa Educativo. Sendo a avaliação a etapa em que se verifica se as 
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metas traçadas foram alcançadas e se os resultados almejados foram atingidos, esta é uma fase 
de suma importância para a continuidade do Programa. Logo, criar metas que direcione as ações 
e imprima um ritmo de trabalho também é extremamente importante para o desenvolvimento do 
Programa Educativo.

O  Programa  precisa  contar  ainda,  com  critérios  e  indicadores  capazes  de  avaliar  seu 
desempenho. É uma forma de identificar se o investimento - de recursos humanos e financeiros - 
justifica-se à Instituição, e também uma maneira de sinalizar se o Programa atinge os objetivos 
propostos. Ainda que seja bastante complexo avaliar algo tão subjetivo como o comportamento 
humano,  é  necessário  buscar  soluções  para  este  desafio.  Da  mesma  forma  divulgar  o 
Consciência Funcional e seus resultados, tanto internamente como externamente é uma maneira 
de promover e fortalecer o Programa.

Como um reforço positivo ao bom desempenho, sugere-se evidenciar aos funcionários o impacto 
positivo que tem para a imagem da Pinacoteca as suas atitudes no trato com os visitantes. Para 
contribuir  com este trabalho, pode-se utilizar  estratégias que ajudem a conhecer a opinião do 
visitante, como os questionários aplicados junto ao público e que auxiliam a conhecer a imagem 
que  o  público  faz  da  Instituição.  Também  sobre  o  Programa,  é  preciso  ter  atenção  à  sua 
identidade. Faz-se imprescindível reforçar sua natureza para o participante do Programa, afirmar 
seu caráter  e delimitar  sua área de atuação,  diferenciando-o de qualquer tipo de treinamento 
realizado pelo Núcleo de Recursos Humanos da Pinacoteca, e evitando assim frustrações quanto 
ao alcance do Programa.

Sabe-se que é extremamente complexo analisar a influência de uma ação educativa em relação 
ao indivíduo visto a subjetividade que envolve processo educativo, relações humanas e ambiente 
de  trabalho.  Contudo,  as  circunstâncias  que  caracterizam  o  desenvolvimento  deste  estudo 
oportunizaram a observação atenta e cautelosa que pode ser traduzida em considerações. Para 
além dos ganhos que o Programa soma à Instituição, destacam-se os contributos trazidos aos 
funcionários do Museu tanto na esfera profissional como pessoal. De acordo com Borges (2004), 
“a implementação destas medidas [de desenvolvimento] poderá ter um desdobramento saudável 
na qualidade de vida das pessoas, à medida que a melhoria das relações de cada funcionário com 
o próprio trabalho e com a instituição tem impacto nas demais esferas de vida.” (Borges, 2004, 
p.20)

A estrutura do Programa baseia-se nas atividades em grupo para implementar suas propostas. 
Estes momentos privilegiam a interação entre funcionários, propiciando uma maior integração da 
equipe, uma vez que a convivência tende a estreitar os vínculos de afinidade, contribuindo para 
um  ambiente  de  trabalho  mais  agradável,  que  por  sua  vez  só  tem  a  colaborar  para  o 
funcionamento  da  Instituição. Para  Cunha  (2007,  p.190),  o  relacionamento  com  colegas  de 
trabalho  é  considerado  um  dos  diversos  fatores  influentes  para  o  nível  de  satisfação  do 
funcionário em relação ao seu trabalho. Isto porque a convivência com os colegas, possibilita ao 
trabalhador  desenvolver  a  sua  atividade  laboral  num contexto  social  agradável  e  gratificante, 
fazendo com que  o  ambiente  humano possa  funcionar  como fonte  de  apoio  e  de bem-estar 
relacionais. 

Ao introduzir a estrutura da Instituição ao funcionário, o Programa facilita a percepção do indivíduo 
sobre  o  funcionamento  do  Museu,  capacitando-o  a  compreender  a  dinâmica  que  orienta  a 
organização cultural. Oportuno lembrar que o questionário aplicado aos funcionários identificou 
que  nenhum  dos  participantes  tinha  trabalhado  anteriormente  em  museus,  o  que  reforça  a 
importância de realizar atividades esclarecedoras sobre as particularidades do trabalho em uma 
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organização  cultural  ligada  à  memória,  à  identidade,  à  educação.  A medida  que  conhece  e 
compreende, crescem as chances do funcionário interessar-se pelo ambiente e assim ampliar o 
seu envolvimento com o ambiente de trabalho. Este processo de reconhecimento da dinâmica e 
organização do Museu, proporciona que o funcionário perceba a importância de sua função para o 
coeso andamento das atividades. 

Aliado à iniciativas que ressaltam a contribuição de cada função para o bom funcionamento do 
Museu,  a  tendência  é  o  indivíduo  sentir-se  valorizado  por  perceber  que  sua  colaboração  é 
importante,  e  conseqüentemente  sua  auto-estima  elevar-se.  Quando  o  Programa  utiliza  as 
referências  culturais  locais  para  discutir  memórias  e  identidades,  suscitando  a  noção  de 
pertencimento,  de  inserção  em  uma  coletividade  e  de  valorização  do  contexto  local, ele 
potencializa  o patrimônio  cultural  como um recurso para elevar  a auto-estima dos indivíduos. 
Estes  fatos  geram  mudanças  significativas  tanto  na  esfera  profissional  quanto  pessoal.  Uma 
pessoa com a auto-estima elevada sente-se mais confiante para expressar-se, emitir opiniões e 
interagir com o meio, seja entre colegas de trabalho, familiares, amigos ou perante a sociedade.

O Programa Consciência Funcional cria espaço para o debate de temas que julga pertinentes à 
rotina  de  trabalho  de  seus  funcionários,  em  meio  às  atividades  que  promove.  As  conversas 
abordam tópicos  como  o  trabalho  em uma instituição  de  cultura,  a  diversidade  dos  públicos 
atendidos  e  a  inclusão  social  praticada  no  Museu.  Entretanto,  é  evidente  que  não  existe  a 
pretensão de esgotar a questão apenas com a realização de uma atividade, estas ações apenas 
principiam um processo: provocam o debate e estimulam a reflexão sobre o tema, que pode muito 
bem extrapolar o ambiente de trabalho. 

E aqui reside mais uma contribuição do Programa, sob o aspecto social: o estímulo à reflexão. De 
acordo com Silva (2010), ao abordar a importância de recepcionar bem todo o tipo de público, 
independente  de  sua  idade,  classe  social,  formação,  origem ou  escolha  sexual,  cria-se  uma 
oportunidade para também refletir sobre ‘a necessidade de nos relacionarmos com as diferenças’ 
dentro do Museu, uma vez que entre os funcionários convive-se com diferenças de ordem social, 
cultural, sexual, religiosa e etc. O contributo social do Programa é justamente suscitar a reflexão 
sobre a importância de conviver com a diversidade de maneira tolerante, respeitosa e isenta de 
preconceitos, seja no ambiente de trabalho, em família,  entre amigos, na sociedade como um 
todo. 

Ao  propor  um  espaço  de  reflexão  sobre  a  diversidade,  o  Programa  ajuda  o  funcionário  a 
compreender  a  importância  de  acolher  e  recepcionar  todos  os  visitantes  da  Pinacoteca  de 
maneira semelhante.  Desta forma,  o trabalhador  é capaz de colaborar  para que a Instituição 
exerça sua função social, a qual pretende acolher os diferentes públicos, através de posturas e 
atitudes inclusivas. Ao praticar sua função social, o Museu atinge seu objetivo, descrito na visão 
institucionalizada pelo Museu que é 

“Ser  reconhecida  como  museu,  espaço  de  produção  e  difusão  de  conhecimento, 
centro  educacional  e  de  inclusão  social,  referência  de  qualidade,  consistência  e 
dinamismo  no  cenário  museológico  brasileiro  e  internacional.”  (Pinacoteca,  2009, 
p.18)

Relevante salientar que a oportunidade do diálogo e do debate estimula o questionamento e a 
reflexão, que por sua vez instiga o início do desenvolvimento do pensamento crítico, da análise 
das idéias e opiniões. Se, como afirma Freire (2005), o  diálogo relaciona-se com a criticidade e 
esta relaciona-se com a mentalidade democrática, logo a ação educativa baseada no processo 
dialógico é caminho para o aprimoramento do pensamento crítico e conseqüentemente para a 
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construção de espaços democráticos.

Mais do que apresentar respostas, o museu deve instigar perguntas baseando-se num processo 
dialógico.  Esta  concepção  pode  ser  apresentada  aos  trabalhadores  no  âmbito  do  Programa, 
através de atividades que estimulem a reflexão e o debate, explicitando que a exposição é apenas 
um dos muitos discursos possíveis, que a verdade apresentada no discurso museológico não é 
absoluta  e  que por  isso  mesmo pode  ser  contestada.  É preciso  instrumentalizar  o  indivíduo, 
estimular  o  olhar,  aguçar  a  criatividade,  provocar  questionamentos,  desenvolver  a  criticidade, 
despertar  emoções,  inspirar  sensações,  criar  novos  sentidos,  reconstruir  antigos  conceitos, 
significar  e resignificar  experiências,  para que ele tenha autonomia intelectual  de não apenas 
‘estar’, mas sobretudo ‘ser no mundo’ (Freire, 2005).

Vistos  como  espaços  multiculturais  e  interdisciplinares,  como  ambientes  de  contemplação, 
questionamento, descoberta, resignificação, mediação, encantamento, entretenimento, confronto 
e diálogo,  os  museus possuem grande potencial  para  oferecer  oportunidades educacionais  à 
pessoas  de  todas  as  idades,  formações,  habilidades,  grupos  sociais  e  etnias.  Para  tanto,  é 
importante que os profissionais de museus assumam uma postura sintonizada com os princípios 
educacionais  adotados  pela  instituição,  assegurando  que  o  caráter  educativo  permeie  as 
diferentes atividades desenvolvidas pelo museu e direcione a postura da sua equipe.  
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Museus e o público infantil – alguns casos e várias reflexões18

 Maria Isabel Leite19

“Vó, você já foi presa?”  – foi com essa pergunta que meu neto, quando pequeno, iniciou uma 
conversa telefônica comigo. “Não, nunca! Por quê?”.

Caio havia ido a um museu com sua avó paterna. Assim que ficou sem seus sapatos e calçou 
umas deliciosas pantufas, enormes e fofas, saiu em disparada, chamando a atenção dos guardas 
que o repreenderam de imediato.  Já “sob controle”,  encantado com algumas peças expostas, 
entre elas mantos, espadas e coroas reais, resolveu aproximar-se mais para perceber melhor os 
detalhes  das pedras preciosas,  quando...  TRRRRRRIIIIIIIIIIMMMMMMMM – dispara  o alarme! 
Caio bateu com a cabeça no vidro de maneira que, involuntariamente, acionou o esquema de 
segurança. Corre-corre total! A avó, tranquila, explica aos guardas que não foi nada grave, apenas 
um menino afoito por ver as coisas mais de perto... Mas na medida em que explicava que “foi 
apenas ele”, mais apavorado ele ficava e mais sua imaginação o levava a acreditar que ficaria 
preso nas masmorras de algum castelo; ou seria mesmo arrastado para prisões em calabouços; 
tal qual nos contos de fadas com os quais costumava inebriar-se. 

Aos prantos,  encerrou sua primeira experiência  museal  jurando nunca mais  ir  a  “esse tal  de 
museu”. Ainda na tentativa de dissuadi-lo, sua avó paterna explicou-lhe que a outra avó – eu – 
trabalhava em museus! E isso era legal! Mas para o pequeno Caio, isso apenas levou-o a uma 
nova  questão:  como  uma  avó  tão  brincalhona,  que  ri  à  beça,  corre,  fala  alto  etc.  frequenta 
assiduamente um lugar desses – onde não se pode correr,  rir  alto,  falar  entusiasmadamente, 
brincar etc. – e nunca foi presa?!  

Quebrar com essa primeira impressão não foi tarefa fácil. Foram necessários uns tantos relatos de 
nossas  experiências  museais,  umas  tantas  histórias  positivas  ambientadas  com  sucesso  em 
museus e, sobretudo, foi fundamental um passeio que fez com o grupo de educação infantil para 
um museu onde pode ver/experienciar várias coisas interessantes e desafiadoras para crianças 
pequenas como ele. 

A professora levou o grupo de meninas  e meninos  a um museu pequeno,  que tinha objetos 
cotidianos em seu acervo – mas não objetos do cotidiano de crianças urbanas contemporâneas; 
eram objetos rurais, mais antigos, usados na fabricação artesanal de farinhas, queijos, manteiga 
etc. Nada estava em vitrines e muitos podiam ser manipulados. Viu também um boi movendo um 
engenho, fez oficinas de alimentos, assistiu filmes... Sua animação era clara! 

Entretanto, o mais impactante dessa visita foi ele me ligar para dizer: “Fui num museu bacana, 
porque nem parecia um museu!” Esse é o ponto-chave: a experiência. 

(...)  defendo  que  a  relação  museu-criança  deva  estruturar-se  na  possibilidade  de 
provocar os sentidos e favorecer as descobertas, convidando a imaginação para o 

18Texto alicerçado nas postagens feitas entre os meses de dezembro/2010 e maio/2011 no Blog Repensando Museus 
www.repensandomuseus.blogspot.com
19Licenciada  em Pedagogia,  especialista  em Psicopedagogia  e  Mestre  em Educação  pela  Pontifícia  Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, Brasil, Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, Brasil, com Pós-
doutorado em Arte-Educação na área de Educação Museal, pela Roehampton University, Reino Unido.
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centro do palco – o que significa, na prática,  oportunizar experiências múltiplas às 
crianças  nos  museus.  Mais  do  que  ver/olhar;  ou  ainda  mais  do  que  a  vivência 
sensorial, o conceito de experiência, tomando por base o espanhol Jorge Larossa, é 
entendido como aquilo que nos atravessa; ou, ainda, o que o cineasta italiano Píer 
Paolo  Pasolini  conclamava  para  seus  filmes:  os  objetos  são  dotados  de  uma 
linguagem própria – a linguagem pedagógica das coisas – e essa experiência com 
eles nos deixa marcados na carne.
Para que, então,  essa experiência ocorra no museu, faz-se necessário, sobretudo, 
rever as formas de comunicação, que incluem toda a ação educativa; a organização 
dos espaços;  as mensagens  escritas etc.  a  fim de acolher  de forma qualitativa o 
público infantil: analisar a facilidade de inteligibilidade das mensagens; a visibilidade 
das obras (altura etc.); e, sobretudo, nas ações educativas, entender primeiramente 
que a fruição das crianças necessita de um tempo outro, diferente, singular: tempo 
para elaborar sentimentos, (re)viver, abrir as portas da magia, da imaginação; tempo 
para estabelecer relações com o mundo fora de si mesma. Não se deve negar aos 
pequenos  o  acesso  de  forma  crítica  e  reflexiva  aos  diferentes  conhecimentos 
historicamente construídos expostos no museu, mas faz-se necessário que possam 
constituir significação ao visto/vivido e expressar-se sobre isso. Nesse sentido, torna-
se ímpar provocar os seus sentidos e convidar ao palco sua capacidade de narrar, 
compreendendo a criança como sujeito potente e não como vir-a-ser, portanto, capaz 
de  exercitar  o  perguntar  e  o  responder,  enfrentando  os  mistérios  e  o 
desconhecimento; de acionar sua memória e experiências anteriores, desenvolvendo 
seu senso crítico; de estabelecer relações e tramas com sua imaginação, testando 
hipóteses diferenciadas. 
Para isso, é importante oferecer chances de participação em propostas desafiadoras, 
dialogais, lúdicas e criativas de maneira a contribuir para que a experiência museal 
seja memorável – única! (LEITE, 2010, p.2-3 – grifos meus).

Essa perspectiva é compartilhada por Theano Moussouri20 (2007), ao afirmar que o maior desafio 
dos educadores de museus é como tornar as experiências museais mais memoráveis (no sentido 
positivo, é claro!). Para ela, isso passa por uma necessária revisão também na acessibilidade das 
coleções/exposições;  na  capacidade dos museus delinearem e cumprirem suas missões (seu 
foco); e na compreensão de seu papel eminentemente social e educacional. 

Uma das estratégias interessantes de melhor compreendermos esse papel social e educacional 
junto  ao  público  infantil  é  buscarmos  pesquisas  nas  quais  as  crianças  sejam  depoentes21 e 
possam nos subsidiar com suas falas sobre museus. 

Tomo duas dissertações de mestrado como exemplos: uma de Adriana Ganzer (2007), e a outra 
de Celia Flores (2007). A primeira dissertação que tomo aqui é a de Ganzer (2007), que fez sua 
investigação junto a um grupo de crianças da periferia de Porto Alegre, capital do Estado do Rio 
Grande do Sul, ao sul do Brasil. Embora tenha trabalhado com um grupo no qual a maioria nunca 
tinha ido a museus, a ideia do senso comum, como museu ligado à velharia, não foi perceptível na 
fala dessas crianças. Perguntadas sobre o que era um museu, o mais comum foi haver um retorno 
à questão sob forma de nova pergunta – a criança “pensa alto”, fala de maneira a ela mesma 
organizar  seu  pensamento;  interpela  seu  interlocutor,  levanta  hipóteses...  Basicamente,  para 
aquele contingente de crianças, o museu é entendido/esperado como um lugar que guarda coisas 
valiosas, verdadeiros tesouros... Após a visitação, Ganzer retornou aos grupos e o sentimento 
mais presente depois de terem tido uma experiência museal era o de encantamento! 

20Palestra  proferida  no  Annual  Group  Meeting  (AGM)  do  Visitor  Study  Group  (VSG),  na  British  Library,  em 
fevereiro/2007, intitulada “Visitor research in the 2000s: are the challenges really new”.
21Em falando de pesquisas com crianças... Aos interessados, sugiro o livro organizado por Silvia Helena Vieira Cruz: A 
criança  fala  –  a  escuta  de  crianças  em pesquisas,  publicado  em 2008  pela  Editora  Cortez  (SP).  É  um material 
fundamental para quem se propõe a conhecer sobre a infância tendo os próprios meninos e meninas como indicadores 
de si.
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Flores (2007) procurou perceber a concepção de museu presente na fala de um grupo de crianças 
de 7 a 10 anos, estudantes de uma escola privada na zona norte do Rio de Janeiro (no RJ, Brasil). 
Para eles, sobretudo, o museu é um lugar de aprender! Tomo emprestada a fala de Clara Callado, 
da 3ª. série (atual 4º. ano): “Museu é um lugar que você pode ir, às vezes pra aprender, às vezes 
pra mexer, às vezes você aprende e nem percebe que está aprendendo...” (p.79). Ou, como diz 
Gabriel Valença, da 2ª. série (atual 3º. ano)  “Uma coisa que a gente aprende... O museu é um 
lugar que a gente aprende muitas coisas sobre... Muitas coisas que a gente ainda não sabe, tipo: 
época pré-histórica, novas coisas... Muitas coisas legais e interessantes”.

Talvez caiba aqui apontar que um dos pontos ressaltados pela autora na pesquisa foi o papel da 
escola como principal veículo de acesso aos museus. Neste grupo, também aparecem idas com 
as famílias, mas a escola ganha destaque. Neste sentido, a pesquisadora pondera que “o próprio 
entendimento que [as crianças] trazem sobre a instituição museu me leva a acreditar que a Escola 
entra fortemente nesta construção, deixa sua ‘marca’” (p.73).

Bom que as escolas levem as crianças aos museus; bom que os museus possam organizar-se 
para receber os grupos de maneira dinâmica e prazerosa; bom que se perceba o museu como 
“lugar de aprender”... Mas daqui podemos tirar, pelo menos, dois desdobramentos: qual será a 
especificidade dos papéis educativos da escola e do museu? E como fazer com que também as 
famílias possam levar suas crianças aos museus? 

Outros casos podem nos ajudar a desenvolver nossas reflexões sobre a relação criança e museu. 
Trago, então, um que já foi por mim narrado no o II Simpósio de Educação Infantil/ XIX Reunião 
Nacional do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB), anos atrás:

Um menino, com cerca de 4 anos, foi a uma exposição de arte acompanhado de um 
grupo  de  adultos:  pais,  avós  e  tias.  Depois  de  contemplar  toda  a  mostra,  foi-lhe 
perguntado do que mais havia gostado. “Do leão”, ele respondeu. Não se lembrando 
de ter visto nenhum leão, a avó retoma toda a exposição – desta vez, procurando sair 
da cômoda posição de seu olhar adulto e buscando entrar no olhar dele, com sua 
altura,  seu  repertório...  A  primeira  constatação  foi  imediata  e  diz  respeito  à 
acessibilidade (...): o menino passeava sob os quadros e via apenas paredes brancas 
intermináveis. Pego, então, no colo, pode refazer o percurso e foi olhando as obras, 
uma por uma. Ele apontava, comentava, reclamava, exclamava, imitava, ria – sempre 
estabelecendo relações com coisas anteriormente vistas/vividas; fazendo indagações 
e associações de ideias. De repente, “o leão”. O quadro era grande e terminava rente 
ao chão. Na parte inferior, um enorme urso pardo com a boca arreganhada e dentes a 
mostra, pelos arrepiados assemelhando-se a uma juba. Derrotado, estirado no chão, 
sustentava o pé de seu vitorioso caçador. O urso-leão foi a única figura que o menino 
havia visto quando estava caminhando pela primeira vez naquele museu – um urso-
pintado que, acionando imagens outras presentes em seu acervo de menino-de-4-
anos, transforma-se em leão-imaginado (p.98-99).

Os  museus  foram  historicamente  pensados  pelos  e  para  os  adultos.  Em  sua  trajetória  de 
existência,  passaram  de  locais  marcadamente  elitizados  para  consubstanciarem-se 
conceitualmente, hoje, como espaços de transformação social – mas inegavelmente ainda têm 
muito a percorrer nesta direção. Como querer defender a ideia de museu para todos, ou de plena 
democratização dos espaços museais se nem mesmo a altura das obras possibilita a apropriação 
por  parte  de  crianças  e  até  de  cadeirantes?  A questão  da  altura  é  apenas  um  dos  tantos 
obstáculos a serem enfrentados. A reboque deles, tem-se a questão da linguagem, os guardas, as 
legendas, a ação educativa... De que maneira podemos repensar tudo isso?

Outro caso foi por mim contado no mesmo texto: 
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Com essa mesma idade [aproximadamente 4 anos], uma menina foi a outro museu 
com sua família e, como narrado anteriormente, teve todos os quadros fora do alcance 
do seu olhar. Esta exposição estava, inclusive, particularmente cheia, fazendo com 
que sua visão fosse não de paredes brancas, mas de inúmeras pernas, coloridas, 
grossas e finas, compridas ou curtas, cobertas de calças ou expostas pelas saias...  – 
todas desfilando vagarosamente ante seu olhar. De repente, as bailarinas de Degas. 
No chão, dentro de uma redoma de vidro, uma delas era exatamente do tamanho da 
menina,  que parou,  olhou  e começou,  lentamente,  a  fazer  todas as  posições das 
bailarinas, uma a uma. Olhar não bastava. Seu corpo, em sua expressão, foi acionado 
num diálogo que se fazia presente em seu processo de apropriação” (p.99).

A criança se utiliza de diferentes canais de apropriação – e os sentidos são os principais. Mas não 
foi suficiente, para a menina citada na história, ver a obra e refletir individual e silenciosamente 
sobre ela.  Vygotsky há tempos já nos dizia: a linguagem organiza o pensamento. Portanto, não 
se  pode  esperar  que  as  crianças  “apenas”  vejam,  imóveis,  e  elaborem  seus  pensamentos 
individualmente e em silêncio. A linguagem é coletiva; é na troca com o outro que dou significação 
ao visto/vivido; e a linguagem corporal é uma das mais fortes expressões infantis. Portanto, para 
além da questão da visualidade do acervo, aqui já começa a se esboçar outro desafio para aquele 
museu que se dispõe a receber as crianças pequenas: não se pode esperar um grupo silencioso e 
contido  fisicamente.  Então,  como  planejar  a  mediação  num  museu  levando  em  conta  essa 
maneira característica de apropriação infantil?    

Penso que não há dúvidas de que as crianças, em particular as pequeninas, muito comumente 
gostam de  mexer  nas  coisas,  correr,  brincar,  pular,  expressar-se  com o  corpo  todo...  Nesse 
sentido,  é  compreensível  que  alguns  museus  fiquem apreensivos  com sua  presença.  Muitos 
acreditam que  as  crianças  só  devem visitar  museus interativos  –  aliás,  essa  é  a  tônica  dos 
chamados  “Museus  da  Criança”.  Para  prosseguirmos  nossa  discussão  mais  ampla  sobre  a 
relação  criança-museu,  faço  aqui  um  parêntese  para  falar  desses  museus  exclusivamente 
voltados ao público infantil  e exemplifico minha reflexão a partir  de um dos tantos museus da 
criança espalhados pelo mundo: o Explora – Il Museo dei Bambini di Roma. 

Observando e analisando o espaço,  percebe-se a intenção de mostrar  às crianças o “mundo 
adulto” e oferecer-lhes a chance de brincar de faz-de-conta e exercer atividades similares às de 
supermercado,  de banco,  de  profissional  agrícola,  de  correio,  de culinária;  bem como podem 
aprender  sobre  problemas  de  saúde,  sobre  os  Direitos  das  Crianças,  coisas  de  informática, 
reciclagem, química e física, linguagem marítima etc. O espaço possibilita também experiências 
com água, com imã, com fontes de energia variadas, com diferentes sons e imagens – além de 
oferecer um atelier de arte bastante rico em materiais e recursos disponíveis. Algumas dessas 
experiências são de livre acesso; outras requerem supervisão e agendamento prévio. Os bebês 
até 3 anos têm um espaço separado, só para eles, cercado, com piso emborrachado, bastante 
semelhante ao playground de várias creches.   

Durante a visita pude sentar e conversar com duas “animadoras” (termo usado no espaço) e 
troquei muitas ideias sobre o projeto todo. Uma primeira questão que gostaria de problematizar 
aqui é: por que chamar esse espaço de museu? Qual é a sua especificidade em relação a um 
parque de diversão infantil, por exemplo? Embora o conceito de museu seja bastante alargado 
hoje em dia, merece ser discutido o objetivo que cerca os espaços exclusivamente voltados aos 
pequenos...  São hoje mais de 400 instituições denominadas Museus das Crianças em todo o 
mundo. Em tese, o que os agrega é sua capacidade de estimular a curiosidade e a vontade de 
aprender das crianças, particularmente as pequeninas, de maneira variada e inovadora, voltados 
aos interesses infantis. Diante disso, o que eu pergunto é: embora saibamos que as crianças têm 
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canais  outros  de  apropriação  do  mundo,  será  que  só  podemos  chegar  até  elas  através  da 
interatividade concreta com o objeto? E mais: precisamos segregar as crianças, ou podemos criar 
nos museus espaços de partilha geracional?

Propositalmente, em parágrafos anteriores, grifei a palavra imaginação. E para discorrer um pouco 
mais sobre as possibilidades de participação das crianças nos espaços museais em geral – não 
apenas nos interativos e/ou nos museus destinados exclusivamente à elas –, tomarei como base 
algumas situações percebidas por mim na The National Gallery, um dos museus de arte londrinos 
que  investiguei  durante  meu  período  de  pós-doutorado,  em  2007.  E  escolho  começar  pelos 
museus de arte, exatamente por seu caráter de não-interatividade.

No material The National Gallery Review, de abril/2005-Março/2006, apontam que uma das tarefas 
museais é “find imaginative and illuminating ways to nurture interest in the pictures among a wide 
and diverse public” (p.3 – grifo meu).  Para alcançar esse fim, a maneira como os mediadores 
conduzem a visita é bem variada, mas sempre com a estratégia de receber crianças na galeria, 
em  contato  direto  com  a  obra.  Escolhem  poucas  obras  para  que  sejam  experienciadas, 
observadas com mais  cautela  e profundidade.  Ressoa o velho ditado:  menos é mais!  Alguns 
parecem solicitar mais a participação das crianças e sua dimensão imaginativa; outros são mais 
informativos, alicerçados em conhecimentos de História da Arte. De qualquer forma, independente 
da estratégia usada, segundo Karen Hosak (Head Of Schools), o objetivo do mediador numa visita 
orientada é abrir  perguntas que ajudem a explorar a pintura de forma a despertar  o olhar do 
contemplador. O desafio é fazer da visita um momento prazeroso e que suscite o desejo de o 
espectador voltar ao Museu. “O desafio é fazer a criança penetrar na pintura, e imaginação é a 
palavra-chave para isso”,  diz ela.  Portanto, embora seja um museu de arte,  na visitação com 
crianças (em particular, as pequenas) não pretendem dar aulas sobre o pintor, sobre a pintura, ou 
mesmo de História da Arte, já que tudo que seria falado sobre as obras está no site, e ainda os 
professores  podem/devem retomar  as  questões  depois,  em sala,  bem como disponibilizar  as 
imagens observadas em forma estática (uma vez que a loja do museu vende todas as imagens do 
acervo em alta definição, tamanhos A2, A3 e A4, assim como algumas em tamanho de cartão 
postal).   

Jan Young (palestrante autônoma no The National Gallery e professora de crianças) complementa 
essa  ideia  problematizando  que  nada  impede  que  todos  busquem  mais  conhecimento  –  ao 
contrário!  –;  e  destaca  as  ferramentas  que  o  próprio  Museu  oferece  em  seu  site.  Mas  o 
importante, para ela, é que “all children, of whatever level of ability, can ‘read’ a picture and engage 
with the image.” Defende que este processo de apropriação imagética, “for our less able children, 
it removes the ‘barrier’ of decoding words, and it challenges our more able children because it 
demands a different set of visual reading skills. It’s reading stories through the timeless language 
of  pictures”  (p.2).  Esclarece ainda que,  quando trabalha com crianças,  costuma salientar  que 
“we’re all going to engage with this picture in our own way because we’re all going to be looking at 
it through our own eyes, but if we share our individual perceptions, then this image is going to 
accrue in meaning for us as we learn from each other’s observations” – e assim ampliam-se as 
possibilidades de cada um “express their own ideas, values and feelings” (idem). A questão que se 
coloca  para  ela  é  como levar  o  diálogo  adiante;  o  desafio  maior  é  saber  perguntar  e  ouvir. 
Sublinha  que  crianças  fazem  perguntas  inesperadas:  “mas  como  ele  fez  isso?”  E,  se  não 
satisfeitas, insistem: “essa flor aqui, no cantinho, como foi feita?” Por isso defende que seja tão 
importante que, de um lado, saibamos ao máximo sobre a imagem que iremos explorar com elas; 
de outro, possamos favorecer seu processo imaginativo, respeitando seu tempo e sua fala. 

Está posto o desafio inicial para trabalhar com crianças nos museus: falar menos, ouvir mais, e 
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saber formular perguntas provocativas – sempre fomentando sua imaginação!

Portanto,  arrisco afirmar que não é a falta de interatividade do acervo que afasta o interesse 
infantil,  mas  as  condições  de  apropriação  oferecidas  às  meninas  e  meninos  visitantes.  Essa 
questão  foi  abordada  por  Susie  Fisher22 (2007)  quando  critica  o  que  aponta  como  caráter 
eminentemente “consumista” das visitas dos estudantes ao Victoria & Albert Museum, também em 
Londres, percebido pelo fato de eles só se interessarem pelos expositores interativos. Sua crítica 
alicerça-se na ideia de que, assim, os grupos não vêem o museu, mas aquilo que está exposto; de 
forma isolada, descontextualizada. E propõe a questão: devemos fazer tudo interativo, assumindo 
que  este  é  o  novo  modelo  da  sociedade?  Para  ela,  deve-se  atentar  para  a  qualidade:  de 
observação; de escuta; de questionamento; de possibilidade de aprofundamento...  Susie Fisher 
defende que não se trata de elitizar as aproximações com os objetos museais querendo trazer ao 
público comum as discussões dos especialistas,  mas de enfrentar  a necessidade de se  criar 
novos  métodos  de  aproximação  –  o  que  passa,  necessariamente,  por  um  longo  processo 
educativo.  Esse  processo  educativo,  para  ela,  inclui  desafios,  não  apenas  na  educação  do 
público, mas também do próprio educador de museus: conseguir criar questões mais pertinentes 
(importantes,  provocadoras,  que  requeiram  ações/reações,  que  desacomodem);  usar  a  nova 
tecnologia  de  forma  criativa;  e,  verdadeiramente,  envolver  o  contemplador  de  forma  que  a 
experiência seja marcante, fique retida...

Seguindo  ainda  a  estratégia  de  problematizar  a  interatividade  a  partir  das  experiências  em 
museus de arte, trago à baila a da Tate Britain, outro dos três museus de arte londrinos por mim 
pesquisados em 2007. Dentre os investigados, esse foi o que mostrou um programa de abertura à 
apropriação infantil mais consistente, em particular, aquele voltado aos pequeninos, denominado 
Big and Small, que vem sendo desenvolvido desde 2003. 

Matilda Pye (Sure Start Curator) explica que a palavra-chave é a experiência. Tanto em frente da 
obra; quanto ao ar livre no museu... o importante é que todos possam sentir-se acolhidos, bem-
vindos, sentir-se bem, criando um sentido de pertencimento. Acredita que as crianças, como têm 
uma ótima memória destas experiências, tornar-se-ão adultos que mais facilmente circularão por 
estes espaços de forma livre e confiante. Ressalta, ainda, que as atividades junto aos pequenos 
são pensadas coletivamente entre as pessoas da área de artes e da área de educação infantil, 
tendo como foco: como encorajar crianças pequenas a pensar sobre arte e, ao mesmo tempo, 
dar-lhes confiança e vocabulário para expressar-se? 

Segundo  disse  em  nossa  entrevista,  querem  quebrar  com  a  ideia  vigente  na  maioria  das 
propostas museais voltadas às crianças, que seguem o mesmo caminho: todos sentados; olham 
para a imagem; e aí começam as perguntas do adulto: “O que você vê em cima do telhado?”; 
“Quantos macacos há na imagem?”; “Que cor é o prédio?” E as crianças com folhas de atividades 
para ver/responder, sempre atrás de uma única resposta certa. Claro que nem todos são iguais, 
pondera... mas continua perguntando: por que pedir a devolução do visto? E enfatiza: o sistema 
de perguntas diretas é um desastre! Defende que se pense numa conversa, numa narrativa. Diz 
que assim é mais fácil, pois todas são estimuladas; sentem-se autorizadas a estar ocupadas e 
interessadas.  Ressalta a importância de sublinhar o que estão fazendo e não aquilo que não 
conseguem fazer... Muitas vezes usa como estratégia começar estabelecendo um diálogo com a 
professora,  na frente das crianças;  ou mesmo desencadeia um monólogo,  como se estivesse 
pensando alto, e levanta hipóteses, questões, dúvidas para si mesma; e as crianças então entram 
na história! A criança fala como uma pessoa conversando com outra pessoa – não como um ser 

22Palestra por ela proferida em fevereiro/2007, no Annual Group Meeting (AGM) do Visitor Study Group (VSG), na 
British Library, intitulada Meet the new boss… same as the old boss – anotações pessoais.
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inferior respondendo àquele “que sabe”... 

Pela localização da Tate Britain, cerca de 50% das crianças que vêm ao programa Big and Small 
não têm inglês como primeira língua, por isso a estratégia não só se baseia na linguagem oral, 
mas na auditiva, visual, tátil, olfativa – os cinco sentidos são estimulados e acionados, além do 
incremento do vocabulário, tanto das crianças, quanto dos pais. Portanto, não é só com base no 
discurso que se desenvolvem as atividades com os pequenos: são atividades de fazer, brincar, 
experimentar.  Buscam trabalhar  o  conceito.  Por  exemplo:  horizontal/vertical  –  primeiro com o 
corpo;  depois  com  objetos;  depois  pelo  prédio  do  Museu  e,  por  fim,  nas  obras.  Ganham  o 
interesse para só mais tarde fazer a conexão direta com a arte. Neste programa, segundo Pye, 
aprendem a comportar-se em grupo, a descobrir coisas juntos, ouvir o outro, ver com cuidado, 
ficar longe dos pais – são coisas que ajudam as crianças a depois se inserirem na escolaridade 
formal de maneira mais confiante e tranqüila. 

Mas e os bebês? Há algum motivo para levá-los aos museus? Alessandra Mara Rota de Oliveira 
escreveu o artigo Museu de Arte: lugar de crianças pequenas! (2011, ainda não publicado), no 
qual diz: 

Defendo sim, a ideia de museu como espaço artístico-cultural  que deve promover 
continuamente o encontro, a experiência das crianças pequenas (de 0 a 6 anos de 
idade incompletos)  com a  arte  de  diferentes  tempos,  estilos  e  povos,  tendo seus 
modos  singulares  –  em relação  ao  público  adulto  –  de  apreciação  acolhidos  por 
aqueles com quem elas compartilham tal experiência. Um acolhimento que pode ser 
engendrado por olhares, gestos, falas complementares que as ajudem a descobrir e 
fruir  a arte que ali  encontram; atuando de forma a qualificarem e ampliarem suas 
formas de ver o outro, o mundo, a arte e criarem significados, produzirem cultura.

Vale observar que a autora defende algo para além dos muros museais – fala de criança, desde 
bebê,  como  sujeito  que  tem  direito  a  aceder  às  diferentes  formas  de  cultura;  direito  a  ter 
experiências  estéticas  significativas  que  formarão  seu  repertório  vivencial,  sua  base  para 
construção de significados e para seus processos de criação. Evoca os museus como um dos 
espaços de cultura aos quais as crianças pequeninas devem ter acesso. 

E como as crianças (pequeninas,  ou  não)  têm acesso aos museus? Pesquisas diversas têm 
apontado que o público escolar é o maior visitante de museus brasileiros. Ótimo! Mas então a 
pergunta que cabe aqui discutir é: por que as escolas levam as crianças aos museus? De forma 
muito simplificada, posso dizer que o centro da discussão é o fato de as crianças aprenderem 
mais em grupos, na troca com o outro, do que sozinhas; e que dentre as inúmeras razões que 
levam as diferentes pessoas aos diversos museus, elencaria que o "querer saber", basicamente 
impulsionado pela curiosidade, é a mola mestra de toda busca pelo conhecimento, não importa de 
que  tipo.  Os  museus,  particularmente  nos  dias  atuais,  são  espaços  de  encontro,  troca, 
constituição  identitária,  reflexão  alteritária;  espaços  de  descobertas,  produção  de  sentidos, 
indagações... locais de maravilhamento e encantamento. Isso me parece o bastante para qualquer 
escla levar as crianças – independente de gênero, classe social, opção sexual, etnia, credo ou 
nível de escolaridade – a adentrarem e aproveitarem uma experiência museal. 

Sobre isso, Theano Moussouri (2007, op.cit) sublinha que nos anos 80/90 do Século passado, o 
foco foi instituir o museu como lócus de aprendizagem – o que justificaria escolas levarem alunos 
até esses espaços. Portanto, sabe-se que as pessoas aprendem em museus – o ponto é: como? 
Para  Moussouri,  o  espectador,  no  museu,  independente  da  temática  do  mesmo,  vive, 
fundamentalmente, uma experiência de constituição identitária a partir da construção de atributos 
(portanto,  de reconhecimento/estranhamento) para aquilo  que é visto.  Diante desse recorte,  a 

www.educamuseu.com 45

http://www.educamuseu.com/


Revista Eletrônica EducaMuseu
Ano I - Número 01 - Agosto 2011

  

autora considera que os desafios correntes passam por perceber a natureza do aprendizado que 
emerge das experiências museais: como eles ocorrem, como se desenvolvem e, portanto, como 
podem ser otimizados. 

Baseada na teoria de aprendizagem sociocultural de Vygostsky, Moussouri afirma que as pessoas 
aprendem  umas  com  as  outras,  mais  do  que  individualmente.  Partindo  disso,  defende  que 
partilhar as experiências museais é relevante forma de aprendizado e que uma grande motivação 
para visitar um museu pode ser relacionada à constituição de identidade de grupo, identidade 
gregária. Nesta perspectiva, afirma que, na medida em que a identidade afeta a construção de 
sentidos,  o tipo de objeto exposto e a forma como favorecemos o encontro com ele vão ser 
determinantes para ampliar o aprendizado dos visitantes sobre si, suas famílias e a história de 
suas comunidades – ontem e hoje. 

É  esse  processo  permanente  de  identificação/estranhamento  com  o  visto/vivido;  de 
aproximação/distanciamento  com  os  acervos  anteriores  que  possibilita  às  crianças-visitantes 
produzirem conhecimento nas suas idas aos museus. Mas serão essas as razões pelas quais as 
escolas vão aos museus? Para proporcionar  momentos de deleite  em seus alunos? Ou para 
melhorar a assimilação de conteúdos? Podemos inverter a questão: como os museus se oferecem 
às escolas? Será que se pensam e veem como espaços de descoberta e prazer? Ou entendem 
seu papel como o de “auxiliar” de ensino?

Em seu e-boletim n.340, o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), referindo-se ao público infantil 
nos museus, diz que:

(...) para atender a esse público especial, as instituições preparam diversas atividades 
que potencializam a sua dimensão educativa, abrindo-se à curiosidade dos estudantes 
e aliando conhecimento e diversão. 

O ambiente estimulante dos museus propicia o desenvolvimento de habilidades, a 
experimentação, a argumentação crítica e a discussão de temas relevantes para a 
sociedade. Neste período de início de ano letivo, as visitas e as atividades oferecidas 
pelos  museus  são  boas  opções  para  explorar  os  espaços  museais  e  todo  o  seu 
potencial criativo, ampliar o exercício da cidadania, conhecer novos temas e assuntos 
interessantes. 

São várias as possibilidades educativas dos espaços museais. Os profissionais de 
museus e os professores sabem reconhecer este universo e fazem com que a tão 
esperada visita se transforme em divertimento e proporcione a aprendizagem. (...).

Tomando como ponto de partida, mais uma vez, os museus londrinos por mim pesquisados em 
2007, posso afirmar que a relação museu-escola não é exatamente “tranquila”: segundo Carolyn 
Chinn (Learning Manager), o Museum Of Childhood é mais demandado pelos professores para 
atividades interdisciplinares, especialmente envolvendo História. Mas reconhece que ainda há um 
grupo de professores que agenda as visitas puramente para “lazer” e que aproveitam a estrutura 
oferecida pelo museu e ficam no café ou distanciados da proposta em curso. Esta queixa também 
se fez  presente na fala  de Gillian  Hunter  (Schools  Officer),  responsável  pela  relação museu-
escola;  ou  ainda  de  Jason  Hall,  mediador  autônomo  de  Teaching  Sessions  para  escolas  – 
encontros que têm a preocupação explícita de mostrar aos professores como organizar a visita 
voltada aos conteúdos escolares.

No  Science  Museum  parece  que  a  situação  se  repete.  Segundo  Fernanda  Vidal  (uma  das 
explainers), nos grupos escolares recebidos, há professores participativos; mas às vezes alguns 
professores  querem  apenas  ficar  sentados,  observando  de  longe  suas  crianças;  em  outras, 
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solicitam os explainers que os ensine sobre ou ajudem no experimento, sem sequer terem lido a 
placa indicativa dos mesmos.

No  Foundling  Museum,  oferecem  atividades  diferenciadas  voltadas  às  áreas  específicas  do 
Currículo Nacional: para crianças de 3 a 7 anos (corresponde em Londres às séries Foundation 
Stage/KS1), apresentam “Thomas Coram: the man who saved children”, uma proposta baseada 
em contação de histórias, teatro e dramatização, canto e música, vinculada às áreas de História, 
Inglês, Arte e Design e Cidadania; para as de 7 a 11 anos (KS2), “Victorian Foundlings”, baseada 
em dramatização e improvisação, discussão coletiva, uso de roupas de época, escrita e leitura, foi 
pensada para as áreas de História, Inglês e Cidadania; para os de 11 a 16 anos (KS3/KS4), “The 
real  Coram  Boy”,  com  dramatização,  discussão,  escrita  criativa  e  debate  a  partir  da  novela 
homônima de Jamila Gavin’s, também para as áreas de História, Inglês e Cidadania.

O desejo da The National Gallery é trabalhar sempre em parceria e de forma colaborativa com as 
escolas.  Ao agendarem as visitas,  as professoras dizem o que estão trabalhando e o museu 
organiza a visita de acordo com a demanda. A idéia é ajudar aos professores a cumprir seu papel 
e responsabilidade de ensinar tomando como base o Currículo Nacional –  portanto,  todas as 
visitas escolares têm implicações diretas com este. Neste sentido, não se pode pensar uma visita 
ao museu como um dia “de passeio e descanso”,  mas sim uma oportunidade de desenvolver 
habilidades  de  questionamento  e  todas  as  demais  questões  envolvidas  nos  objetivos-chaves 
curriculares. 

Se nos museus acima o esforço maior é em ligar a visita ao Currículo, na Tate Britain nem sempre 
é assim: segundo o prospecto Tate Britain and Tate Modern School-Programmes 2006-07, oferece 
as seguintes Sessões: 1) I can see, podendo envolver “Shape, colour and pattern”, “People and 
portraits” ou “Light and dark”;  2) Drawing and Sketchbooks, com os temas “The human form”, 
“Elements of nature” ou “Materials and Meanings”; 3) Sculpture and Installation; 4) Art and Citizen; 
5) Art and Language; e 6) Art & Literacy: Speaking Pictures (p. 4 e 5). Como os demais museus, 
segundo o prospecto, “These sessions with our gallery educators promote confidence, creativity, 
discussion and the sharing of ideas, while extending classroom work to support exam courses in 
other curricular areas, and opening up the National Curriculum for Art and Design” (idem). 

Mas também têm outra preocupação: como facilitar a ligação das pessoas com o Museu? Para 
isso propõem atividades mais acessíveis e interativas, com jogos, atividades corporais, práticas 
artísticas, conversar, sublinhar a importância do olhar... enfim! Projetos e propostas que buscam 
estar na interface da Arte com a Psicologia, com a Educação, com as Inteligências Múltiplas; em 
trabalhar as questões de cidadania, em ampliar o uso de contação de histórias... O grande desafio 
posto é de como criar formas diferentes de apropriação diante de obras tradicionais e clássicas, 
“intocáveis”. 

Se a Tate Britain tem resistência a esse vínculo direto com o Currículo, mais ainda tem a Tate 
Modern. É bastante frequente que escolas solicitem atividades extremamente ligadas ao Currículo 
Nacional, mas eles não as fazem desta forma. Acham válido basear-se em objetivos do mesmo, 
mas não ficarem dependentes e subservientes a este. No Tate Modern School Programme 2006-
07, entretanto, além de “develop student’s skills and confidence in looking at art and thinking about 
meanings”, explica que também as Sessões “can be used to support and complement the National 
Curriculum”(p.8). Importante perceber que, mesmo com a explicitação de que as sessões também 
podem ser usadas como apoio e complemento do Currículo Nacional  (grifos meus),  elas são 
prioritariamente organizadas em cima da coleção permanente, e têm como objetivos,  “support 
classroom topics and build student’s subject knowledge and skills of investigation” (p.9) – parece 
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mesmo que para atrair esse público escolar eles têm precisado fazer algumas concessões... 

Por fim, retomo o Science Museum pois ele oferece uma formação aos adultos das escolas, cujo 
primeiro momento é uma pequena palestra sobre modos alternativos de trabalhar no museu, com 
o objetivo de romper com a idéia de que o aluno deve trazer uma folha de atividades a serem 
respondidas e acabadas. Defendem que a postura no museu deve ser menos impositiva e mais 
questionadora;  e  incentivam  os  professores  a  favorecerem  que  seus  alunos  ampliem  seu 
repertório de questões e busquem evidências nos objetos que possam levá-los às respostas ou a 
novas  questões  –  consideradas  mais  importantes  do  que  as  respostas  propriamente  ditas. 
Indicam,  também, a necessidade de se propor  jogos,  dramatizações e desafios – trazendo a 
Ciência para a vida pessoal das crianças, pois assim elas internalizam melhor o aprendizado. 
Sugerem que os professores trabalhem a partir de contrastes e comparações entre objetos de 
diferentes tempos-espaços; bem como que façam uso de recursos poéticos e artísticos em seus 
trabalhos – ressaltando a importância de dar continuidade à visita na escola: fazendo exposição 
de fotos tiradas no Museu; brincando de serem inventores; reproduzindo os objetos vistos em 
técnicas variadas; pesquisando a partir das dúvidas etc. 

O que Morrey-Jones (Education Resources Developer do Science Museum) explica é que visitas 
museais são prejudicadas pelo fato de se fazer necessário justificar o afastamento das crianças 
da  escola,  o  que  é  sempre  difícil  e  de  certa  forma  burocrático.  Segundo  ela,  na  política 
educacional  londrina,  só se consegue permissão para tirar  um grupo de alunos da escola se 
devidamente ancorado em ganhos diretos e claros na aprendizagem – daí a razão pela qual os 
museus estarem comumente voltados/ligados ao Currículo Nacional. 

No Brasil, Magaly Cabral (1997) aponta para o risco deste tipo de associação, uma vez que “a 
‘escolarização’ do museu seria um equívoco, visto que este deveria procurar promover atividades 
baseadas em metodologias próprias – um ‘fazer educativo-museológico’ – que também poderia 
chamar-se de ‘museologia criativa’”(p.28). 

Penso que o importante é destacar que, embora rica e importante, a relação museu-escola deve 
estar atenta ao fato de que há especificidades nas diferentes modalidades de práticas educativas 
– das instituições formais e das não-formais de educação – e que estas devem ser percebidas, 
destacadas e respeitadas em sua dimensão de complementaridade – e todas essas experiências 
são importantes. 

Por fim, quero problematizar ainda mais a relação museu-escola-criança com uma provocação: 
embora defendamos o prazer e o deleite museal entre os vsitantes ëspontâneos”,  quando se 
pensa na ida escolar, é um tanto polêmica a ideia de que o museu pode ser um “lugar legal” e 
divertido!  Longe de ser consenso,  a perspectiva de ida escolar  ao museu como momento de 
deleite,  prazer,  descontração,  encantamento,  maravilhamento...  e,  portanto,  muitas  vezes 
associada a turismo, lazer, férias, “excursão” chega a arrepiar alguns profissionais dos museus (e, 
sobretudo, das escolas!) que, então, tentam (as duas partes!) explicitar pedagogicamente, com 
todas as letras, de forma bem amarradinha, a finalidade da visita! 

Vejamos como organizar essa questão a artir do que foi escrito até aqui: a escola tem objetivos e 
programas a cumprir – sem dúvida; os museus podem ser parceiros/complementares por exporem 
os objetos  do conhecimento  de uma forma outra;  por  possibilitarem que se deflagre  ali  uma 
relação  de  aprendizagem  com  os  objetos  e  não  apenas  sobre  eles  –  isso  também  não  há 
dúvidas... A dúvida me parece nascer quando nos perguntamos: para atrair as escolas, os museus 
devem,  então,  procurar  “encaixar-se”  nas  suas  demandas  pedagógicas,  nas  suas  grades 
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curriculares,  nas  suas  formas  de  ação  educativa?  Ou  devem  resguardar  e  preservar  suas 
especificidades museais e, diferentemente, auxiliar na ampliação dos horizontes dos tantos alunos 
e alunas que por ali passam, desacomodando-os do jeito de pensar escolar e provocando outros 
olhares, novas indagações, diferentes associações de ideias, pontos de vistas diversos? 

Da mesma forma, podemos inverter: deve a escola procurar idas aos museus apenas como uma 
espécie de laboratórios práticos de seus conteúdos? Ou podem perceber a ida ao museu como 
uma oportunidade de fazer relações interdisciplinares, de ouvir seus educandos, conhecer como 
pensam e de que forma enfrentam o novo e o diferente? 

Quem sabe não são os museus os que mais podem ajudar a ILUMUNIAR esses a-lunos (= sem 
luz)?  E  que  mal  tem  de  pensarmos  escolas  que  propõem  excursões  produtivas,  criativas, 
enriquecedoras, provocativas, plenas de encantamento e magia?  Vygotsky constrói  a ideia de 
produção de conhecimento como resultante dessas experiências humanas de ensinar e aprender, 
que não existem desconectadas do afeto – para fazer sentido, a coisa tem de me afetar, assim, o 
conhecimento só é legítimo para o sujeito quando faz sentido para ele. Portanto, na ida ao museu 
esse processo não é diferente e muitas variáveis afetivas também estão em jogo na hora da 
produção de conhecimento.

Para coroar essa questão trago o depoimento de uma aluna brasileira, Larissa, de uma escola em 
Belo Horizonte/MG, que comenta sobre sua ida a um museu junto com sua professora de história: 
Adoro as excursões da Mercês,  pois ela só nos leva para lugares legais e assim nos estimula a 
aprender mais!!!!! – o aspecto superlativo da dimensão afetiva, destacado pelos cinco pontos de 
exclamação usados,  pelo verbo “adorar” e,  ainda, por atestar que dessa forma aprende mais, 
lembra aquilo  que fica tantas vezes adormecido em nossas práticas:  de que conhecimento e 
afetividade caminham juntos. Portanto, museu é lugar de criança, de bebê, gente grande; lugar de 
encontro, magia, encantamento, maravilhamento, emoção, descoberta, busca, partilha, memória, 
produção de significados, afetos. Muitos afetos! 
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A evolução histórica dos Serviços Educativos em museus

Moana Soto23

A prática humana está em constante interação com a natureza, a sociedade e as construções 
simbólicas  produzidas  de  forma  subjetiva  por  sua  consciência,  através  do  seu  meio  sócio-
histórico. Através da cultura o ser humano consegue articular três elementos fundamentais a sua 
própria existência; natureza, indivíduo e relação social; sendo a cultura a verdadeira diferenciação 
entre os seres humanos e outros animais. Esta prática é a expressão de um sujeito coletivo, ou 
seja, decorre das relações dos homens entre si.

A humanização pressupõe alguns valores que vão além das competências técnicas e científicas, 
impondo  à  educação  exigências  de  formação  em outras  áreas  do  conhecimento  humano.  A 
subjetividade humana é o resultado da atuação conjunta dos mais diversos fatores de ordem 
social, biológica, psicológica, epistêmica e afetivo-emocional.

Todo processo social não é algo espontâneo que pode se criar conforme as vontades individuais: 
as ações sociais desenvolvem-se dentro da estrutura social, um todo articulado, e por isso não 
são neutras. Toda ação educativa, seja de que natureza for, não é uma prática autônoma. Os 
processos educativos desenvolvem-se dentro de uma estrutura social própria, específica, em que 
diferentes partes interagem continuamente. Por não se tratar de uma prática autônoma, a ação 
educativa subordina-se a uma teoria da sociedade, que lhe vai fornecer os critérios decisivos para 
a ação. A educação é uma prática social por ser, ao mesmo tempo, mediadora da sociabilidade 
humana e co-responsável na organização social.

No âmbito social, a educação configura-se como um processo sociocultural que irá transmitir, a 
partir de representações simbólicas e práticas sócio-históricas, aspectos fundamentais da cultura 
vigente.  Ao  trabalhar  a  partir  das  representações  subjetivas  dos  conceitos  e  valores  em 
dimensões individual e coletiva, a educação está contribuindo com a manutenção da sociedade e 
de seus conteúdos ideológicos. “Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica” (Freire, 
2001, p. 142).

Tal questão fica ainda mais clara quando trazida para o âmbito político. Ao afirmar que a educação 
é uma ação política, Freire confirma toda a questão ideológica das práticas educativas. Com isto, 
entretanto,  se  corre  o  risco  de  identificarmos  a  prática  pedagógica  com uma prática  política 
propriamente dita, e dissolvendo-se assim toda a especificidade do fenômeno educativo. 

A relação entre educação e política se dá através da autonomia relativa e dependência recíproca. 
Na medida em que, ao se pretender evidenciar a dimensão política da educação e se dizer que a 
educação é um ato político, isto não significará outra coisa que sublinhar que a educação possui 
uma dimensão política independente de se ter ou não consciência disso. 

Diante deste quadro, fica bem claro que é impossível admitir uma prática educativa dissociada da 
política, de ideologia e do contexto social e o perigo maior consiste exatamente na negação desta 
realidade. 

23Licenciada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil e Mestre em Museologia pela 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, Portugal. 
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A ação educativa não é algo espontâneo, ela reflete uma teoria social sobre a questão educativa. 
E, por não ser uma prática autônoma, a ação educativa se subordina também a uma teoria da 
sociedade, que lhe vai fornecer critérios decisivos para sua realização. A educação é uma prática 
sócio-histórica,  constituída por  ações  intencionais  que visam cumprir  objetivos  voltados à  um 
público próprio, de acordo com seu contexto político, ideológico e social.

Retomando a questão da intencionalidade da prática educativa, compreender as ações realizadas 
no  âmbito  dos  museus  como  intencionais implica  em  as  reconhecer  enquanto  práticas  não 
neutras.  Por  assim  dizer,  são  atividades  criadas,  planejadas,  desenvolvidas  e  avaliadas  por 
funcionários  inseridos  em  uma  determinada  instância  do  todo  organizacional  das  instituições 
museológicas, sendo estas pautadas em objetivos previamente definidos, explicitados ou não.

Desta  maneira,  faz-se  necessário  compreender  o  funcionamento  dos  processos  de  criação  e 
desenvolvimento das ações educativas em instituições museológicas e, para isso, é fundamental 
contextualizar o surgimento e a estruturação dos serviços educativos em museus, bem como a 
história da instituição museu. 

Neste capítulo pretendo apresentar um breve relato sobre o processo histórico que deu origem 
aos serviços educativos em museus,  através da história das próprias instâncias museológicas 
enquanto  instituições  públicas  e  de  cunho  educativo.  Para  tanto,  procurei  traçar  algumas 
considerações a respeito das transformações conceituais, metodológicas e estruturais ocorridas, 
em especial, durante os séculos XVIII e XIX, a chamada era dos museus (SCHWARCZ, 1988).   

1. Origem e desenvolvimento dos Museus

A palavra  museu tem origem na  palavra  grega  Mouseion24,  termo utilizado  para  designar  os 
santuários  dos  templos  dedicados  às  musas25 –  filhas  de  Zeus  (o  poder)  e  Mnemósine  (a 
memória) – e também era um local onde os cidadãos se exercitavam na poesia e música, um 
espaço consagrado aos estudos. 

Na  Antiguidade,  já  se  encontravam  coleções  de  objetos  de  arte  ou  de  materiais  raros  ou 
preciosos, conforme referências registradas de Homero (Séc. IX a.C.) a Plutarco (Séc. I e II d.C.). 

Na Grécia antiga, era hábito construírem-se, ao lado dos templos, pequenos edifícios, necessários 
à guarda das oferendas (troféus, esculturas e trabalhos de arte) destinadas aos deuses. Na Idade 
Média, o hábito de reunir obras de arte era demonstração de prestígio para a elite feudal. 

Durante a época das grandes explorações e descobrimentos do século XVI e século XVII, eram 
colecionados  uma  multiplicidade  de  objetos  raros  ou  estranhos  dos  três  ramos  da  biologia 
considerados  na  época:  animália,  vegetalia  e  mineralia;  além  das  realizações  humanas.  As 
24O primeiro Mouseion foi edificado sobre a colina de Hélicon,em Atenas, Grécia.
25 “Após a vitória dos deuses do Olimpo sobre os seis filhos de Urano, conhecidos como titãs, foi solicitado a Zeus que 
se criassem divindades capazes de cantar a vitória e perpetuar a glória dos Olímpicos. Zeus então partilhou o leito com 
Mnemósine, a deusa da memória, durante nove noites consecutivas e, um ano depois, Mnemósine deu à luz nove filhas 
em um lugar próximo ao monte Olimpo. Criou-as ali o caçador Croto, que depois da morte foi transportado, pelo céu, até 
a constelação de Sagitário. As musas cantavam o presente, o passado e o futuro, acompanhados pela lira de Apolo, 
para deleite das divindades do panteão. Eram, originalmente, ninfas dos rios e lagos. Seu culto era originário da Trácia 
ou em Pieria, região a leste do Olimpo, de cujas encostas escarpadas desciam vários córregos produzindo sons que 
sugeriam uma música natural,  levando a crer  que a montanha era habitada por  deusas amantes da música.  Nos 
primórdios,  eram apenas deusas da música, formando um mavioso coro feminino.  Posteriormente,  suas funções e 
atributos se diversificaram.”(Enciclopédia Wikipédia, 2008).
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grandes coleções, reunidas desde os séculos passados, eram constituídas pelas mais variadas 
peças. 

Desta forma que surgiram os chamados Gabinetes de Curiosidades ou Câmaras de Maravilhas 
('Cabinet  de  Curiosité'),  onde  os  tão  diferentes  objetos  eram  reunidos  sob  o  sentido  da 
acumulação.  Em geral,  estes Gabinetes de Curiosidades eram uma espécie de exposição de 
grandes achados procedentes de explorações ou instrumentos tecnicamente mais avançados. Os 
Gabinetes de Curiosidades são os antecessores diretos dos museus, e tiveram papel fundamental 
para o desenvolvimento da ciência moderna, embora refletissem a opinião popular do período 
histórico em questão. 

A criação de catálogos,  geralmente ilustrados, permitia acessar e difundir  o conteúdo para os 
cientistas.  Voltados  para  o  estudo  das  ciências  naturais,  os  Gabinetes  estimularam  algumas 
instituições públicas de ensino a constituir suas próprias coleções científicas. E será, a partir do 
século XVII, que irá surgir a necessidade de se organizar cientificamente as coleções expostas 
nos Gabinetes, já então tidos como museus. 

Os princípios humanistas deste período contribuíram no desenvolvimento desta concepção de 
colecionismo que, além do valor estético e econômico dos acervos, também reconhecia o seu 
valor  formativo  e  científico  (Homs,  2004).  Durante  o  período  Iluminista,  podemos  reconhecer 
alguns dos fatores que impulsionaram o surgimento dos museus como, por exemplo, a busca por 
explicações de variadas questões do mundo, em especial aspectos relacionados às pesquisas em 
ciências naturais. 

Os humanistas resgataram a palavra museu de sua origem na Antiguidade. Nos dias de hoje, os 
museus apresentam certas características que remontam ao Humanismo: a questão da coleta e 
da preservação dos acervos e a valorização dos vestígios deixados por culturas ancestrais (em 
relação ao século XVI, a cultura Clássica) são considerados os fatores centrais do trabalho na 
esfera museológica.

A chamada cultura da curiosidade vai sendo substituída por uma atitude mais contextualizada e 
especializada,  que  valoriza  a  busca pelo  conhecimento  através  do estudo das  coleções,  dos 
objetos museais. Começam a surgir as divisões do acervo, as obras passam a ser classificadas e, 
por meio destas divisões, temos a origem dos museus especializados, tais como os de belas-artes 
e os de ciências naturais.

A  Revolução  Francesa e  a  emergência  dos  Estados  nacionais  europeus,  no  século  XVIII, 
impulsionaram  ainda  mais  o  surgimento  dos  museus.  A  necessidade  de  se  constituir  uma 
identidade nacional,  por meio do patrimônio como a grande herança coletiva da nação, surge 
como  um  dos  alicerces  para  a  legitimação  dos  Estados.  Será  diante  deste  quadro  que  as 
instituições museais ganham espaço como uma ferramenta a favor das novas nações.

A criação do museu moderno ocorre entre os Séc. XVII e XVIII, a partir das doações de coleções 
particulares  às  cidades:  doação  dos  Grimani  a  Veneza,  dos  Crespi  a  Bolonha,  dos  Maffei  a 
Verona.  Mas,  o  primeiro  museu  tal  como  é  entendido  hoje,  surge  a  partir  da  coleção  da 
Universidade de Oxford, quando então é criado o  Ashmolean Museum  (1683),  sob a tutela do 
curador Dr. Robert Plot. 

A coleção apresentada à Universidade de Oxford por Elias Ashmole, amplamente conhecida como 
'The Ark', apresentava todo um conteúdo de âmbito universal, com o homem natural e amostras 
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de vários cantos do mundo.  Elias Ashmole aliou seu acervo à coleção de Tradescant,  pois a 
recolha das diversas curiosidades tinha crescido em dimensão e estatura ao ponto em que seu 
proprietário poderia apresentá-la como um valioso recurso científico para a Universidade.

Nos mesmos moldes, foi criado em 1759, por votação do Parlamento inglês, que decidiu comprar 
a coleção de Hans Sloane (1660-1753), originando o Museu Britânico. O primeiro museu público 
foi criado na França, em 1793, durante o governo revolucionário. O Musée du Louvre foi formado 
com o acervo de pinturas confiscadas da família real e dos aristocratas que haviam fugido após a 
Revolução Francesa. O público tinha acesso gratuito, mas apenas nos fins de semana. Os outros 
dias  eram  reservados  para  o  trabalho  dos  artistas  que  desejavam  ali  estudar  as  obras  dos 
grandes mestres, determinação que ficaria em vigor até 1855. Gradualmente, a coleção foi sendo 
expandida e ocupando outras salas do complexo. 

De acordo com Sander (2006), a primeira definição oficial de museu foi dada pela Encyclopédie 
de Zedler, publicada em 1739, e apresentava o museu como uma instituição que incorporava a 
ideia de espaço místico, onde eram guardados artefatos variados. O museu era definido também 
como a  casa das musas. Outra definição, desta mesma época, o apontava como um lugar de 
memória, de ensino e de aprendizagem para artistas, um espaço que visava reunir as ciências 
com as artes.

A ideia  de um museu a serviço  do público,  todo financiado e administrado pelo  Estado,  é a 
expressão máxima do espírito iluminista. O reconhecimento da importância, do valor da educação 
pública difundiu a ideia de que as coleções, que anteriormente eram fonte de instrução e prazer 
de poucos, deveria então ser acessível a todos. 

O século XIX é o período em que surgem muitos dos mais importantes museus de todo o mundo. 
São  coleções  particulares  que  se  tornam  públicas:  Museu  do  Prado (Espanha),  Museu 
Mauritshuis (Holanda). Também nesta época surge o primeiro museu histórico – todo organizado 
em ordem cronológica – na Dinamarca (1830); e começam a surgir museus de folclore: Dinamarca 
(1807), Noruega (1828) e Finlândia (1894).

O movimento dos museus foi se expandindo para muito além das fronteiras européias, atingindo 
outros continentes e inúmeros países, popularizando e facilitando o acesso público às coleções de 
obras de arte, documentos e objetos em geral.

A partir  de  então,  coleções  começaram  a  adquirir  um  perfil  de  obras  culturais  e  patrimônio 
nacional, um sentido mais próximo do conhecido na contemporaneidade. Essa nova significação 
dos aspectos patrimoniais da nação facilitou o acesso a um novo campo de percepção pública e 
educativa do patrimônio, provocando debates baseados em novas propostas políticas educativas 
para os museus.

Neste  momento  histórico,  ocorrem  nos  museus  redefinições  significativas  das  suas  funções 
sociais, culturais, políticas e educacionais. As suas coleções foram tomando novas dimensões que 
iam além da apreciação, se tornando instrumentos para fins verdadeiramente educacionais.

Reconhecidos  como  formas  recreativas  voltadas  à  educação  científica  e,  segundo  Hooper-
Greenhill (1991), também para a formação das classes operárias, os museus estavam inseridos 
nos  debates  sobre as  questões  nacionais,  o  futuro  das  nações e  da democracia  global,  que 
durante  parte  da  I  Guerra  Mundial  desempenharam  papel  fundamental  na  elaboração  de 
programas para a educação cidadã e a formação cívica. Estes abordavam  regras de higiene, 
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saúde e preparação dos alimentos, pensando serem os mesmos uma das formas possíveis para a 
solução de problemas relativos às situações criadas no contexto global de guerra.

Os museus deveriam ser também úteis para os pesquisadores que procuravam desenvolver seus 
estudos em uma dada área do conhecimento, e também para difundir a instrução e contribuir para 
o recreio intelectual do povo (Lopes, 1995). Desta maneira, as propostas nessa área sugeriam a 
separação entre as coleções voltadas para a pesquisa científica e as de instrução do chamado 
público leigo.

Neste período, eram atribuídos aos museus, bem como a outras instituições culturais, o poder de 
humanizador  e  civilizador  da  nova  classe  média,  recém  chegada  às  zonas  urbanas  de 
determinados países ocidentais. Havia a expectativa, um tanto utópica, de que estas instituições 
poderiam  levar  ao  processo  civilizatório  que  também  alcançaria  outros  grupos,  tais  como 
desempregados e indigentes,  reconhecidos como um risco em potencial  para o equilíbrio das 
novas hierarquias sociais e as formas de interdependência social, desde o principio constituídas 
fragilmente. 

Os museus eram tidos como meio de formar cidadãos, procurando tratar do senso estético e, 
principalmente, auxiliar na construção e afirmação da identidade nacional, configurando-se então 
como  espaço  neutro,  laico  e  democrático  voltado  para  a  formação  do  povo.  Os  ideais  da 
Revolução Francesa mais uma vez serviram de referenciais inspiradores para fomentar projetos 
governamentais voltados para a democratização do ensino e, no bojo das propostas, os museus 
tornaram-se ferramentas obrigatórias de complemento à educação formalizada. 

O trabalho educativo realizado pelos museus britânicos, desde 1884, já contava com um serviço 
de empréstimo de objetos, chamado 'circulation school museum'  (museu escolar circular), com 
especial destaque as atividades do Victoria and Albert Museum. As iniciativas visavam auxiliar os 
professores  das  escolas  primárias,  servindo  como  complemento  aos  estudos  realizados  em 
classe, sobretudo no caso das ciências naturais. 

Ainda na Inglaterra, o Museu da cidade de Manchester contava com o trabalho de um professor 
voluntário, para auxiliar os estudantes que procuravam o museu. É importante ressaltar que, no 
primeiro momento em que surge a figura de um educador nos museus, este é voluntário, ou seja, 
existe  uma  demanda  real  que  não  é  incorporada  oficialmente  no  quadro  de  funcionários 
necessários à atividade museal.  

O Museu do Louvre institui aquilo que poderíamos considerar como o primeiro esboço oficial do 
que viria a ser reconhecido como serviço educativo no âmbito dos museus, ao atuar por meio da 
apresentação,  identificação  e  disposição  de  seu  acervo  segundo  temáticas,  sendo  também 
pioneiro no que se trata da publicação de catálogos a baixo custo e a viabilização do trabalho de 
monitoria por suas galerias.  

O processo de institucionalização de um departamento único que deveria atuar exclusivamente na 
esfera educativa em museus deu-se de uma maneira progressiva, e inserido em um processo 
maior de identificação do papel das instituições museais em toda a sociedade. Em especial no 
tocante ao reconhecimento deste nas próprias instituições e órgãos decisórios no âmbito dos 
museus e da Museologia.

O  reconhecimento  formal  do  museu  como  uma  instituição  intrinsecamente  educativa  dá-se, 
principalmente,  por  intermédio  da  demanda,  cada  vez  mais  crescente,  por  atendimento 
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direcionado  aos  diversos  públicos.  Os  museus  estavam diante  do  desafio  de  oferecer  ações 
pautadas em objetivos precisos, voltados para os diferentes tipos de visitantes. 

Outro importante fator que em muito contribuiu para o reconhecimento da função educativa dos 
museus diz respeito aos progressos científicos, em meio ao século XIX, nos campos da Filosofia 
e, em especial destaque, da Psicologia, que desenvolveu um raciocínio próprio explicativo acerca 
das diversas etapas de aprendizagem humana. 

A trajetória de desenvolvimento e oficialização da Pedagogia como uma disciplina científica, pôde 
viabilizar  a  valorização  de  conhecimentos  e  reflexões  sobre  a  nova  concepção  da  criança, 
reconhecendo  a  infância  como  um  estágio  privilegiado  da  formação  psico-social  dos  seres 
humanos.  A  partir  daí,  as  disciplinas  complementares  à  Pedagogia  impulsionaram  um  real 
reconhecimento da necessidade de se desenvolverem ações fundamentalmente pedagógicas em 
instituições museais e legitimaram uma série de apontamentos acerca dos diversos conceitos e 
práticas  educativas  desenvolvidas.  Isto  permitiu  aos  museus  reconhecer  a  importância  da 
formação integral dos funcionários que atuam nas instituições museológicas, a fim de oferecer ao 
público um serviço competente. 

A função educativa vai  progressivamente tornando-se prioritária  nas  instituições museológicas 
quando o museu procura atender à heterogeneidade, às peculiaridades culturais e sócio-históricas 
de seu público, além de suas diversas expectativas. Promovendo ações que possibilitam a efetiva 
decodificação dos discursos expositivos, ocorre então a real maturação da educação na esfera 
museológica:  a  criação  de  um  serviço  exclusivamente  voltado  para  a   dinâmica  de  ensino-
aprendizagem em museus, o serviço educativo.

O estatuto do ICOM26 (Internation Concil Of Museums) do ano de 1947 estabelece a educação 
como uma finalidade básica  das instituições museológicas.  Assim,  reconhecido oficialmente o 
papel educacional dos museus, se torna então primordial que seja estabelecido, dentro de todas 
as estruturas institucionais museológicas, um serviço que atue exclusivamente buscando viabilizar 
a  relação  entre  museu  e  comunidade,  compreendida  enquanto  público  em  geral  e  outras 
instituições, tal como as escolas. 

O Seminário Regional da UNESCO27 realizado na cidade do Rio de Janeiro em 195828, viabilizou a 
construção de um novo referencial teórico-prático no que se trata do fazer museológico e das 
próprias instituições ao discutir o papel educativo dos museus. E, a partir daí, o conceito de museu 
vai se ampliando, passando então a ser também compreendido como um espaço de educação 
formal e ferramenta didática, ou seja, uma espécie de extensão do espaço da escola. 

26 O ICOM (Conselho Internacional de Museus), criado em 1946, é uma Organização não Governamental de museus e 
seus profissionais, que visa trabalhar na promoção dos interesses da Museologia e de outras disciplinas relacionadas 
às  actividades  museais.  Os  objectivos  do  ICOM  estabelecem  seu  comprometimento  com  o  apoio  à  criação  e 
desenvolvimento de todos os museus, seja qual for a sua tipologia, auxiliando na organização e cooperação entre estes 
(museus  e  profissionais)  em âmbito  nacional  e  internacional,  assim fazendo a  divulgação,  e  por  consequência,  o 
desenvolvimento do campo da Museologia e dos museus.
27 A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) foi criada em 1945, pela ONU, 
como instituição especializada, que através da cultura, ciência e educação pretende estreitar a colaboração entre as 
Nações afim de assegurar que a justiça, as leis, os direitos do homem e as liberdades fundamentais sejam respeitadas, 
para que assim se mantenha a paz e a segurança mundial. 
28 “O Museu e a Educação. O museu pode trazer muitos benefícios à educação. Esta importância não deixa de crescer. 
Trata-se de dar à função educativa toda a importância que merece, sem diminuir o nível da instituição, nem colocar em 
perigo o cumprimento das outras finalidades não menos essenciais: conservação física, investigação científica, deleite, 
etc”. (UNESCO, 1958, p. 11). 
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O documento elaborado a partir deste seminário apresentou uma preocupação dos profissionais 
de museus com as questões educativas,  no âmbito da Museologia e dos museus.  A questão 
educativa passa a ser mais enfatizada, e assumida em um plano paralelo em relação às outras 
funções museológicas tradicionais. 

A museóloga Judite Primo (1999), em análise sobre o presente documento, nos aponta que, no 
momento deste seminário, as instituições museológicas são entendidas como sendo a extensão 
da escola, mesmo que ainda não seja vista como um agente de transformação social, apenas 
focalizando  a  dimensão  didática  das  técnicas  expositivas.  Será  este  o  momento  em  que  as 
atenções estarão todas voltadas para as funções educativas, sendo representado por museus 
pedagógicos e escolares. 

Contudo, é a partir da década de sessenta desse mesmo século, que é abandonado o sentido 
original dado à dimensão pedagógica dos museus. O espaço museológico era pensado como um 
pólo de formação cidadã, cidadania aqui no sentido de uma concepção elitista e civilizacional. É 
então que a área educativa dos museus torna-se autônoma, voltada apenas ao interesse de seu 
público.

Surgem então os primeiros departamentos educativos, com destaque ao serviço de empréstimo 
de coleções museológicas ('loan services')29 às escolas, que já era realizado antes em alguns 
museus do Reino  Unido.  As  instituições  museológicas  passam a  ser  reconhecidas  como um 
complemento do sistema formal de educação, uma proposta de ensino pautada na relação entre 
museu e escola. A criação de um núcleo pedagógico dentro dos museus acaba por oficializar a 
dimensão educativa dos mesmos, estabelecendo assim uma relação próxima e orgânica com a 
educação na esfera museológica.

Na década seguinte, surgem, também no Reino Unido e nos Estados Unidos da América,  os 
chamados 'mobile museum'  (museus itinerantes) criados especialmente com o intuito de atuar 
junto às escolas localizadas no interior ou em zonas periféricas, procurando assim responder a 
demanda de complementação da educação formal,  mesmo em regiões onde a criação de um 
museu seria, a priori, totalmente inviável.

Alguns  anos  mais  tarde,  em  1972,  a  reunião  internacional  de  Santiago  do  Chile,  afirmou  a 
importância da função social dos museus e da Museologia, com destaque à função educativa, 
constituindo assim um terreno fértil para as transformações no campo da Museologia que viriam a 
seguir. 

Este  momento  marca  o  avanço  dos  museus  em  relação  à  perspectiva  educativa.  O  fazer 
pedagógico passa a ser incorporado dentro do espaço museológico, assim integrando a educação 
às funções das instituições museais. 

Contudo, podemos tratar a criação de um departamento totalmente voltado para a ação educativa 
como um retrocesso, no tocante à interpretação tanto dos educadores, como de museólogos, do 
fazer educativo e museológico. Isto porque estas ações não acontecem em separado, a ação 
educativa nos museus ocorre constantemente, na totalidade das atividades institucionais, tendo 
em vista que toda ação museológica perpassa também por uma dimensão fundamentalmente 
educativa. 

29 O ‘loan service’ da região de Oxford (Oxfordshire Country Museum Service) foi o grande exemplo no desenvolvimento 
deste  tipo  de  ações,  tendo  servido  de  inspiração  para  a  criação  de  serviços  semelhantes  em  Derbyshire  e 
Leicestershire, sendo todos estes designados para servir às escolas em seus arredores.  
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Surgem então os  Ecomuseus30, espaços voltados para o desenvolvimento social e a operação 
com um acervo de questões que afetam indivíduos e grupos a eles ligados. A prática nessas áreas 
apontou  para  uma  concepção  museológica,  segundo  a  qual  o  museu  passava  a  ser  um 
instrumento educativo e de comunicação integrado ao desenvolvimento da comunidade. Alguns 
museus novos ou transformados com base nessas experiências passaram a considerar as suas 
coleções como um meio para a realização de trabalhos sociais, suas intervenções ampliaram-se e 
orientaram-se para a valorização da totalidade comunitária.

Hugues de Varine pontuou o conteúdo deste processo através de determinados termos que o 
definem. Serão estas as principais características de um Ecomuseu, aspectos fundamentais para 
que  qualquer  instituição  possa  se  afastar  do  tradicionalismo  para  estar  de  acordo  com  os 
princípios da Nova Museologia.

O território é a base física do museu, bem como da comunidade na qual está inserido, à qual 
pertence.  É  fundamental  que  este  território  seja  definido,  analisado  e  conhecido  em  seus 
diferentes aspectos. Para tanto, a forma de atuação deve ser baseada em pesquisa e também na 
prática junto à população local, para que então o território seja organizado.

A comunidade é  determinada pelo  território,  e  deve ser  conhecida enquanto  um conjunto  de 
cidadãos que apresentam características específicas no âmbito sociológico, etnológico, linguístico, 
entre outros. Precisa ser reconhecida também pelos próprios cidadãos enquanto um grupo que 
partilha determinados valores, traçando um destino comum. 

O patrimônio se trata do todo da comunidade, um conjunto global, cultural, natural e humano para 
que, então, este possa ser utilizado das mais diversas maneiras. 
O tempo é um fator central, no qual o processo museológico se apóia, na medida em que, ao se 
trabalhar  com  as  gerações  e  seus  vestígios,  os  ciclos  naturais  de  uma comunidade  vão  se 
modificando  com  os  anos.  A própria  noção  de  processo  implica  tempo,  cada  etapa  requer 
planejamento e ação, sendo que para ambos os casos faz-se necessário gerenciar e pensar o 
tempo para não prejudicar o processo.

A comunicação tem o papel de ser o intermédio entre o museu e o público. O museu deverá 
utilizar  os  mais  variados  métodos,  diferentes  linguagens  e  instrumentos,  de  forma  que  a 
comunicação seja efetiva e possibilite uma troca real entre as partes. 

O  desenvolvimento  é,  além  de  componente  desse  processo,  um  objetivo  maior  da  ação 
museológica. Uma ação que visa promover o desenvolvimento global, além do âmbito da cultura, 
se estendendo à saúde, economia, política, tecnologia e à visão de sociedade, para que assim o 
museu possa ser um pólo de desenvolvimento comunitário real.

30 As primeiras experiências verdadeiramente comunitárias iriam surgir em França, na cidade Le Creusot e, em 1973 
Riviére iria definir formalmente o que é realmente um Ecomuseu. O pioneirismo da França é facilmente explicado ao se 
considerar que o ICOM, desde de sua criação, sempre esteve a desenvolver grande parte de sua actividade neste país, 
através da actuação de personalidades francesas destacando o próprio Riviére e também Hugues de Varine,  que 
através de suas ideias dinamizaram as discussões a cerca do que hoje se entende por Nova Museologia. Surge então o 
primeiro Ecomuseu, no entanto não seria esse o único. O clima de renovação no âmbito da Museologia fez surgir uma 
série de publicações que denunciavam o espírito por demais conservador dos profissionais de museus e a imobilidade 
da própria Museologia enquanto campo diante das necessidades de actuais, a partir daí foram também apresentadas 
propostas alternativas visando assim a tão desejada renovação museológica. Assim, em setembro o ICOM realiza em 
Grenoble  sua  IX  Conferência  onde  foi  redefinido  o  conceito  de  museu,  afirmando  a  sua  dimensão  política  e  de 
valorização do meio ambiente. 

www.educamuseu.com 57

http://www.educamuseu.com/


Revista Eletrônica EducaMuseu
Ano I - Número 01 - Agosto 2011

  

A partir das concepções do Ecomuseu e também do Economuseu31, a relação ficou ainda mais 
estreita. O museu vai até o público, trabalha junto dele, é participante da vida comunitária. Os 
projetos são também destas comunidades,  que desenvolvem as concepções que valorizam o 
patrimônio  cultural,  sistematizam  o  turismo  cultural  local,  preservam  a  memória  social  e 
contribuem para a economia. 

O ano de 1983 foi marcado pelo nascimento de um dos movimentos que mais dinamizaria esta 
nova concepção de museu. Apesar de seu curto período de existência, o MNES ('Muséologie 
Nouvelle  et  Expérimentation  Sociale')  conseguiu  reunir  uma  série  de  intelectuais  do  meio 
museológico,  com  o  intuito  de  produzir  boletins  periódicos  para  divulgar  as  ideias  da  Nova 
Museologia pelo mundo.

Durante a XII Conferência Geral do ICOM, em 1983, uma parte dos membros fez uma análise 
crítica da imobilidade dos órgãos tradicionais no campo da Museologia e apontaram sua falta de 
comprometimento com as questões das minorias. Esse grupo se reuniu com uns tantos outros 
intelectuais ligados aos museus para organização de um Colóquio em Quebec, Canadá. 

As discussões sobre a organização deste Colóquio possibilitaram a construção e a consolidação 
dos  referenciais  e  objetivos  que,  no  I  Atelier  Internacional  Ecomuseus  /  Nova  Museologia, 
culminaram  no  nascimento  oficial  do  Movimento  Internacional  por  uma  Nova  Museologia,  o 
MINOM.  A partir  de  1984,  o  movimento  dos  Ecomuseus  era  reconhecido  por  um organismo 
próprio.  Outro  aspecto  fundamental  deste  primeiro  Atelier  que  merece  ser  destacado  é  a 
Declaração de Quebec, documento referencial para as estruturas do próprio MINOM. 

De fato,  desde o  fim dos  anos setenta,  o  cenário  museológico  vai  ganhando  novos ares.  O 
Movimento Internacional para uma Nova Museologia surge buscando a renovação dos aspectos 
teórico-metodológicos  no  âmbito  das  questões  acerca  do  patrimônio,  da  memória  e  das  tão 
diversas identidades culturais existentes no planeta. Desta maneira, possibilitando a construção 
de museus contextualizados junto à realidade sócio-histórica dos tantos grupos humanos, ou seja, 
da comunidade e que está inserido e, por assim dizer, comprometido.

O movimento  pela  Nova  Museologia  é  resultado  de  uma reflexão  sobre  o  fazer  e  o  pensar 
tradicionalista dos museus.  Através de novas experiências e considerando também o que era 
anteriormente excluído, este movimento criou uma Museologia da libertação, que abre espaço 
para a criação, a consciência crítica, e a participação ativa da comunidade. 

O museu, que anteriormente se tratava de um espaço, uma instituição com objetivos e funções 
definidas pelo ICOM, agora vai além, e se torna, também, um processo que procura contribuir 
efetivamente  para  a  comunidade,  como  um  recurso  útil  para  seu  desenvolvimento,  seja  no 
presente como no futuro (Varine, 2000).

31 O conceito de Economuseus, criado por Cyril Simard, etnólogo e arquiteto da Universidade de Laval, estudioso do 
artesanato de índios iroqueses e dos esquimós. Economuseus vem da associação de Economia e Museologia e orienta 
a organização de vários museus, dentre eles podemos citar: a Papelaria St.Gilles (de papel artesanal), o Atelier Parré 
(madeira), a Verrerie (vidro artesanal da região de Québec) e o Economuseu das Peles, todos destinados ao Turismo. 
Simard desenvolveu um trabalho que simultaneamente preservasse as tradições populares do artesanato, mas que 
também pudesse promover  o desenvolvimento de uma comunidade.  Seu propósito  é demonstrar que ao lado das 
atividades  da  área  econômica  as  quais,  ao  longo  dos  anos  têm  captado  recursos  para  o  desenvolvimento  das 
comunidades,  poderá  existir  uma outra,  altamente  rentável  que  são  os  Ecomuseus,  ou  seja,  espaços  econômico-
culturais  que  em pequenos  imóveis,  com um bom projeto  e  uma  estratégia  de  marketing  adequada  poderão  se 
transformar em polos de atração turística nas pequenas cidades do interior ou mesmo em centros urbanos, com a 
vantagem de se constituírem em espaços para transmissão da memória local, gerenciados pelos próprios cidadãos ou 
por cooperativas por eles organizadas.
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A dimensão educativa, verdadeiramente reconhecida, e a partir de então tida como função social 
dos  museus,  confere à  ação museológica  um novo sentido  existencial.  E  os  profissionais  de 
museu então se reconhecem como agentes de promoção educacional e sócio-cultural, indo além 
das  tradicionais  funções  técnico-científicas  pertencentes  à  esfera  museal  (conservação, 
preservação,  documentação,  etc.).  Será,  através  da  construção  dialética  entre  todas  estas 
funções,  que  irá  finalmente  se  concretizar  e  também  justificar  a  existência  das  instituições 
museais. 

O  processo  de  operacionalização  das  chamadas  funções  educativas  nos  museus  vai 
paulatinamente ganhando espaço e sendo institucionalizada em vários museus por todo o mundo. 
Destaca-se a Inglaterra, onde o espaço do chamado 'Museum Education Officer' era habitual e 
reconhecido antes mesmo do início do século. 

E, ainda no século XX, a educadora Ruth Weston foi contratada pelo Museu de Leicester (UK) 
para  trabalhar  em  tempo  integral  na  instituição.  Weston  acabou  tornando-se  oficialmente  a 
primeira profissional a atuar exclusivamente neste setor dos museus, sendo tal aspecto percebido 
em  termos  políticos  e  institucional,  tanto  nos  grandes  museus  quanto  nas  experiências 
museológicas temporárias ou locais.

Atualmente, são muitas as instituições museais com funcionários que atuam apenas nos serviços 
educativos.  Cada vez mais,  estes educadores reivindicam a sua participação na concepção e 
montagem  das  exposições,  reforçando  assim  toda  a  importância  da  educação  em meio  aos 
processos museais. 

O século XX também marcou a história da Museologia pelo reconhecimento da função educativa 
das instituições museológicas: o  museu-templo torna-se o  museu-escola. E, agora em meio ao 
século  XXI,  estamos  diante  de  mais  uma  transformação:  o  museu  que  educava,  que  falava 
através de um relato único, unilateral, torna-se um espaço democrático, composto por diversas 
vozes, um museu-fórum onde a educação é um processo natural, espontâneo, que se dá por meio 
de trocas e debates. 

Retomar toda a trajetória evolutiva do papel educacional dos museus nos permite averiguar que, 
com o passar do tempo, a dimensão educativa de objetos, coleções, instituições e conhecimentos 
em  âmbito  museológico  tornou-se  uma  parte  indissolúvel  da  estrutura  organizacional  das 
instituições museais. Normatizar estes serviços e atividades educativas, criando departamentos 
que  atuam  exclusivamente  com  a  educação,  demanda  a  existência  de  profissionais 
especializados, algo fundamental para o funcionamento dos museus.

Hoje,  termos como  Educação Patrimonial e  Pedagogia Museal  têm se tornado cada vez mais 
populares. Horta (1999) nos apresenta o termo Educação Patrimonial como um tipo de educação 
não-formal.  A  autora  procurou  traçar  diretrizes  para  a  orientação  do  trabalho  em  serviços 
educativos de museus. As discussões sobre da teorização do fazer educativo em museus, se 
aprofunda na obra de Homs (2004), onde a autora utiliza-se do termo Pedagogia Museística, em 
português  Pedagogia Museal, para nomear um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos 
pertinentes aos funcionários dos serviços educativos em museus. Propõe-se a normatização de 
uma nova disciplina, uma nova área de conhecimento, inserida tanto no campo da Museologia, 
como da própria Pedagogia.

Os serviços educativos tornaram-se foco de atenção dos museus. Possuir este tipo de serviço é, 
efetivamente, um indício bem importante de qualidade e dinamismo. Contudo, em pleno século 
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XXI, nem todos os museus possuem qualquer tipo de ação educativa em suas estruturas. As 
justificativas são inúmeras e deveras reais, como por exemplo, as questões relativas a gastos e 
custos.  Mas,  também há museus em que tais  serviços não são considerados de importância 
primordial  para a instituição, sendo que isso varia de acordo com a política do museu, ou se 
restringe a uma determinada gestão.

Ainda hoje, existem algumas instituições que ignoram ou deixam em segundo plano a dimensão 
educativa  dos  museu,  apontando  para  um  retrocesso  na  história  da  própria  Museologia.  As 
mudanças  de  paradigmas  sociais  e  ideológicos  propiciaram  um  novo  papel  para  o  fazer 
museológico na atualidade, contudo, em alguns casos, tais mudanças ainda encontram-se apenas 
no  âmbito  das  aparências  e  da  sobrevivência  institucional,  tratando-se  tão  somente  de  uma 
resposta às tantas demandas que exigem e impulsionam a existência de serviços educativos em 
museus.

Atualmente, o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, conta com crescente número de museus; 
porém, das 194 instituições registradas no Cadastro Nacional de Museus32, apenas 38 afirmam 
manter algum tipo de serviço educativo, sendo este institucionalizado ou não. De fato, a realidade 
ainda não apresenta, em sua totalidade, o compromisso dos museus com a sua face educativa, 
ainda mais quando levamos em consideração que hoje no Brasil, mais de cinquenta por cento do 
público  cativo  de  muitas  instituições  tratam-se  das  visitações  de  grupos  escolares  (Koptcke, 
2005).

A  institucionalização  dos  serviços  educativos  em  museus,  reconhecidos  agora  como  um 
departamento de grande importância para o funcionamento das instâncias museológicas em todo 
o mundo, contrasta com a realidade de muitos museus; e, traz à tona uma série de indagações no 
tocante ao fazer educativo dentro das instituições museais. 

2. Histórico dos museus brasileiros

O início da história dos museus no Brasil é definida por volta do século XVII, quando Maurício de 
Nassau construiu,  em Pernambuco,  o Palácio  de Vrijburg.  Era formado por  um imenso horto 
florestal  de  plantas  ornamentais,  medicinais  e  árvores  frutíferas,  além  de  um zoológico,  que 
comportava uma série de animais da fauna tropical. Estando localizado em meio ao parque, o 
Palácio era totalmente decorado com objetos indígenas e telas pintadas por Post e Eckhout.

No século seguinte, Jardins Botânicos foram sendo inaugurados por todo o país. Já em 1784, o 
Vice-Rei Dom Luiz de Vasconcellos e Souza criou a Casa de História Natural e a Casa de Xavier 
dos Pássaros, espaços voltados à preservação da fauna e também colecionar artefatos indígenas. 
Ameaçada por  Napoleão Bonaparte,  a  coroa portuguesa teve que se transferir  para  o Brasil, 
chegando na cidade do Rio de Janeiro em março de 1808, e desde então a nova metrópole, sede 
do governo português, foi crescendo e se desenvolvendo nos mais diversos domínios (econômico, 
cultural, populacional, etc.).

A vocação cultural do Rio de Janeiro veio ganhando impulso a partir de então. Em pouco tempo 
Dom João VI modernizou a cidade e veio a oferecer uma série de bens culturais a população. 
Impulsionado pela criação do Banco do Brasil, ainda em 1808, uma série de outras instituições 
públicas foram sendo inauguradas, com maior destaque ao Jardim Botânico, a Biblioteca Real 

32Informações obtidas através de consulta realizada diretamente junto ao Cadastro Nacional de Museus (Brasil), por 
correio-eletrônico, em 28 de julho de 2008. 
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(atual Biblioteca Nacional), Escola de Medicina, Academia Militar, a Imprensa Régia e o Museu 
Real (atual Museu Nacional).

Inserido neste quadro de desenvolvimento cultural,  temos a inauguração oficial da Museologia 
brasileira, quando é criado, no Palácio da Quinta da Boa Vista, em 1818, o primeiro museu do 
Brasil33.  Contudo, este não se tratava de um museu essencialmente brasileiro,  os objetos que 
constituíam suas coleções não tinham qualquer  relação,  direta  ou indireta,  com a história  da 
monarquia luso-brasileira. Tratavam-se de objetos relacionados com a temática do evolucionismo. 
Colecionava-se o que era significativo no tocante à fauna, flora e também a espécie humana. O 
Museu Real era, por suas características, um museu de ciência, o que podemos considerar como 
um avanço representativo para a sua época.

Herança recebida da Europa, influência dos tantos naturalistas estrangeiros que aqui coletavam 
materiais para seus estudos,  o ideal do museu como um templo sagrado,  guardião oficial  da 
memória nacional, se perpetuou por um longo período da história desta instituição no território 
brasileiro. 

A influência da Inglaterra sobre Portugal e, consequentemente, sobre o Brasil, torna-se visível em 
termos da influência nos modelos organizacionais britânicos das instituições museológicas, tendo 
como exemplo máximo o próprio Museu Britânico. Mas, ainda assim, outros modelos, tais como 
os  norte-americanos,  influenciavam  a  concepção  de  museu  como  uma  instituição  de  caráter 
nacional e científico.

Outros museus vinham sendo criados no rastro do Museu Real. O Império constituiu-se como um 
período fecundo para o fortalecimento e a efetiva consolidação das instituições culturais no Brasil. 
Neste momento,  as grandes sociedades científicas e culturais particulares foram as principais 
responsáveis pela criação de tantas instituições museais, tais como o Museu do Instituto Histórico 
e  Geográfico  Brasileiro  (1838),  Museu  do Exército  (1864),  Museu da  Marinha (1868),  Museu 
Paraense Emílio Goeldi (1871), Museu Paranaense (1876) e Museu Escolar Nacional (1883).  

Com  o  fim  da  monarquia,  em  1889,  o  Brasil  vive  um  novo  momento  histórico:  o  cenário 
republicano  no  âmbito  das  instituições  museais  apresenta  uma  nova  tipologia  de  museu,  os 
provinciais (hoje, estaduais), uma regionalização que deu origem, em 1892, ao Museu Paulista 
(atual Museu do Ipiranga) e, em 1903, ao Museu Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul.

Décadas  a  seguir,  é  inaugurado  o  Museu  Histórico  Nacional  (1922).  A preocupação  com  a 
salvaguarda  da  cultura  nacional  torna  possível  a  existência  de  uma  instituição  voltada  à 
preservação das raízes culturais brasileiras, mesmo que sob o referencial positivista de progresso 
e  culto  ao  herói  nacional.  A filosofia  de  Auguste  Comte  estava  muito  presente  nos  museus 
fundados no Brasil, em especial destaque aos criados em meio à República Velha.

Consagrado à história da pátria, à representação da nação e, como veículo de transmissão da 
história oficial, o Museu Histórico Nacional surgiu em meio ao apogeu dos ideais positivistas, um 
pensamento  que  compôs  a  concepção  ideológica  burguesa  e  influenciou  a  mentalidade 
preservacionista nos acervos dos museus brasileiros. 
Considero  ser  importante  também  ressaltar  que,  neste  mesmo  museu,  durante  a  gestão  de 

33 Nesta ocasião foi realizada uma exposição pedagógica totalmente voltada para o público escolar. Anos mais tarde (15 
de outubro de  1937),  nesta mesma instituição,  o  primeiro  serviço educativo  em museus brasileiros foi  criado,  por 
Roquette Pinto, sendo assim chamado por Seção de Assistência ao Ensino. 
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Gustavo Barroso, foi inaugurado o primeiro curso de museus da América do Sul (1932), voltado à 
formação de profissionais para atuar nas instituições museológicas por todo o país, em especial 
no próprio Museu Histórico Nacional. 

Grande parte dos acervos museológicos das instituições brasileiras formaram-se a partir de obras 
tomadas por razão de dívidas. Por isso, o Estado tinha em seu poder um acervo extremamente 
amplo e variado, sem qualquer relação direta com a identidade ou a memória do povo brasileiro. 
As  várias  coleções  do Museu Histórico  Nacional  iniciaram-se com uma coletânea de objetos 
exóticos (múmias, artefatos arqueológicos, etc.) que pertenceram ao imperador Dom Pedro II e a 
imperatriz Teresa Cristina. 

A partir de então, surge uma série de museus especializados por todo o Brasil, com destaque à 
Pinacoteca do Estado  de São Paulo  (1906),  Museu de  Arte  Sacra  (1918),  Instituto  Biológico 
(1930), Instituto de Caça e Pesca (1934), Museu do Folclore (1937) e, em seguida, os chamados 
museus universitários. 

O período pós-1930, uma fase mais nacionalista, marca a inclusão em todas as Constituições (a 
partir  de  1934)  de  dispositivos  ou  capítulos  referentes  ao amparo  às  questões  culturais.  Em 
novembro de 1937 é criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,  SPHAN, e 
também fica regulamentado o Instituto do Tombamento. 

O momento seguinte é marcado pela inauguração de grandes museus em âmbito nacional, dentre 
estes podemos destacar o Museu Nacional de Belas Artes (1937) e o Museu Imperial (1940). 

Já nos anos cinquenta,  Ecyla Castanheira e Sígrid  Porto,  inauguravam no Rio de Janeiro os 
serviços educativos. E, neste mesmo período, museus como o MASP (Museu de Arte de São 
Paulo) e MAM (Museu de Arte Moderna - RJ) ofereciam aos seus visitantes ateliês livres, oficinas 
ou atividades de animação cultural. 

As próximas décadas assistem ao processo de institucionalização dos museus e da Museologia 
brasileira, com a criação da Associação Brasileira de Museologia (1963). Além do surgimento de 
uma nova concepção do fazer museológico, surgida em meio aos debates da Mesa Redonda de 
Santiago do Chile, em que teve início o movimento então denominado Nova Museologia (MINOM), 
que se consolidou na década seguinte e teve grande crescimento no Brasil até os dias de hoje.

A abertura dos museus para o público, tendo em mente todo o potencial educativo da instituição, 
instigou os ideais do ICOM, que também já reconhecendo esta face dos museus, criou em 1953 o 
International Committee on Education, que dez anos mais tarde iria tornar-se o CECA ('Committee 
for Education and Cultural Action'). Hoje, o CECA é um dos maiores comitês do ICOM, tendo mais 
de mil membros e cerca de setecentos membros votantes. 

Os comitês do ICOM se diferenciam entre si por seus objetivos mais específicos. O CECA trata de 
questões  pertinentes  à  educação  e  ação  cultural,  sendo  que  entre  estas  tantas  os  objetivos 
voltados ao âmbito dos museus estão em grande destaque. Cabe ao CECA defender o papel 
educativo dos museus diante das outras decisões na totalidade do ICOM, sendo tanto em uma 
esfera mais global tal como nos grupos locais.

Desde o final da década de 70, o CECA realiza conferências anuais pelo mundo a fora, discutindo 
sempre uma série de temas focados34, principalmente, na relação museu-sociedade, intermediada 

34 1978 (Holanda) Como motivar os visitantes de museus (I). 1979 (Portugal) Como motivar os visitantes de museus (II). 
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pela dimensão educativa do patrimônio. 

As  conferências  do  CECA  também  trouxeram  questões  pertinentes  à  formação  e  ao 
desenvolvimento profissional  daqueles que trabalham,  especialmente,  nos serviços educativos 
das  instituições museais.  Destaca-se o  final  dos  anos de 1980,  quando temas voltados para 
educação de museu e pesquisa formavam, junto aos debates sobre a criação e a manutenção dos 
serviços educativos na esfera museológica, o principal foco dos debates. Já no século XXI, tais 
discussões  são  retomadas  quando  se  procura  estabelecer  qual  seria  o  papel  dos  setores 
educativos diante da necessidade de sua participação mais efetiva nas atividades de otimização 
dos museus.  

No Brasil, em 1995, durante uma assembléia do seminário  A Museologia Brasileira e o ICOM: 
Convergências e Desencontros, alguns membros do comitê internacional do CECA decidiram criar 
um  órgão  internacional  que  fosse  representativo  da  realidade  brasileira  junto  ao  comitê 
internacional: surge então o CECA-Brasil. 

Hoje,  o CECA-Brasil  mantém uma produção anual  de documentos desenvolvidos a partir  dos 
temas  debatidos  nas  conferências  anuais  do  comitê  internacional.  Estes  documentos, 
apresentados em uma série de encontros por todo o mundo, configuram-se hoje enquanto um 
instrumento  de  reconhecimento  e  afirmação  do  braço  brasileiro  diante  do  ICOM  e,  também 
perante a coletividade global do próprio CECA.

Ao longo destes últimos anos, todos os documentos produzidos pelo CECA-Brasil contribuíram 
significativamente à área da educação em museus brasileiros, em especial no que se trata de 
temáticas mais relevantes à ação educativa e cultural voltadas ao patrimônio e, principalmente, 
aos museus e a Museologia.

O CECA-Brasil, assim como a Rede de Educadores em Museus (REM) (que será abordada mais 
a frente neste  trabalho),  procura viabilizar  um intercâmbio efetivo de idéias,  conhecimentos e 
informações entre os tantos profissionais que se preocupam com questões relativas à educação e 
ação cultural. 

A importante contribuição do CECA-Brasil e da REM hoje à Museologia brasileira encontra-se na 
elaboração de propostas e estratégias voltadas para a educação em museus em todo o país. Por 
meio da definição de certas prioridades e metas, vai se estabelecendo uma política educacional 
possível de ser aplicada nas instituições, bem como estratégias próprias de ação, orientadas por 

1980 (México) O patrimônio mundial: responsabilidade de todos. 1981 (Dinamarca) A exposição como uma ferramenta 
no  campo  da  educação  em  museus.  1982  (Estados  Unidos)  Lidando  com  a  diversidade  cultural  e  contrastes 
econômicos de novas audiências. 1983 (Reino Unido) Museus para um mundo em desenvolvimento. 1984 (Alemanha) 
O museu no mundo do trabalho. 1985 (Espanha) O educador de museu e a pesquisa. 1986 (Argentina) Museus e o 
futuro do nosso patrimônio:  chamada de emergência.  1987 (França) Patrimônio e ação cultural:  novas técnicas de 
comunicação. 1988 (Grécia) Estabelecendo, desenvolvendo e mantendo departamentos de educação em museus. 1989 
(Holanda) Museus: geradores de cultura. 1990 (Botswana) Educação em museus e meio ambiente. 1991 (Israel) O 
museu e as necessidades do público. 1992 (Canadá) Museus: redefinindo as fronteiras. 1993 (Índia) Museus para a 
integração de uma sociedade multicultural. 1994 (Equador) Museus, educação e patrimônio natural, social e cultural. 
1995 (Noruega) Os museus e a comunidade. 1996 (Áustria)  Novas estratégias de comunicação em museus. 1997 
(Brasil)  Avaliação da educação e ação cultural  em museus: teoria e prática.  1998 (Austrália)  Museu e diversidade 
cultural – velhas culturas, novos mundos: interpretando a diversidade natural e cultural. 1999 (Marrocos) O papel do 
educador de museu na otimização das atividades do museu. 2000 (Nova Zelândia) A cultura como bem de consumo 
(mercadoria).  2001  (Espanha)  Os  museus  face  aos  desafios  econômicos  e  sociais.  2002  (Quênia)  Educação  em 
museus como produto: quem está comprando? 2003 (México) Conceitos educacionais moldando realidades no museu: 
missão possível!  2004 (Seul)  Museus e o patrimônio intangível.  O património intangível  como veículo para a ação 
educacional e cultural. (Cabral, 2004). 
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objetivos bem delineados.

As últimas décadas do século XX acompanham uma multiplicação dos serviços educativos em 
museu brasileiros. A atenção dada ao papel da educação nas instituições museológicas aumentou 
com o desembarque das mega-exposições em solo brasileiro, que efetivamente tornaram claro 
que o público escolar ainda é o mais numeroso das exposições, aumentando significativamente as 
estatísticas e ajudando a mostrar um grande número de visitantes aos patrocinadores.
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Serviços Educativos Online nos Museus Portugueses35 

Sandra Daniela Ferreira Barbosa36

1. Introdução

Ainda não há muitos anos, o visitante do museu percorria os espaços museológicos e deleitava-se 
com as peças. Para ajuda do visitante na interpretação das peças havia e ainda há legendas que 
fornecem elementos informativos e em muitos casos, um guia que através da palavra e de um 
modo mais ou menos cativante, ajuda a descodificar a obra de arte sobre a qual repousam os 
olhos do público. Visitado o museu, quem se quisesse deleitar em casa com o que tinha visto 
poderia  sempre  comprar  o  roteiro  das  colecções,  no  qual  as  peças  principais  aparecem 
fotografadas e descritas. Nalguns museus, com serviços educativos actuantes, havia e há visitas 
específicas para os mais jovens e mesmo publicações apropriadas a dar a conhecer as colecções: 
roteiros pedagógicos, roteiros temáticos, puzzles, folhetos, livros para colorir, entre outros.

Mas os tempos evoluíram e os museus começaram a sentir a necessidade de utilizar as imagens 
e o som para despertar nos mais jovens o interesse pela história das obras que tem à sua guarda. 
Com a intenção de atender  à  diversidade  de  necessidades  e  expectativas  dos  visitantes,  os 
museus não podem deixar de apostar na concepção de programas para o público mais jovem.  

Acreditamos que as tecnologias  da informação são uma realidade inquestionável  e  oferecem 
importantes e variados benefícios a quem as utiliza. Quando bem usadas poderão melhorar o 
nível de comunicação entre o museu e os seus públicos mas também a nível pedagógico e lúdico 
fomentar a aprendizagem informal dos mais jovens. 

É de importância vital que a preparação das actividades educativas na Web seja feita de um modo 
inovador e criativo como forma de sensibilização e encantamento para a criação e captação de 
novos e assíduos públicos. 

A visita ao site pode funcionar como uma pré-visita ao museu ou como uma forma do público 
aprender sobre as peças existentes no mesmo (Barbosa, 2006).

2. Função educativa dos museus

Os museus além da tradicional tarefa de conservar e expor, abarcam uma outra, a actividade de 
desenvolvimento educativo a favor da comunidade. Caso contrário, o museu só teria o papel de 
objectos do passado em exposição. 

Como aponta Fernandes (2003: 25) uma exposição é sempre o resultado de uma escolha e de 
uma mensagem com a qual se pretende «educar» o público.  

Podemos atribuir ao museu a função de grande agente de recursos educativos e com um elevado 
potencial  didáctico.  O museu pode ter  um papel muito importante na aprendizagem do aluno. 

35Para ter acesso ao estudo na íntegra, informações e referências utilizadas, este encontra-se disponível no seguinte 
endereço: https://repositorium.sdum.uminho.pt
36 Mestre em Educação com especialização em Tecnologia Educativa pela Universidade do Minho, Portugal. 
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Quando  este  participa  nas  actividades  do  museu,  pode  vivenciar  um  maior  número  de 
aprendizagens, interdisciplinaridade de situações e de experiências. 

Este espaço cultural tem a capacidade de educar de forma lúdica. Há uma série de aspectos que 
podem  ser  desenvolvidos  na  criança,  desde  a  imaginação  e  criatividade  ao  fomento  do 
crescimento cognitivo,  estético e cultural.  Permite-lhe igualmente experimentar,  jogar,  inventar, 
assimilar informação, dando-lhe a possibilidade de actualizar ou reformular aquisições que tenham 
sido  feitas  anteriormente.  A criança  acaba  por  construir  o  seu  conhecimento  de  forma  mais 
completa. 

Esta  actividade  de  cooperação  com a  escola  deve  ser  encarada  como um jogo  com regras 
definidas. Estas devem ser suficientemente atractivas, devem mobilizar os visitantes mais jovens 
para  o  desejo  de  fazer,  de  provocar,  de  imaginar,  de  estimular  a  capacidade  e  criatividade 
intelectual.

Devemos  criar  situações  educativas  que  estabeleçam  uma  interacção  entre  o  conteúdo  dos 
programas escolares e a herança cultural de um país. Este será um dos meios mais eficientes 
para começarmos a criar no público mais jovem uma identidade cultural.

Durante las décadas de 1930 y 1940, educadores progresistas como John Dewey 
(1937) recomendaban la inclusión del arte en la educación general. Otros, como Philip 
Youtz (1933) sostenían que los museos podían promover un nuevo tipo de educación 
alimentando el desarrollo de las capacidades críticas, allí donde la educación de los 
libros podía suplantarse por experiencias visuales directas. Se podría seguir educando 
a la gente si la educación prolongaba la capacidad del desarrollo intelectual durante 
toda la vida (Goodman, 2000: 11).

A experiência museológica é importante na educação da criança, neste contexto, deve haver uma 
estreita relação entre o museu e a escola. Esta relação, não deve simplesmente passar pelas 
cartas de apresentação do museu dirigidas à escola, ou com quem contactar,  informação dos 
horários de funcionamento, etc. Há uma série de aspectos que o museu deve ter em atenção 
entre os quais o conteúdo das visitas, os temas que se poderão abordar, como visitar o museu, as 
explicações durante as visitas, se há espaços preparados para serem percorridos pelas crianças, 
se existem locais para se sentarem, se há ou não oferta de oficinas e actividades no espaço 
museológico, ou seja, explorar os modos de comunicação com o público. 

O  museu  deve  planificar  e  organizar  as  actividades  educativas  de  maneira  a  suscitar  a 
aprendizagem dos alunos que participam na visita.  Isto é,  a fim de melhorar a qualidade dos 
serviços educativos oferecidos às escolas, deve haver um desenvolvimento das actividades tendo 
em conta as colecções dos museus e os objectivos dos programas escolares.

Allard & Boucher (1998) consideram que para se desenvolver modelos de educação museológica 
é importante que haja uma investigação junto dos alunos que participam na visita ao museu a fim 
de  detectar  os  elementos  mais  pertinentes.  Os  investigadores  interessados  nas  visitas  com 
crianças  dão  outra  contribuição  para  o  desenvolvimento  da  pedagogia  museológica.  Estas 
investigações permitem identificar estratégias pedagógicas benéficas para as crianças visitantes.
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Mas, há ainda outro modo de fruir e captar as mensagens que o museu pretende 
transmitir – são as visitas guiadas e o conjunto de actividades desenvolvidas em torno 
das  colecções  e  das  exposições  permanentes  ou  temporárias,  destinadas  aos 
diversos públicos do museu: visitas escolares (desde a pré-primária a universitários), 
visitas de grupos profissionais, visitas de idosos, visitas de presos, actividades para 
jovens e menos jovens. É normalmente esta função que acabamos de definir – a de 
mostrar aos diversos públicos o que se pretende que vejam e apreendam dentro de 
um museu – aquela que se atribui aos serviços educativos (Fernandes, 2003: 25).

Os  museus  proporcionam  oportunidades  educativas  através  de  exposições  e  material 
interpretativo assim como através do acesso à pesquisa e invenção/descoberta de programas 
formais e actividades práticas.

É fundamental que o extenso papel educacional dos museus seja reconhecido, assim como, as 
actividades educativas para grupos organizados sejam vistas no contexto da educação como a 
função central do museu.

"O actual campo da educação em museus extravasa extraordinariamente a tradicional 
e reduzida área das visitas guiadas e do apoio aos grupos escolares.  Colocada a 
atenção na relação da instituição com as audiências, estas passam a ocupar o lugar 
central  na  abordagem  educativa  do  museu.  A forma  como  o  museu  concebe  o 
visitante,  aquilo  que  sabe  dele  (as  suas  motivações  e  interesses,  as  suas 
aprendizagens,  os  seus  objectivos  quando  opta  por  visitar  ou  não  visitar  uma 
instituição  museológica),  a  forma como o  acolhe  e  as  experiências  que  lhe  pode 
proporcionar  tornam-se,  todas  elas,  questões  fundamentais  para  o  novo  papel 
desempenhado por estas instituições" (Carneiro, 2001: 113).

O  novo  conceito  do  museu  assenta  no  museu  interactivo,  flexível  e  interveniente,  onde  a 
aprendizagem se processa de forma dialogante e duradoura, é um museu que integra ao debate e 
a mudança de forma construtiva e participada.

O museu como instituição está a ser cada vez mais valorizado como um espaço privilegiado de 
aprendizagem  informal.  Ao  assumir  este  papel,  contribui  na  aprendizagem  através  do 
desenvolvimento de competências ao nível da interpretação e do pensamento crítico, cumprindo, 
assim desta forma, uma enriquecida missão educativa capaz de promover o desenvolvimento 
pessoal e a construção da identidade individual e colectiva, desta forma, o valor educativo do 
museu foi redimensionado de forma a responder a um conceito muito mais alargado de formação 
cultural.

Quando levamos os  nossos  alunos  ao museu  devemos ter  a  consciência  de que esta  visita 
concerne uma experiência global, com a capacidade de produzir efeitos para além do tempo que 
passamos nas salas de exposição, há uma multiplicidade de factores que intervêm nesta simples 
visita.  Sendo  a  aprendizagem  um  processo  aberto,  de  interacção  com  o  meio,  que  envolve 
faculdades intelectuais, sensoriais e emocionais, isto é, o sujeito no seu todo, os museus sem 
meios externos que obriguem os visitantes aprender assentam sobretudo na esfera da motivação, 
logo toda a preparação que antecede a visita ao museu é de uma importância vital para suscitar 
predisposições para aprendizagem.

Com o alargamento da missão educativa do museu, houve um aumento e diversificação do seu 
público-alvo. A par das actividades para o público escolar, surgem programas educativos para 
famílias,  para  grupos  culturalmente  minoritários,  para  a  terceira  idade,  para  indivíduos  com 
necessidades educativas especiais. Com o crescente uso das novas tecnologias, alguns museus 
disponibilizam ao público em geral  uma visita virtual,  ou seja, o visitante virtual  é aquele que 
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acede ao museu através da internet e aí pode explorar as colecções e as próprias galerias através 
de casa.

Carneiro (2001) também considera que uma das principais funções da educação em museus é, 
assim, a de alargar esta noção de interpretação de forma a promover aprendizagens significativas 
e  duradouras.  E  os  museus,  enquanto  importantes  espaços  de  aprendizagem,  podem 
desempenhar neste campo um papel fundamental.

Actualmente,  são  muitas  as  instituições  museológicas  que  disponibilizam aos  seus  visitantes 
material sugestivo, de forma que estes possam compreender o que estão a ver.
Este  tipo  de  programas  educativos  facilitados  pelos  museus  funcionam  como  recursos 
pedagógicos, são organizados a partir das colecções e das exposições patentes nos museus. 
Assim, os educadores/professores encontram neste material um conjunto de propostas relativas à 
pedagogia/educação da arte nos museus. Estes destinam-se aos educadores de todos os graus 
de  ensino,  servem como preparação  para  a  visita  do  museu,  facilitando  o  contacto  com  as 
colecções dos museus.

2.1 Exemplos de Actividades em Museus

O “Programa de Aproximación À Arte Contemporânea” do Centro Galego de Arte Contemporânea 
dá  ênfase  aos  benefícios  que  as  crianças  têm  quando  visitam  centros  de  arte  (museus, 
exposições,  galerias de arte,  etc).  Este programa visa acções que façam com que os alunos 
expressem as suas ideias, aproveitem as potencialidades da arte como meio de comunicação e 
ferramenta  de  conhecimento,  ou  seja,  a  exploração  do meio  através  de  objectos  e  produtos 
culturais.  Trata-se  de  permitir  que  as  crianças  falem acerca  do  que  vêem,  com alguém  que 
proporciona a informação e que sirva apenas de moderador da discussão. São as crianças que 
geram as suas interpretações, que discutem formando assim a sua opinião, opinião esta fundada 
no que vêem e não no que se lhes conta.

Outro  caso com bastante  interesse  em ser  referido  é  o  do  Museu Thyssen-Bornemisza,  que 
apresenta online o seu programa didáctico, através do qual o Departamento de Educação nos 
demonstra uma ampla programação de actividades de forma a satisfazer as necessidades de um 
público cada vez mais diverso e mais exigente.

Este programa tem como objectivo assessorar os professores aquando da preparação da sua 
visita ao museu. Ou seja, são dadas as linhas necessárias para que os alunos tenham informação 
acerca dos  conteúdos do museu.  O museu dispõe de uma linha telefónica  com informações 
acerca dos conteúdos das colecções do museu; entrega gratuita de materiais de apoio tais como 
um guia para o professor, o guia do aluno para os mais diversos níveis educativos. O professor 
tem oportunidade de preparar a visita antecipadamente no próprio museu, com os materiais e com 
a assessoria que precise.

Este projecto,  insere-se dentro de uma linha de programas que não são uma mera visita  ao 
museu, antes estão concebidos como um processo educativo em que tanto os alunos como o 
professor têm um papel dinamizador, o professor e os alunos, descobrem a arte participando, 
criando e jogando.

Os serviços  pedagógicos  do museu Thyssen-Bornemisza organizam estas actividades para  o 
museu, assim como, dão assistência no museu, têm sessões formativas para professores, como 
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actividades para serem trabalhadas na aula, etc.

O educathyssen pretende que o utilizador passe de mero consumidor de conteúdos a desenvolver 
ele  próprio  novos  conteúdos.  Este  é  um  dos  objectivos  principais  estabelecidos  pelo  Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Educativo e tem a finalidade de implicar  directamente toda a 
Comunidade Educativa nos processos educativos relacionados com o museu.

Também da página da National Gallery na hiperligação relativa à educação no museu, podemos 
encontrar entre outras actividades, uma particularmente interessante que é designada por Take 
One Picture. Este tem como finalidade auxiliar professores e alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, 
fornecendo todo o tipo de informações aos professores em “teachers notes”. 

A perspectiva é que através de um quadro pertencente ao Museu, se possa explorar as mais 
variadas componentes curriculares. Desde a aprendizagem da língua, da matemática, das novas 
tecnologias etc.

3. Museus e internet

Actualmente a informação sobre museus prolifera cada vez mais na Internet, permitindo dar a 
conhecer o museu, os seus serviços e as suas colecções, à escala planetária.

Segundo Lópes de Prado (2000-2001 apud Gant 2001), a Internet afecta a projecção externa do 
museu, nomeadamente: melhoria do acesso à informação (permite visitas virtuais, manipulação 
de objectos, consulta de catálogos, informação hipertextual e ligações a recursos externos); no 
desenvolvimento  de  novas  técnicas  de  mercado  (desde  publicidade  a  venda  de  produtos); 
podendo, deste modo, incrementar o número de visitantes reais. 

"Los museos han convertido Internet en un sustituto de las páginas tradicionales de 
sus boletines y publicaciones periódicas, folletos y catálogos pero con la gran ventaja 
de posibilitar una difusión de ámbito global. [...]. Los museos en Internet están abiertos 
a todo el mundo y a todas horas, y sus fondos son accesibles y relacionables. Es 
posible  consultar  los  fondos  de  sus  bibliotecas,  programar  una  visita  o  realizar 
comentarios  sobre  las  colecciones.  Casi  podríamos  afirmar  que  Internet  se  ha 
convertido en una sala más, imprescindible en muchos casos del propio museo" (Gant 
2001: 231).

A nível internacional já há alguns os museus que têm a preocupação de disponibilizar os seus 
produtos culturais na Internet.  Podemos citar  alguns,  como Thyssen-Bornemisza, Tate Gallery, 
British  Museum,  National  Gallery,  Moma,  Metropolitan  Museum.  Em  Portugal,  a  Fundação 
Calouste Gulbenkian, disponibiliza na sua loja o CD Interactivo da Gulbenkian.

Segundo Paulo Ferreira da Costa, Director do Serviço de Inventário do IPM: «o projecto pretende 
promover as colecções dos museus nacionais, junto do grande público e servir de instrumento de 
trabalho a investigadores» (Robalo, 2004: 13). Os museus tutelados pelo IPM podem assim ser 
visitados,  apesar  de  a  base  de  dados  disponibilizados  representar  somente  as  chamadas 
«colecções de referência» e não a totalidade das peças. O visitante desta base de dados terá 
ainda acesso ao catálogo da peça - historial, autor, descrição (com foto) nota explicativa artística 
e proveniência.

O Director do IPM como refere Robalo (2004: 13) reconhece «ser importante a fidelização dos 
diferentes públicos» assim, «para assegurar a captação de um público mais jovem, em idade 
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escolar»,  irá  ser  colocado em três museus (Soares dos Reis  -  Porto,  Arte Antiga e Azulejo - 
Lisboa) a Internet sem Fios de acesso gratuito. 

Por vezes, as crianças são as grandes esquecidas na rede e nos novos suportes. É um grande 
erro, dado que quase todos os museus contam com Serviços Educativos dedicados a elaborar 
actividades  para  as  crianças/alunos  e  professores  como  grandes  consumidores  das  suas 
colecções. 

"Partiendo de la idea de que Internet no conoce barreras geográficas y de que es un 
medio de comunicación accesible a todo el mundo, los museos deberían trasladar sus 
actividades pedagógicas a este espacio y llevar a cabo un diseño interactivo didáctico, 
con el fin de que los niños desde cualquier lugar donde se encuentren puedan entrar 
en una página que les conduzca, a través de una aventura divertida, al conocimiento 
de todos los objetos artísticos, históricos o científicos, que alberga el museo. De esa 
forma descubrirán que visitar un museo no es algo aburrido y que está a su alcance, y 
de esa forma el museo se asegurará futuros visitantes" (Gant, 2002 :s/p).

Os museus devem, portanto, apostar nas novas tecnologias da informação e comunicação como 
veículo de difusão, no entanto, não devem esquecer, nos seus desenhos multimédia o papel dos 
jogos para as crianças.

4. O estudo

Reconhecida a importância dos museus disponibilizarem serviços educativos online como forma 
de se promover a cultura e a interactividade entre as crianças e os museus, realizou-se o presente 
estudo para se conhecer o que os museus portugueses oferecem a esse nível.

4.1 Metodologia

O tipo  de estudo realizado  foi  descritivo.  A técnica  de recolha  de dados  usada  foi  a  análise 
documental.  Para  o  estudo  foi  desenvolvida  uma  grelha,  intitulada  “Grelha  de  Análise  das 
Actividades Online dos Serviços educativos nos Museus” que foi avaliada por especialistas. Esta 
grelha integra seis dimensões: Identificação do museu, Informação geral, Tipos de actividades, 
Funcionalidades, Descrição gráfica das actividades e Apoio ao utilizador.

Para a constituição da amostra, foi feito o levantamento dos museus portugueses e identificaram-
se 323 URLs de museus. No entanto, alguns só tinham uma página com o nome do museu, pelo 
que não foram considerados. A amostra integrou 115 sites.

4.2 Resultados do Estudo 

4.2.1 Proveniência da amostra

Os sites dos museus abrangeram praticamente todo o território nacional. Os distritos com mais 
representações online foram Lisboa com 33 sites de museus (28%), o distrito do Porto com 18 
(15%) e Braga com 16 (14%). 

O distrito de Coimbra fez-se representar com 10 sites de museus (9%), a Região Autónoma dos 
Açores com 8 (7%), Aveiro com 5 (4%), Viana do Castelo e Leiria com 4 (3%).
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Com 3 museus online está representada a Região Autónoma da Madeira e os distritos de Évora, 
Setúbal e Santarém. Faro e Vila Real estão representados com 2 sites de museus. Finalmente, os 
distritos de Viseu,  Portalegre e Castelo Branco fazem-se representar  cada um com apenas 1 
museu.

De todos os distritos portugueses não foram associados sites de museus aos distritos de Beja, 
Bragança e  Guarda.

4.2.2. Datas de criação e de actualização

As datas de criação/actualização dos sites permitiram-nos aferir até que ponto a instituição tem o 
cuidado de actualizar  os conteúdos do site,  59 dos museus (51,3%) apresentaram a data de 
criação, apenas 12 dos museus (10,4%) indicaram a data de actualização das suas páginas.

4.2.3 Contactos

Os  contactos  analisados  incluem  o  correio  electrónico,  o  endereço  físico  e  o  horário  de 
funcionamento  do  museu.  A este  respeito,  verificou-se  que  99,1%  dos  museus  apresentou 
contacto electrónico, 92,2% apresentou endereço físico e o horário de funcionamento apareceu 
em 81,7% dos museus analisados.

No entanto, quando solicitámos por correio electrónico informação sobre se estavam abertos no 
dia 17 de Abril de 2006 (Segunda-Feira de Páscoa), só 53,5% responderam.

4.2.4 Informação sobre o museu e pesquisa

Foi ainda abordada a informação disponibilizada sobre o museu e a funcionalidade de pesquisa 
que  o  site  pode  oferecer.  Assim  constatámos  que  18,3%  dos  sites  dos  museus  apresentou 
novidades. O motor de pesquisa surgiu em 17,4% dos sites, 7,8% apresentaram visita virtual ao 
museu e 24,3% disponibilizou a planta do museu.

4.2.5 As peças do museu, os artistas e outras funcionalidades

Analisando os conteúdos sobre as peças, podemos verificar que estes são parcos, já que apenas 
14,8% dos sites apresentou online peças para análise e só 3,5% apresentou a possibilidade de 
visualizar outras criações do artista. No entanto, 7,0% referiu a biografia do artista e 9,6% dos 
museus apresentou informações sobre a corrente estética da peça.

Os aspectos referentes às Funcionalidades Relativas à Obra, como Palavras com Hiperligação, 
Barra  Cronológica,  Visualização  da  Peça  no  Museu,  não  foram  preocupação  da  parte  dos 
museus. Apenas 1,7% das peças analisadas online apresentou Palavras com Hiperligação para 
um Sinónimo ou Informação Complementar, também, 1,7% dispôs uma barra cronológica para 
podermos  contextualizar  a  obra  de  arte  no  tempo  e  2,6%  apresentou  a  possibilidade  de 
visualizarmos a localização da peça no museu.
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4.2.6 Informação sobre os serviços educativos

Torna-se imprescindível que na homepage haja apontadores para serviços educativos ou palavra 
sinónima para que quando as crianças procurem actividades ou informações para a sua idade, 
consigam aí aceder rápida e apelativamente. No entanto, só 35,7% dos sites apresentou esta 
opção. 

Acerca  das  actividades  que  têm para  oferecer  in  loco,  43,5% dos  museus  referiu  este  item. 
Relativamente às actividades online, apenas 4,3% dos museus as apresentou. Das actividades 
disponibilizadas pelos museus, em dois sites elas estão disponibilizadas por faixa etária e só um 
site apresentou as actividades por nível escolar.

4.2.7 Informação sobre as actividades disponibilizadas

No que concerne à Informação sobre as Actividades, pudemos verificar que 1,7% dos sites de 
museus teve a preocupação de incluir Actividades relacionadas com as áreas curriculares.
Como  suporte  de  preparação  da  visita  ao  museu  e  para  possível  exploração  de  temas  de 
exposições na sala de aula, 11,3% dos museus disponibilizou online Documentação Informativa 
para Professores e Educadores.

Só  3,5%  dos  sites  teve  o  cuidado  de  apresentar  Glossário  e  apenas  1,7%  apresentou  a 
possibilidade de Enviar Comentários sobre as actividades realizadas.

Nas actividades disponíveis online, verificou-se, que a interactividade surge sobretudo através da 
possibilidade  de  seleccionar  uma  opção  (2,6%),  inserir  informação  na  actividade  (2,6%),  por 
exemplo,  escrever,  colorir  e  desenhar,  manipular  textos  e/ou  imagens  (3,5%).  Nenhuma das 
actividades suscitou a procura de informação.

4.2.8 Tipos de actividades online

Dos  onze  tipos  de  actividades  listados  na  grelha,  constatámos  que  não  foram  pontuadas 
actividades como Sopa de letras, Reconstruir uma obra de arte, Descobrir diferenças e Caça ao 
Tesouro. 

A actividade Jogos de Memorização surge três vezes. As restantes actividades, surgem uma vez 
respectivamente: Associação de Sons e Palavras, Criar uma Composição Livre, Pintura, Puzzles, 
Questionários de Escolha Múltipla e Palavras Cruzadas. Na opção Outros, que assinalámos em 
dois museus, identificámos o Labirinto e o Jogo da Glória. 

As actividades online para crianças ao nível dos museus em Portugal, resumem-se a nove que se 
distribuem por cinco sites, como se pode observar no seguinte quadro.
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Museu Temática Actividade
Casa-Museu Dr Anastácio 
Gonçalves37

Artes 
Decorativas

Jogo de memorização, puzzle

Museu  Nacional  Soares 
dos Reis38

Sem tema Labirinto

Museu de São Roque39 História 
Religiosa

Palavras  cruzadas,  pintura, 
criar  uma  composição  livre, 
jogos de memorização

Núcleo 
Museológico Metrologia-

Casa da Balança40

Metrologia 
(instrumentos 
de medição)

Jogo da glória

Centro de Ciência Viva de 
Constância41

Astronomia
Questionário  de  escolha 
múltipla

Quadro - Actividades online em 5 museus

De seguida vamos descrever as actividades por museu online, apresentando sumariamente cada 
museu.

Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves – Lisboa

Apresenta a colecção de pintura portuguesa dos sécs. XIX e XX, porcelana chinesa e mobiliário 
português e estrangeiro. As actividades para as crianças estão directamente relacionadas com o 
espólio da Casa-Museu. 

A  homepage  com  apontador  para  as  actividades  apresenta-se  como  Espaço  Infantil  –  a 
hiperligação apresenta-se de forma atractiva, demonstrando um desenho apelativo para crianças.
Na  página  das  actividades  online  encontramos  duas  experiências  distintas,  um  Jogo  de 
memorização onde são contempladas peças de porcelana e um Puzzle cujas peças formam um 
vitral. A página apresenta-se com aspecto atractivo, com texto curto que incentiva o utilizador a 
jogar. Apresenta ainda um Menu com as opções: Novo Jogo, Ajuda e Sair.

No que diz respeito ao Feedback: sempre que o utilizador pontua, é emitido um feedback sonoro, 
quando termina o jogo recebe um feedback escrito de Parabéns.

- Museu Nacional Soares dos Reis, Porto

Expõe núcleos de pintura e escultura dos sécs. XIX e XX. Apresenta uma actividade online que 
não está relacionada com os temas do espólio do museu.

37http://www.cmag-ipmuseus.pt
38http://www.mnsr-ipmuseus.pt
39http://www.scml.pt
40http://www.cm-evora.pt/casadabalanca/home.htm
41 http://constancia.cienciaviva.pt/home/
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A homepage apresenta uma hiperligação ao Serviço Educativo, em que a actividade que propõe é 
um Labirinto.  Terminado o percurso do Labirinto,  o utilizador não tem qualquer tipo de ajuda, 
explicação ou feedback.

A Actividade dedica pouca atenção ao desenho gráfico, apresentando-se um pouco pobre para 
crianças.

- Museu de São Roque, Lisboa

O acervo constitui-se por pintura, escultura e ourivesaria de meados do séc. XVI até 1768, que 
pertencem à Companhia de Jesus.

As actividades apresentadas estão relacionadas com a colecção que o  museu expõe,  a  sua 
apresentação é atractiva disponibiliza conteúdos didácticos sobre as obras que integram o museu. 
Dispõe ainda de um ficheiro A capela que veio de Roma, o qual se pode fazer o download com 
conteúdos acerca das actividades online.

As  actividades  online  apresentadas  pelo  Museu  de  São  Roque  passam  por  dois  Jogos  de 
Memorização, resolução de Palavras Cruzadas e uma Composição Livre com Pintura.

- Núcleo Museológico Metrologia-Casa da Balança, Évora

Reúne espólio na área da metrologia, entre os sécs. XV e XX. A actividade apresentada no site do 
Museu  vai  ao  encontro  do  seu  espólio.  Através  da  expressão  Jogo  do  Pequeno  Cientista, 
acedemos à actividade, que nos é apresentada de uma forma muito atractiva. A actividade online 
é o Jogo da Glória, este, indica a faixa etária, o número de utilizadores que podem jogar e as 
regras do jogo através de uma breve explicação. 

Disponibiliza informação complementar para pais e professores com actividades para desenvolver 
em casa ou na escola.  Oferece o Guia de Visita do Professor,  o Guia do Pequeno Cientista, 
actividades de corte e colagem com os sólidos geométricos e com vários tipos de medidas de 
comprimento. 

- Centro de Ciência Viva de Constância, Santarém

Integra-se nos Centros de Ciência Viva Portugueses. Na homepage, encontrámos a hiperligação 
Quiz: questionário que aborda a temática da astronomia. Quanto ao aspecto gráfico, é um site 
bastante estilizado. 

A página  das  actividades  não  apresenta  um grafismo  infantil,  o  feedback  escrito  é  dado  ao 
utilizador à medida que ele escolhe as respostas, informando-o se a resposta está correcta ou 
errada. A actividade não dispõe de qualquer informação ou ajuda e no final do jogo é permitido ao 
utilizador visionar quantas questões errou e quantas acertou. O site não disponibiliza qualquer tipo 
de informação para pais ou professores.
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4.2.9 A interface do site

No aspecto gráfico da interface do site atentámos nas cores mais usadas no fundo, o tipo de 
caracteres com ou sem sérifa e o espaçamento entre linhas e parágrafos. Constatámos que a 
maioria dos sites em análise apresentou o seu fundo em cor 97,4% e apenas 2,6% optou por ter 
como fundo um padrão. De todos os sites analisados as cores predominantes foram o branco com 
95,9%, o cinzento com 18,6% e o azul com 17,5%.

No que diz respeito aos caracteres verificou-se que 29,6% apresentou caracteres com sérifa e a 
maioria (73,9%) já teve a preocupação de incluir os caracteres sem sérifa. Apenas 20,0% dos 
sites  dos  Museus  apresentou  o  espaço  a  1,5  entre  as  linhas,  os  restantes  optaram  por 
espaçamento simples.

No que concerne ao espaçamento entre parágrafos, verificou-se que 41,7% dos sites apresentou 
o espaço entre os parágrafos superior ao das linhas, o que facilita a leitura.
Nos formatos usados nos sites, os museus analisados permitiram identificar que todos os sites 
possuíam os formatos texto e imagem. Só 8,7% dos sites incluíam vídeos e 5,2% apresentavam 
conteúdos sonoros.

Relativamente à representação gráfica do menu, constatou-se que em 90,4% dos sites este era 
constituído por Texto e em 10,4% dos sites combinavam Ícone e Texto. Os menus com Ícones ou 
com  Texto e Som não foram identificados nos museus analisados. Constatou-se ainda que só 
existem 2 museus (1,7%) que têm actividades com menu específico.

Verificou-se  no que  diz  respeito  à  Acessibilidade,  que  a  grande  maioria  dos  sites  permitia  a 
alteração  do  tamanho  dos  caracteres  (98,3%),  facultando  a  leitura  a  quem  tem  dificuldades 
visuais. No entanto, em nenhum dos sites analisados nos foi permitido ouvir o seu conteúdo.

4.2.10 Apoio ao utilizador

O apoio ao utilizador integra as Ajudas (à navegação, às actividades, às FAQ’s) e o Feedback 
(escrito  e  sonoro).  Verificamos,  que  só  um  dos  museus  teve  o  cuidado  de  incluir  ajuda  à 
navegação e outro ajuda à actividade.  Verificámos que 12,2% dos sites apresentaram FAQs, 
elemento que nos surpreendeu positivamente.

Ao nível de feedback dado ao utilizador, 2,6% dos sites (3) apresentou feedback escrito e apenas 
1 site feedback sonoro.

5. Conclusão

Com este trabalho caracterizámos os sites das instituições museológicas portuguesas (N=115). 
Relativamente aos serviços educativos online, constatámos que ainda é um serviço que está a 
aparecer nos sites dos museus (n=5) no nosso país e que carece de urgente desenvolvimento, 
para que as nossas crianças possam interagir mais facilmente com a cultura através da Internet. 
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“Musealizando” – Proposta de uma actividade educativa
     no Museu Nacional de Machado de Castro

Cátia Raquel de Teixeira Ferreira42

O  projecto  de  actividade  educativa  intitulada  “Musealizando”  nasceu  no  Museu  Nacional  de 
Machado de Castro no desenrolar de um estágio profissionalizante, no âmbito do 2o ano curricular 
do Mestrado em História, Especialização em Museologia, da Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra.

O estágio tinha como tempo previsto para a sua duração de 3 meses. No entanto, decidiu-se pelo 
seu alargamento durando 6 meses, para que, desta forma, a actividade pudesse ser posta em 
prática  com  uma  escola  piloto,  e  assim  puder  ter  um  conhecimento  mais  aprofundado  dos 
resultados da construção teórica de uma actividade educativa.

Desde o início que o projecto de estágio se orientou para a área educativa, e, neste sentido, o 
Museu Nacional de Machado de Castro constituía um desafio, visto que durante o tempo em que 

42Licenciada e Mestre em História com especialização em Museologia pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, Portugal.
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esteve fechado ao público, as actividades que promoveu se realizaram, na sua maioria, fora do 
seu espaço.

Neste contexto particular, a necessidade de interacção com os jovens e nomeadamente com as 
escolas, ganhou uma importância ainda maior. Convinha que o museu se desse novamente a 
conhecer ao seu público, não apenas através do seu espólio, mas também pela interacção com a 
sociedade ao nível cultural, promovendo a educação não formal e o gosto pela descoberta.

Em última instância, o projecto consistia em elaborar uma exposição em miniatura a partir  da 
colecção de escultura do museu, sendo que foram reproduzidas numa estrutura de cartão (k-line), 
numa escala de 1/50,  visto que a maqueta do museu foi  também reproduzida nessa mesma 
escala.

Impôs-se por conseguinte, como condição prévia, a elaboração da maqueta do Museu Nacional 
de Machado de Castro numa estrutura em cartão, mais conhecido por k-line, na escala de 1/50. 
Assim como réplicas da colecção de escultura renascentista, na escala de 1/50 coincidindo com a 
escala da maqueta, e também na escala de 1/25 para serem utilizadas numa outra etapa da 
actividade.

Na preparação da actividade foi fundamental elaborar uma componente didáctica, que consistisse 
numa vertente mais teórica, que propunha a aprendizagem de alguns conceitos e ideias principais 
aos  participantes.  Deste  modo  foi  necessário  efectuar  o  levantamento  de  dados  e  pesquisa 
bibliográfica, de acordo com os itens pretendidos para abordar na actividade.

Pretende-se  que  os  participantes  possam  aprender  noções  de  exposição,  de  museu  e  de 
museologia,  e,  aproveitando  a  requalificação  do  museu,  possam eles  próprios  montar  a  sua 
própria exposição, e conhecer melhor as colecções e o espólio do museu.

A escolha da colecção de escultura para esta actividade prendeu-se pelo facto que este espólio 
constitui um dos mais significativos da colecção do museu, abrangendo vários séculos da história 
(do século XI ao século XVIII), albergando peças em pedra, madeira e terracota.

O núcleo português representa o mais importante e vasto,  reportando-se a várias tendências 
artísticas, como o românico, o gótico, o manuelino e o renascentista, testemunhando a existência 
de uma tradição escultórica que converteu a região de Coimbra num dos maiores centros de 
produção do país.

Por conseguinte, e uma vez que a colecção tem um espaço temporal abrangente, optou-se por 
limitar a actividade “Musealizando” ao período renascentista, de modo a estabelecer um conteúdo 
temático mais específico.

Optou-se pelo período renascentista, dado que a escultura teve um desenvolvimento significativo 
na  cidade  coimbrã  durante  o  Renascimento.  Pela  cidade  passaram escultores  como Nicolau 
Chantarrene e Hodart, tendo também aqui se fixado o escultor João de Ruão, correspondendo a 
um dos mais importantes períodos artísticos na cidade.

Após a definição do período cronológico, impôs-se a delimitação da faixa etária a quem se dirigia 
a  actividade,  visto  se  afigurar  complexo  organizar  ateliês  para  várias  idades  em  simultâneo, 
susceptível de levantar problemas concernentes à linguagem ou à planificação das actividades.
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Desta forma, a actividade foi pensada para os alunos do 8o ano do ensino básico, visto que a 
temática do Renascimento se integra no programa curricular da disciplina de História.

Por  esse motivo,  seria  motivador  desenvolver  uma actividade com alunos que dispunham de 
algumas noções gerais sobre o período do renascimento e da arte renascentista.

Nestas circunstâncias, afigurava-se possível estabelecer um diálogo directo entre o monitor e os 
participantes,  e  assim  captar  maior  atenção  e  interesse  por  parte  dos  alunos  na  actividade 
proposta.

O projecto  “Musealizando”  adequa-se a  princípios  essenciais  definidos  no Plano  Nacional  do 
Ensino Básico  para o ano lectivo  2009/2010,  o qual  visa,  em termos gerais,  desenvolver  um 
conjunto de competências e aptidões em comum com a educação não formal.

Desta forma, permite estabelecer um sistema de cooperação entre as escolas e as instituições 
culturais, como é o caso dos museus que têm um importante papel cultural na sociedade na qual 
se inserem, em prol da educação não formal.

Essas competências e aptidões apelam aos conhecimentos, às capacidades e às atitudes, e deste 
modo não se trata apenas de acrescentar saberes, mas fomentar o desenvolvimento integrado de 
capacidades e atitudes que viabilizem a utilização dos conhecimentos em diversas situações ao 
longo do tempo.

Na finalidade de atingir esses objectivos propostos foi importante planificar a actividade de acordo 
com as especificidades da faixa etária,  e de igual  modo,  conhecer as capacidades cognitivas 
padrão do grupo etário dos participantes de forma a se puder direccionar a aprendizagem em 
função das especificidades das aptidões da respectiva faixa etária.

Assim definiu-se  o  tipo  de linguagem a utilizar  no  ateliê,  ou  seja  uma abordagem simples  e 
direccionada, de modo a tornar-se compreensível por todos, importa, sobretudo, que as ideias 
centrais sejam transmitidas de forma coerente, lógica, e por meio de uma linguagem simples, 
coerente e directa.

De igual modo, a pesquisa com vista a pôr em prática a actividade proposta, obrigou ao estudo 
das peças de escultura renascentista do espólio do museu, visto que estas serviam de modelo às 
miniaturas a trabalhar na actividade.
 
Desta forma, revelou-se necessário efectuar o estudo individual de cada peça, de modo a obter 
informações, como, a origem, a autoria, a proveniência, e a respectiva datação, necessárias para 
a planificação do projecto da actividade educativa.

Apesar de os participantes não manterem contacto directo com o espólio, afigura-se conveniente 
a apresentação das peças, assim como a disponibilização de informação necessária para que 
possam efectuar o desafio proposto.

Tendo em conta os mesmos pressupostos científicos, procedeu-se a um breve estudo da época a 
trabalhar, ou seja, fez-se uma pesquisa histórica sobre o Renascimento, visto que, apesar de os 
participantes terem já estudado esse tema na escola, no âmbito da actividade curricular prevista 
para o 8o ano de escolaridade, revela-se importante relembrar alguns pontos fulcrais do tema.
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Qualquer entidade ou instituição cultural tem como função essencial a interacção com o público, 
através  da  realização  das  mais  variadas  actividades,  até  porque  é  para  o  público  que  as 
instituições estão abertas.

Para que as instituições culturais, e mais especificamente os museus, estabeleçam um contacto 
directo com o público, torna-se necessário definir um conjunto de estratégias capazes de suscitar 
o interesse e a curiosidade do público, para que estes se dirijam às instalações museológicas e 
interajam com a cultura.

É  necessário  chamar  o  público  até  ao  museu,  desmistificar  a  ideia  de  que  com  uma  única 
deslocação ao museu está tudo visto e que não é necessário lá voltar.
 
Para tal, é essencial recorrer a um conjunto de estratégias capazes de ir ao encontro do público, 
recorrendo às novas tecnologias e fontes de informação para despertar a sua vontade em interagir 
com a cultura e com as instituições museológicas.

Será, deste modo, relevante que estas instituições culturais adiram, por exemplo, às redes sociais, 
que hoje em dia são utilizadas pela maioria da sociedade, para divulgar eventos, espectáculos, 
colecções e actividades, de modo, a estarem sempre em contacto com o público.

É importante realizar eventos e espectáculos para que os museus sejam convidativos e quebrem 
o preconceito de que estas instituições estão mortas e não têm nada de novo para oferecer.

Recorrer a espaços culturais para realizar actividades lúdicas, como concertos ou peças de teatro, 
não só é importante para as instituições, que mostram a sua casa ao público, mas também, ao 
público que, através desse evento passa a conhecer a instituição, o que é susceptível de lhes 
despertar o interesse e a vontade de regressar.

Este papel de interacção social é, na sua grande parte, desenvolvido pelos serviços educativos 
dos museus, que são responsáveis pela dinamização das relações entre a instituição e o público.

O projecto  “Musealizando”  vem ao  encontro  desta  necessidade  de  ligação  do  museu  com a 
sociedade, e mais especificamente com as escolas.

Desta forma, o principal objectivo deste projecto centra-se precisamente em proporcionar e dar a 
conhecer às escolas o interesse do museu e em estabelecer uma ligação com estas instituições, 
de  modo  a  transmitir  aos  alunos  uma  educação  não  formal,  diversificada  e  culturalmente 
enriquecedora.

Pretende-se, assim, dinamizar a educação através da realização de uma actividade educativa em 
particular,  mas  também  deixar  no  ar  a  possibilidade  de  esta  poder  continuar  e  se  estender 
também a outras faixas etárias e a outros anos escolares.

Com a actividade proposta, pretende-se suscitar o interesse dos participantes pela cultura, pela 
arte e pelo património, despertando-os para valores sociais tão importantes como a preservação e 
a conservação do património cultural português.

Hoje, mais do que nunca, cabe ao museu problematizar, questionar e intervir nestas e noutras 
questões, pois não se pode assumir como um parceiro social isolado, mas, pelo contrário, tem de 
estabelecer  um  conjunto  de  relações  sociais  que  lhe  permitam  cooperar  na  resolução  dos 
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problemas sociais.

A forma mais evidenciada para que o museu possa desempenhar o seu papel na sociedade é 
através da educação, mais precisamente da educação escolar, funcionando como um apoio das 
instituições escolares.

Para a real e completa informação sobre certos temas é necessária a observação directa do real. 
É  neste  ponto  que  as  actividades educativas  são  indispensáveis,  pois  os  jovens  não  podem 
discutir certas ideias se delas tiveram uma imagem distorcida e distante43.

A  observação  directa  dos  objectos  expostos  nos  museus,  e,  em  certos  casos,  o  seu 
manuseamento, mesmo tratando-se de réplicas, constitui uma mais-valia pedagógica, que poderá 
servir de antídoto a uma educação ainda muito teórica, dita livresca, e demasiado abstracta.

Este factor de interacção da criança com o objecto pode também funcionar como complemento 
físico dos livros, que poderá resultar numa frutífera ligação entre a  escola e o museu, como por 
exemplo nas disciplinas de geologia e de ciências naturais, podendo também ser complementada 
com as visitas e actividades nos museus de ciência e de história natural.

Só uma verdadeira relação de entreajuda e cooperação entre escola e o museu poderá ir  ao 
encontro  de  uma  experiência  educativa  de  longa  duração,  potenciadora  de  aprendizagens 
efectivas e significativas, proporcionando, assim, a criação de uma audiência activa nos museus, 
que concretize o seu papel de instituição cultural e educativa.

No entanto, revela-se indispensável não encarar o museu como um mero prolongamento da sala 
de aula, mas sim ver a potencialidade da instituição como um recurso diferente e complementar 
da educação formal.
 
Segundo alguns autores como, em especial John H. Falk, que desenvolveu em colaboração com 
outros autores um estudou sobre o comportamento de alunos em museus, os estudantes tendem 
a desenvolver um crescente grau de concentração, aumentando também a sua capacidade para o 
desempenho de tarefas e a sensação de conforto dentro do museu44.

Desta forma, é importante que os alunos tenham tempo para explorar, assimilar e se acomodar 
tanto ao espaço do museu como às novas informações, relacionando-as com as suas motivações 
e interesses. Para tal, precisam, essencialmente, de estratégias eficientes para o fazerem.

É neste  campo  que  devem actuar  professores  e  monitores,  sendo  capazes  de  construir  um 
conjunto de estratégias educativas adequadas a responder às necessidades dos alunos.

Esta actuação deve ser realizada através da concepção de actividades e de guiões de visita, 
potenciadoras  de  uma  investigação  estruturada,  capaz  de  conduzir  ao  desenvolvimento  de 
competências exploratórias que confiram uma razão e um sentido ao que se vê e se experimenta 
no museu.

A função educativa dos museus faz parte do seu estatuto de serviço público. Assim, é desta forma 

43   Duarte, Ana - Educação Patrimonial. Guia para professores, educadores e monitores de museus e tempos livres. 
Lisboa, Texto Editora, 1994, pp.15.

44 Silva, Susana Gomes – Educar Hoje – Enciclopédia dos Pais. Lexicultural, Actividades Editoriais, 2001, pp. 5.
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que,  assumindo-se como importante recurso educativo,  estas instituições trabalham, cada vez 
mais, com uma grande variedade de públicos, aos quais procuram responder com actividades 
adequadas às suas necessidades e expectativas.

Os museus contribuem para o processo educativo de formas distintas, os quais dependem não só 
da natureza das suas colecções, como também da forma como estes entendem a sua função 
comunicativa.
 
Neste sentido,  quando dispõem de um Serviço  Educativo,  oferecem mais  que um serviço de 
visitas  guiadas,  promovem  programas  que  incluam  uma  reflexão  crítica  sobre  o  seu  próprio 
funcionamento, com o objectivo de instruir o público-alvo da sua temática expositiva, permanente 
ou temporária.

A  sociedade  contemporânea  em  que  vivemos  impõe  um  ritmo  acelerado  de  crescimento 
individual, que nem sempre é acompanhado pelo seio familiar dos jovens, devido à necessidade 
crescente de se dedicar mais tempo ao trabalho.

Desta forma a educação fica maioritariamente entregue à escola, que se vê com a função de 
ensinar e educar os jovens, que cada vez menos recebem formação moral e de cidadania, e, pelo 
contrário, são atraídos por caminhos menos correctos, que não vão de encontro com os valores 
incutidos na sociedade.

Cabe  também às instituições  culturais  contribuir  para  a  educação e  formação destes  jovens, 
proporcionando também a reintegração social de minorias negligenciadas e/ou recriminadas pela 
sociedade.

Neste sentido,  torna-se cada vez mais importante que os museus estejam dotados de meios 
capazes  de  desenvolver  variadas  actividades  culturais  e  educativas,  em cooperação  com as 
escolas ou com outras organizações e empresas, que apoiem esta vertente social e que sejam 
capazes de impulsionar a cultura e dinamizar a sociedade.

Uma das principais preocupações de um museu assenta na sua função pedagógica, que é, hoje 
em dia, tão importante que representa a meta principal da museologia, no que respeita à sua 
função como elemento integrante na sociedade45.

O museu representa hoje em dia um espaço para a aprendizagem e, neste sentido, deve estar 
dotado de meios e de recursos para que seja capaz de oferecer serviços à comunidade escolar e 
à  sociedade  civil,  onde  pode  contactar  com  objectos  deixados  pelos  seus  antepassados,  e 
desfrutar de momentos de introspecção e descoberta.

Caracterizam-se  assim,  como  lugares  que  permitem  a  possibilidade  de  realizar  experiências 
estéticas que proporcionam o desenvolvimento afectivo e emocional, em termos cognitivos, visto 
que das experiências vividas resulta normalmente uma aprendizagem real e não apenas uma 
mera assimilação de conteúdos.

O projecto “Musealizando” pretende dar resposta a esta necessidade de estabelecer uma relação 
de cooperação com as escolas em prol da educação, e também para a divulgação do museu na 
sociedade, visto que o MNMC esteve fechado ao público para obras de remodelação. Por esse 
motivo,  e  desta  forma,  as  actividades  educativas  durante  esse  período  foram realizadas  nas 

45 Léon, Aurora- El Museu: teoria, praxis y utopia, Madrid, Ediciones Cátedra, 1978, pp. 98.
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escolas e não no espaço físico do museu.

Revela-se  importante  inserir  o  Museu  Nacional  de  Machado  de  Castro  no  circuito  educativo 
escolar,  o projecto “Musealizando” representa, nesse sentido, o reinício de uma outra fase do 
museu, no que respeita ao recomeçar das actividades no seu próprio espaço, apostando-se numa 
iniciativa que permitisse dar a conhecer, por um lado, o espólio do museu e, por outro lado, a 
evolução dos conceitos expositivos no último século.

O facto de o museu ter estado fechado para remodelações e tendo reaberto parcialmente ao 
público no inicio de 200946, representa um factor de curiosidade perante o público, e, fruindo do 
facto de as exposições não estarem ainda montadas no espaço do museu, pôs-se a hipótese de 
assentar a actividade do museu numa exposição que tivesse como base o espólio de escultura 
renascentista.

Hoje em dia, para o cumprimento das funções educativas nos museus, já não se adequa utilizar o 
modelo  clássico,  fechado,  virado  apenas  para  a  conservação  física  dos  bens  acolhidos,  é 
necessário pelo contrário, um museu que saiba que só realiza as suas finalidades através de uma 
interacção  consistente  e  programada  com  as  pessoas,  os  grupos  e  as  instituições  do  meio 
ambiente, do qual também faz parte47.

A educação dos públicos representa, assim, uma área estratégica da acção dos museus, que se 
faz através da ampliação de visitantes e da condução de processos de familiarização com as 
obras,  e  também através  da  aquisição  de  atitudes  e  de  competências  necessárias  à  fruição 
pessoal informada48.

Na sociedade actual, é cada vez mais pertinente elaborar um conjunto de ferramentas que sejam 
capazes de impulsionar e motivar a educação e a cidadania, actuando principalmente nos jovens 
e nos adolescentes, visto que serão eles o futuro de um país, e assim sendo, partindo deles a 
educação da geração que os hão-de seguir.

É  fundamental  criar  laços  de  proximidade  e  de  respeito  dos  jovens  com a  cultura  e  com o 
património, pois estes representam as vivências dos antepassados de uma sociedade e a história 
de um povo.

Actualmente, esses valores de respeito pelo património e pela cultura não são muito acarinhados 
pelos jovens porque a educação patrimonial não lhes tem sido fornecida com sistematização e 
continuidade.

Torna-se, por isso, necessário alterar esta tendência, para que, em conjunto com as instituições 
culturais e as instituições de ensino, se possa evoluir e tornar a cultura um factor presente na vida 
de todo e qualquer cidadão.

É a partir desta realidade que o projecto de actividade educativa que aqui se apresenta tenciona 
intervir, proporcionando aos jovens um contacto directo com o património, no sentido de promover 
e incentivar hábitos de visita regular a espaços culturais, nomeadamente aos museus.

46  O MNMC reabriu parcialmente a 23 de Janeiro de 2009 com o Criptopórtico Romano, uma sala de exposições
temporárias e uma sala dedicada aos serviços educativos.
47 Mineiro, Clara [Coord.] - Actas dos Encontros Museus e Educação. IPM, Lisboa, 2001, pp. 9.
48 Idem, Ibidem, pp. 25.
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A partir  do  conceito  “aprender  a  fazer”,  onde o  fazer  deve suportar  o  pensar,  é  considerado 
fundamental o manuseamento dos objectos (réplicas) para a estruturação do pensamento e do 
desenvolvimento cerebral.

A teoria  construtivista pressupõe que o conhecimento vai  sendo construído por  cada um dos 
sujeitos, na sua relação directa com o ambiente.

O modelo comunicacional pode auxiliar esta proposta, já que considera o Museu como um espaço 
de comunicação por excelência. Nesta perspectiva, pode usar e potenciar todos os outros meios 
comunicativos.

As actividades educativas devem conduzir  a uma vivência integral  e partilhada,  envolvendo a 
relação de cada indivíduo com o espaço, com o outro e consigo próprio. Este processo aberto e 
participativo proporcionará múltiplas experiências, cujo resultado se irá reflectir em aprendizagens 
significativas e na construção de memórias duradouras.

É a partir destas linhas de pensamento que o Serviço Educativo do Museu Nacional de Machado 
de  Castro  orienta  as  suas  acções,  guiando  os  seus  agentes  para  desempenhar  o  papel  de 
mediadores, numa relação entre fonte e gerador de conhecimentos, a partir de um activo processo 
de comunicação entre todos os intervenientes.

A  actividade  “Musealizando”  está  também  estruturada  segundo  estas  linhas,  ao  pretender 
proporcionar a interacção dos jovens com determinados objectos da colecção do museu.

Mesmo tratando-se de réplicas, considera-se esta abordagem importante para a construção de 
uma identificação do museu como um espaço aberto e impulsionador de memórias, que sejam 
capazes de incentivar os jovens para outras visitas ou actividades.

A própria  actividade aqui  apresentada inclui  uma missão especial,  que é dar  a conhecer  aos 
jovens o museu, não o museu que eles têm estruturado mentalmente, mas o museu desde as 
suas origens.

Nesse sentido pretende-se evidenciar as funções que contemplam as instituições museológicas: 
conservar,  preservar  e  mostrar.  São  estes  os  conceitos  -  chave  que  se  ambiciona  que  os 
participantes retenham, para que eles próprios possam, mais tarde, incutir esses valores nos que 
os rodeiam.

Este projecto visa que os participantes sejam capazes de realizar tarefas por iniciativa própria, e 
que  estejam  aptos  para  identificar,  seleccionar  e  aplicar  métodos  de  trabalho.  Neste  caso 
específico,  organizar uma exposição de acordo com os passos necessários para elaborar um 
guião, numa perspectiva crítica e criativa.

Afigura-se  também  importante  promover  iniciativas  de  trabalho  em  grupo,  para  que  os 
participantes sejam capazes de justificar  e fundamentar  as suas ideias,  mas que,  ao  mesmo 
tempo, sejam capazes de dar espaço de intervenção aos outros, de ouvir  e respeitar as suas 
ideias,  tendo capacidade para optar  pelo mais viável  para o grupo de trabalho e não para si 
mesmo.

Pretende-se que os jovens adquiram uma consciência ecológica conducente à preservação do 
património  natural  e  cultural.  Aliás,  como  já  se  salientou  o  próprio  diploma  respeitante  à 
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participação dos jovens na actividade, será fornecido em formato digital, tendo em consideração a 
preservação do meio ambiente, e para que os jovens tenham presente a consciência ecológica 
em todos os aspectos da sua vida.

O  projecto  “Musealizando”  aspira  dar  a  conhecer  às  escolas  o  museu  após  as  obras 
deremodelação, e voltar a inserir a instituição no circuito escolar da sua região, despertando nos 
alunos  curiosidade  pelas  colecções  do  museu.  De  momento,  estas  ainda  não  se  encontram 
expostas. Cabe ao ateliê da actividade musealizando mostrá-la em parte, nomeadamente parte da 
colecção de escultura.

Apresentava-se  como  útil  que  uma  actividade  como  esta  fizesse  parte  do  plano  educativo 
curricular,  e  que  os  ateliês  fossem  atempadamente  agendados.  Desta  forma,  este  tipo  de 
educação não formal funcionaria como um complemento da instruçãoministrada nas escolas49.

Este objectivo afigurava-se como o mais importante a longo prazo,  uma vez que constituía a 
primeira abordagem de um projecto de maior fôlego a desenvolver posteriormente, incidindo sobre 
outras colecções e direccionado para outros grupos etários e escolares.

Nesse sentido, a actividade “Musealizando” representa o pilar e a barra de lançamento para a 
continuidade de um trabalho a fazer com as escolas, que, a meu ver, seria extremamente positivo 
que se concretizasse com sucesso.

Em termos mais práticos, a actividade pretende também proporcionar aos jovens um momento 
lúdico e de descontracção, ao mesmo tempo que se procura transmitir alguns conceitos base de 
instituições culturais tão importantes como são os museus.

Em rigor, é proposto no ateliê é que os jovens sejam capazes de criar uma exposição, de modo a 
que com este desafio possam mais tarde, ora na escola ou na própria família, expor outras peças, 
inclusive pessoais, por exemplo, a suas colecções ou fotografias.

Foi precisamente através de fotografias tiradas no decorrer da actividade, que se lançou o mote 
para esta ideia. As fotografias são também o suporte de uma exposição a realizar posteriormente, 
na própria escola.

No intuito de pôr em prática a actividade “Musealizando” foi necessário efectuar alguns contactos 
com instituições de ensino da região de Coimbra.

Desta forma, procedeu-se ao levantamento das escolas que tinham já algum contacto com o 
Museu Nacional de Machado de Castro, pois desta forma seria cortês e de certo modo mais fácil 
estabelecer a ligação, uma vez que já havia uma relação de proximidade.

Em termos concretos,  as escolas abordadas foram as seguintes:  a Escola EB 2,3 Martim de 
Freitas, a Escola EB 2,3 Inês de Castro e a Escola EB 2,3 Eugénio de Castro, sendo que as três 
escolas  pertencem ao concelho de  Coimbra.  A primeira  e  a  segunda escola  fazem parte  de 
agrupamentos de Escolas, mais precisamente pertencem aos agrupamentos de Escolas Martim 
de Freitas e Inês de Castro, respectivamente.

Após a selecção, procedeu-se ao primeiro contacto, o qual foi feito por telefone, visto que seria 

49  O contacto efectuado com algumas escolas feito através do projecto “Musealizando” serviu também para sondar a
possibilidade da continuação deste projecto. A reacção por parte das escolas foi bastante positiva.
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mais adequado apresentar sucintamente o projecto, de forma convencional, e posteriormente, de 
forma formal através de contacto pessoal directo.

Em termos temporais, esse contacto foi realizado após a regular pausa escolar para férias de 
Natal.

Como a Escola Martim de Freitas tem um núcleo de Património, a abordagem com esta instituição 
foi direccionada para esse núcleo, visto que seria, de certa forma, mais abrangente, ao facultar 
contacto com responsáveis por várias turmas do 8o ano.

O elemento contactado foi  a  professora  de história  do 8o ano,  uma das responsáveis  desse 
núcleo  de  património.  Nesta  primeira  abordagem  foi  apresentado  o  projecto,  o  qual  foi  bem 
recebido pela escola que o acolheu com interesse, ficando a citada docente encarregue de o 
transmitir aos restantes membros do núcleo.

Após estas diligências, foi marcada uma reunião (12 de Janeiro de 2010), a qual coincidiu com o 
horário previsto para o núcleo de património.
 
Foi  preparada,  para  esse  efeito,  uma  apresentação  em  power  point,  que  seria  utilizada 
posteriormente na actividade com os alunos, mas que, para esta reunião funcionaria como uma 
apresentação do conteúdo da actividade e auxiliaria a explicação do projecto.

A reunião com esta escola correu de modo favorável visto que os responsáveis do núcleo de 
património  ficaram  bastante  entusiasmados  com  o  projecto  da  actividade  educativa.  Nesse 
sentido,  pediram  para  ser  efectuada  uma  primeira  abordagem  com  os  alunos,  que  também 
estiveram presentes na reunião.

Aliás,  estes,  aquando  da  apresentação  dos  slides  do  power  point,  mostraram  curiosidade  e 
interesse na actividade.

A reunião funcionou, assim, como uma apresentação inicial da actividade, e, devido ao facto de os 
futuros participantes estarem também presentes na mesma, acabou por suscitar a sua curiosidade 
e imaginação, que desta forma iriam já para o ateliê motivados.

A docente da disciplina ficou encarregue de solicitar a autorização ao concelho directivo da escola 
para a turma se poder deslocar ao Museu Nacional  de Machado de Castro,  assim como, da 
respectiva autorização dos encarregados de educação dos alunos em causa.

Após esta reunião, aguardou-se o contacto da escola, para a marcação da actividade, a qual foi 
agendada para o dia 2 de Fevereiro de 2010, às 15 horas, na sala dos serviços educativos do 
Museu Nacional de Machado de Castro.

De igual forma, se procedeu a idênticos contactos com as restantes escolas, formalizando-se os 
pedidos por via de ofício. Apesar das diligências efectuadas, a única resposta positiva partiu da 
escola EB 2,3 Martim de Freitas.

Durante  a  preparação  do  ateliê  “Musealizando”  impôs-se  que  os  participantes  adquirissem 
algumas noções básicas sobre alguns temas, para que conseguissem proceder à realização das 
actividades propostas de forma coerente e racional.
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Assim,  pensou-se  em  abordar  alguns  conceitos  base,  de  forma  a  tornar  mais  claras  certas 
noções, como a definição de expor, o que representa expor certas peças num espaço, e qual é o 
objectivo de uma exposição, que se revelavam básicas para a actividade a desenvolver.

Impôs-se também o esclarecimento sobre o conceito de museu, a sua função na sociedade e 
quais são os seus fundamentos e objectivos, assim como um pouco da evolução do conceito 
desta instituição desde a sua origem.

Desta  forma,  tornou-se  necessário  recolher  informações  sobre  estas  matérias  para  que 
posteriormente pudessem ser abordadas na actividade.

Com  o  desenvolver  destes  conteúdos  temáticos  revelou-se  importante  que,  para  além  de 
transmitir aos participantes noções sobre a evolução e função dos museus, bem como sobre as 
formas de elaborar uma exposição, adquirissem alguns fundamentos sobre museologia, como a 
ciência do museu,  e  sobre arquitectura de museus,  e modo a perceberem e enquadrarem o 
Museu Nacional de Machado de Castro na categoria de museu misto.

No  entanto,  o  que  se  pretende  ao  referir  estes  fundamentos  teóricos  não  é  abordá-los 
profundamente,  mas  sim  de  uma  forma  simples,  objectiva  e  generalizada,  para  que  os 
participantes  possam  reter  ideias  essenciais  e  úteis  na  realização  da  exposição  que  lhes  é 
proposta na actividade, assim como suscitar alguma curiosidade e interesse para que possam 
investigar e estudar posteriormente, por sua própria iniciativa.

Como já foi salientado, a actividade realizou-se no dia 02 de Fevereiro de 2010, pelas 15 horas, 
na sala dos serviços educativos do Museu Nacional de Machado de Castro, com a participação de 
20 alunos, acompanhados de uma responsável do Núcleo de Património da Escola EB 2,3 Martim 
de Freitas.

Como estava delineado, a actividade iniciou-se com uma apresentação em power point referente 
ao conteúdo temático proposto para a actividade, divididos em quatro temas sendo eles, o museu, 
a exposição, a museologia, e o museu e seus aspectos arquitectónicos.

Na  apresentação  dos  slides,  os  participantes  estavam  interessados  e  atentos,  ouvindo  com 
atenção o que se lhes ia sendo transmitindo e fazendo, eles próprios, alguns comentários, mais 
precisamente às imagens, quando identificavam um lugar ou quando algo os entusiasmava.

Estrategicamente iam-se mudando os slides, intervalando os mais simples e figurativos com os 
que  continham  mais  conteúdo,  para  que  a  saturação  não  os  impedisse  de  reter  as  ideias 
principais transmitidas.

No final da abordagem dos conteúdos temáticos, foi-lhes apresentada a colecção de escultura 
renascentista que iriam utilizar a seguir. Ao mesmo tempo que os participantes visualizavam as 
imagens,  iam sendo-lhes  fornecidas  noções  e  características  técnicas  e  artísticas  do período 
renascentista, as quais eles também reconheciam, após serem enunciadas.

Concretamente,  a  exposição  temática  deu  início  à  actividade,  e  foi  uma  fase  que  durou 
sensivelmente trinta minutos, conforme havia sido planeado. Durante esse tempo, vários slides 
foram mostrados, mas o que foi transmitido aos participantes foram as ideias principais de cada 
tema, ou seja, as ideias-chave que se ambicionava que fossem adquiridas.
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De acordo com o carácter marcadamente religioso das obras de arte, as quais na sua grande 
maioria  foram  provenientes  de  ordens  religiosas  extintas,  foi  proposto  aos  participantes  que 
desmistificassem essa mesma característica.

Efectivamente, solicitou-se que fossem capazes de olhar para as obras com o intuito de buscarem 
algo que os remetesse para a realidade, como uma emoção, um sentimento ou uma vivência.

Assim, passou-se para a fase seguinte, sendo que os jovens foram divididos em dois grupos de 
trabalho,  cada  um  deles  com  dez  elementos,  constituídos  por  seis  alunas  e  quatro  alunos 
respectivamente.

Seguidamente, dirigiram-se para a mesa corrida onde se encontravam o suporte em cartão e as 
réplicas das peças de escultura à escala de 1/25. Esta escala de réplicas foi escolhida para serem 
maiores do que as réplicas a utilizar na maqueta, isto para que o participantes possam visualizar 
detalhadamente as peça e assim as possam dispor facilmente, e se for o caso trocar a sua ordem, 
de modo a elaborarem o guião da sua exposição de acordo com a história que pretendem contar.

Nessa fase do ateliê, os participantes estavam muito entusiasmados, sendo que foi necessário 
controlar um pouco a confusão gerada, ajudando-os na preparação do guião e respondendo às 
questões  que  se  iam  levantando  (se  deveriam  ou  não  utilizar  todas  as  peças  e  questões 
similares).

No entanto, por falta de consenso quanto aos critérios a seguir no seio do grupo e atendendo a 
uma certa agitação, sobretudo por parte de um aluno, decidiu-se que este poderia realizar sozinho 
a sua exposição, enquanto os restantes elementos trabalhavam no guião.

O aluno em questão foi dirigido para a mesa da maqueta e aí elaborou o seu guião e a sua 
exposição, com acompanhamento do monitor.

Na terceira  parte  deste  ateliê,  os  participantes,  após  terem elaborado o  guião  da  exposição, 
passaram para a maqueta do museu e conduziram o seu trabalho no espaço correspondente à 
futura sala da exposição permanente de escultura do MNMC.

Nessa ala da exposição permanente de escultura do museu, cada grupo por ordem de finalização 
da etapa anterior, procedeu à montagem da sua exposição, recorrendo às réplicas das peças do 
espólio de escultura na escala de 1/50, dispondo as obras de arte no espaço de acordo com o 
guião previamente elaborado.

Nesta fase de trabalho, deu-se grande liberdade à imaginação: o primeiro grupo teceu como fio 
estruturador  da exposição  uma história  de amor,  a  qual  representava a  discórdia  entre  duas 
famílias, a exemplo da conhecida história de Romeu e Julieta, filhos de duas famílias em discórdia 
desde longa data: os Capuletos e os Montecchios.

Essa discórdia tinha sido originada por uma morte inexplicável da qual uma família acusava a 
outra, e que, mais tarde, através de um milagre dos céus que espalhou o amor na terra, as duas 
famílias reconciliaram-se e viveram em harmonia.

O segundo grupo optou por representar vivências do ser humano, orientando o fio condutor da 
sua exposição para a evolução da vida do homem, elaborando um percurso cronológico de acordo 
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com as várias etapas da vida,  desde o nascimento.  Aludiram, assim, ao baptismo, à vida na 
infância, à escola, à adolescência, ao amor, ao casamento, aos filhos, à velhice, e inevitavelmente 
à morte.

Durante a montagem expositiva, cada grupo, de acordo com o plano proposto para a actividade, 
nomeou um porta-voz que ia explicando as características da exposição e contando a história que 
tinham escolhido como “enredo”,  respondendo também a perguntas que surgiam por parte do 
outro  grupo  e  do  monitor,  dando  lugar  a  um debate  sobre  os  critérios  seleccionados para  a 
exposição.

Cada grupo nomeou também um elemento que ia  acompanhando a montagem da exposição 
fotograficamente para que se pudesse, mais tarde, expor essas fotografias na escola.

Os participantes revelaram-se bastante interessados nesta actividade,  e manifestavam alguma 
ansiedade por chegaram à fase da maqueta.

Porém, o que se revelou extremamente importante é que todos os participantes demonstraram ter 
entendido a necessidade de, na actividade, se começar pela abordagem teórica – artística das 
peças e pela elaboração de um guião expositivo.

Só assim se tornaria perceptível a “narração” da história que pretendiam contar e transmitir.

Para finalizar a actividade, cada participante preencheu a folha de participação com o nome e o 
endereço electrónico, para que mais tarde lhe pudessem ser enviadas as fotografias da actividade 
juntamente com o diploma de participação.

No final,  em conversa com os alunos e com a professora que assistiu a actividade,  todos se 
mostraram satisfeitos e animados com a actividade, mostrando vontade de repetir mais vezes a 
experiência.

Infelizmente não foi possível realizar uma pequena visita à futura sala de escultura do museu. O 
atraso dos alunos na chegada ao museu impediu a sua concretização, tendo os alunos que se 
dirigir à escola para terem ainda uma aula.

No entanto, considera-se que o objectivo final da actividade “Musealizando” foi alcançado, visto 
que os participantes demonstraram ter aprendido, quer na planificação quer no cuidado em expor, 
de acordo com a história que pretendiam passar para o público, os conceitos e os conteúdos que 
lhes foram transmitidos.

Planear e estruturar  a actividade “Musealizando” representou um grande desafio,  dado o seu 
carácter simultaneamente lúdico e didáctico. Trabalhar com jovens, em fase de construção da 
personalidade, é gratificante pois, de certa forma, estamos a influenciá-los positivamente no que 
diz respeito à construção de valores e a preocupações culturais e patrimoniais.

Na  planificação  do  projecto  foi  necessário  ter  em conta  algumas  barreiras,  como  a  questão 
financeira, visto que o Museu Nacional de Machado de Casto não possui financiamento próprio 
nem um sistema de mecenato permanente, e dessa forma vê a sua liberdade de acção limitada à 
dotação anual que recebe por parte do Instituto de Museus e Conservação, pelo qual é tutelado.

De acordo com estas questões, para actividade “Musealizando”, pretendeu-se que não fossem 
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gerados custos adicionais para o museu, até porque esse facto implicaria autorizações superiores 
que  burocraticamente  levam  o  seu  tempo  e,  por  isso  mesmo,  poderiam  pôr  em  causa  a 
concretização da actividade.

Neste contexto todo o material utilizado na actividade estava na posse dos serviços educativos do 
museu,  e  da  mesma  forma  foram  elaborados  os  diplomas  de  participação  dos  alunos  que, 
adoptando  a  filosofia  de  ser  amigo  do  ambiente  e  não  causar  a  destruição  de  árvores 
desnecessariamente, foram enviados por correio electrónico, procurando-se, assim, incutir valores 
de preservação e de conservação ambiental.

A opção utilizada foi  simples  e barata,  até porque nos dias que correm é importante que os 
museus se actualizem cada vez mais informaticamente para que possam também ir ao encontro 
ao seu público.
 
É  através  dos  jovens  que  se  consegue,  embora  muito  lentamente,  modificar  mentalidades  e 
formas de estar  na sociedade,  pois  são eles que vão ser o futuro de amanhã.  Se estiverem 
orientados  para  as  aprendizagens  culturais  e  patrimoniais,  será  esta  a  mensagem  que,  em 
princípio, transmitirão às gerações que vierem a seguir.

É a partir desta “bola de neve”, metaforicamente falando, que é necessário actuar, promovendo 
colaborações para a educação dos jovens (formal e não formal), os quais cada vez mais precisam 
de ser orientados socialmente, não para a marginalização como acontece com muitos, mas para a 
educação cultural e patrimonial.

Neste campo, é necessário que as instituições museológicas sejam capazes de desempenhar 
funções de reintegração social, quer de minorias étnicas, quer de jovens marginalizados ou com 
outro tipo de problemas.

E através da reintegração social que todos aprendem a viver em comunidade, respeitando os 
princípios mais básicos do ser humano, o respeito e a solidariedade, pois sem estes valores, viver 
em sociedade torna-se bastante complicado e sujeito a repressões.

Revela-se indispensável que os cidadãos consigam ter respeito por si mesmos e pelos outros, 
para que, através da educação para a cultura e património, consigam estender esse sentimento 
ao meio ambiente, à cultura e aos bens patrimoniais.

É importante, nesse sentido que os museus ponham em marcha estratégias para que viabilizem, 
da melhor forma, estabelecer acordos de cooperação com as instituições e organismos de ensino, 
de forma, a que se possa contribuir para reeducar a sociedade.

As  actividades  educativas  promovidas  pelas  instituições  museológicas  representam um papel 
importante no estreitamento de relações entre os jovens e as escolas, sendo que seria de enorme 
valor  que  estas  iniciativas  fossem  planeadas  e  projectadas  de  forma  continuada,  inclusive 
englobadas no Plano Nacional Educativo para cada ano escolar.

Penso que, no geral,  a actividade realizada teve um resultado positivo e atingiu os objectivos 
propostos, inclusivamente na apresentação em power point, optou-se por reduzir ao mínimo a 
definição  de  conceitos  teóricos,  de  modo  a  tornar  mais  “leve”  o  enquadramento  geral  da 
actividade, insistindo-se, sobretudo, em determinadas ideias centrais que convinha transmitir  e 
que fossem assimiladas pelos ouvintes.
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Logicamente com o desenrolar da actividade, certos pontos planificados anteriormente poderiam 
ter sido melhorados. Contudo trabalhar com jovens na fase inicial da adolescência é também um 
pouco incerto e complexo.

Considera-se que o conteúdo temático poderia ter sido mais simplificado, restringindo-se apenas 
ao essencial,  ou seja, aos conteúdos explicativos sobre o museu e a exposição. Contudo, os 
outros  dois  pontos  de reflexão,  a  arquitectura  e  a  museologia,  foram conteúdos previamente 
acordados a nível interno para serem abordados, e nesse sentido foram integrados na actividade.

Relativamente ao tempo de duração da actividade, o cálculo inicial de 90 minutos, de acordo com 
o tempo previsto para as aulas escolares, foi  cumprido.  Obviamente,  se fosse possível  ter-se 
dispendido mais tempo à actividade, os participantes poderiam ter elaborado, com mais cuidado, 
tanto a planificação, como a montagem da exposição.

Igualmente teria sido possível realizar a visita à futura sala de exposição permanente de escultura 
do Museu Nacional de Machado de Castro, como estava previsto, o que não se pode realizar 
pelos atrasos na chegada dos participantes. Este aspecto, marcadamente negativo, acabou por 
impedir que os participantes pudessem ter a noção do espaço futuramente dedicado à exposição 
permanente do MNMC, e assim confrontarem as suas ideias com o espaço físico e real do espólio 
que utilizaram.

Gerir vinte participantes numa actividade foi uma tarefa árdua e complexa, visto que há sempre 
um elemento mais desatento, e com vontade de lançar a discórdia. Foi necessário, em certos 
momentos, confrontar alguns participantes no sentido, de os questionar e, simultaneamente, de os 
envolver um pouco mais no que estava a ser feito, para que se sentissem importantes e para que, 
dessa forma, deixassem a actividade fluir com normalidade.

É compreensível  que quando se fala de educação fora da escola,  ou seja de educação não 
formal, os alunos fiquem ansiosos e irrequietos, visto que, infelizmente, este tipo de prática não 
acontece de forma regular, e assim sendo, é importante gerir essas controvérsias, de modo a que 
os alunos efectuem as aprendizagens propostas.

Em  termos  pessoais,  e  como  monitora  da  actividade,  foi  completamente  distinto  pensar  e 
planificar uma actividade, e executá-la. Existem sempre pontos que, na prática, não resultam tão 
bem como na teoria,  e é necessário que quem esteja a monitorar a actividade seja capaz de 
contornar as dificuldades que surjam, e assim, tomar opções para dar continuidade ao trabalho da 
melhor forma.

Na prática foi possível verificar que é bastante complicado ter um vasto componente de conceitos 
teóricos, dado que, conseguir reter a atenção de vinte adolescentes durante trinta minutos, sem 
que eles próprios estejam a executar algo, revela-se insustentável.

Por conseguinte considera-se que, futuramente, na realização de outras iniciativas com o mesmo 
teor, será importante reduzir ao mínimo os conceitos a abordar, de modo a que, os participantes 
estejam o máximo de tempo possível a realizar tarefas.

Foi precisamente nesse sentido que, durante a actividade “Musealizando”, se optou por reduzir os 
conceitos  ao  mínimo,  abordando  apenas  o  essencial  para  a  aprendizagem  proposta  com  a 
actividade.
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No decorrer das diversas etapas da actividade, os participantes iam recorrendo a conceitos que 
lhes  foram  incutidos  anteriormente,  e,  dessa  forma  foram  capazes  de  chegar  a  uma  lógica 
expositiva, revelando ter interiorizado o que, na realidade, o que lhes tinha sido ensinado era 
importante e se aplicava à tarefa que iriam desempenhar.

Creio também que um dos objectivos visados, ou seja, a aproximação do museu ao público, foi 
atingido, sendo que os participantes ficaram a conhecer o museu, não como algo distante mas 
sim, como um espaço lúdico e interactivo, onde é possível efectuar variadas aprendizagens de 
uma forma menos rígida e distanciada, como acontece na educação formal, mas pelo contrário, 
através  do  saber-fazer  e  das  experimentações  e  vivências  que  essas  instituições  lhes 
proporcionam.
 
Nesse  sentido,  os  alunos  que  participaram  na  actividade,  passaram  a  entender  quais  as 
funcionalidades de um museu, bem como as suas preocupações e objectivos, adquirindo valores 
culturais,  que  eles  próprios  perceberam  que  se  aplicam  ao  quotidiano  e  que  se  revelam 
importantes para a vida em sociedade.

Considera-se que, no final da actividade, os jovens ficaram com um sentido estético mais apurado 
e atento, sendo que adquiriram também preocupações ambientais e patrimoniais, correspondendo 
assim aos objectivos pretendidos no projecto “Musealizando”.

No geral, afigura-se poder concluir-se que a actividade correu bem e foi igualmente bem recebida 
e aceite, quer por parte dos participantes, quer por parte da Escola EB 2,3 Martim de Freitas, que, 
no dia da actividade, se fez representar pela responsável do núcleo de património, com a qual 
foram travados todos os contactos.

Neste sentido,  creio que as dificuldades e obstáculos encontrados durante a actividade foram 
superados e que, apesar de ter sido para a autora deste relatório uma estreia como monitora, a 
actividade fluiu de forma tranquila e serena, atingindo o objectivo de incutir valores culturais e de 
transmitir conceitos essenciais para a realização da actividade.

Esta actividade foi acompanhada pelo Dr. Carlos Santos, técnico do Museu Nacional Machado de 
Castro, que esteve sempre presente na qualidade de representante do museu, sendo que, de 
inicio, estava planeado que estivessem também presentes o orientador interno, Dr. Pedro Ferrão e 
a Dr.a Ana Alcoforado, directora do museu.

Contudo, a presença dos elementos atrás mencionados não foi possível. Por esse motivo o Dr. 
Carlos Santos, foi o único a acompanhar a actividade, sem contudo interferir na orientação que se 
lhe procurou imprimir.

A realização da actividade “Musealizando” foi o culminar de um projecto desenvolvido ao longo de 
seis meses de estágio, e que representou a “cereja no topo do bolo”, no  sentido que se impunha 
a materialização de uma actividade para se poder verificar a exequibilidade do projecto.

A partir  desta actividade,  é possível  realizar  muitas mais,  com outras turmas,  outras escolas, 
podendo ampliar-se o circuito de escolas para todo o concelho de Coimbra, o que já implica a 
realização de muitas actividades, e isso representaria o maior objectivo do projecto, do qual a 
actividade “Musealizando” corresponderia à rampa de lançamento.
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Seria de toda a conveniência que os serviços educativos, a partir deste projecto, conseguissem 
definir linhas para que esta actividade se alargasse às várias exposições permanentes a que o 
museu  dá  guarida,  podendo  ser  ajustadas  às  várias  faixas  etárias  e  aos  vários  escalões 
escolares.
 
Importa também implementar outro tipo de iniciativas, assim como enquadrá-las nas actividades 
extra - curriculares das escolas do concelho.

Contudo, para que tal se possa viabilizar seria necessário que as várias instituições formassem 
um triângulo de cooperação, ou seja, o Ministério da Cultura aliado ao Museu Nacional Machado 
de Castro e às escolas, para que a educação não formal ganhasse uma dimensão social, sendo 
que, quem lucraria com esta parceria, seriam os jovens, visto que teriam acesso a uma educação 
baseada em vivências e experiências, abertas à cultura e ao património.

Desta forma, várias razões justificam a articulação entre os museus e as escolas no campo da 
formação e da educação dos públicos, visto que é precisamente nas escolas que se formalizam 
os processos de formação pessoal e social, e onde estão as crianças e os adolescentes, sendo 
certo que a habituação cultural se adquire melhor se for precocemente orientada e interiorizada.

Nesse sentido, o museu deve convidar ao diálogo, despertar a curiosidade e o encantamento 
através  dos  vários  meios  audiovisuais  disponíveis,  mas  principalmente  através  do  contacto 
directo, como são as actividades educativas, onde o olhar, a voz e os gestos estão frente a frente, 
e se apresentam como instrumentos primordiais de comunicação, o que permite o cumprimento 
da missão mais nobre do museu.

Um dos maiores desafios deste projecto é, sem dúvida, a possibilidade de continuidade que ele 
representa,  no  sentido  que,  como  já  foi  referido  anteriormente,  a  partir  da  actividade 
“Musealizando” muitas outras podem ter lugar.

Seria um desafio gratificante poder dar continuidade a este projecto, e poder orientá-lo de acordo 
com  as  necessidades  educativas,  e  quem  sabe  poder  também  vocacioná-la  para  o  ensino 
especial, visto ser fundamental apostar também nas minorias, que são tão ou mais importantes 
que o resto da sociedade.
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A Aula no Museu Municipal de Caxias do Sul/RS

Fabiana de Lima Sales50

1.Introdução

Este artigo é fruto de uma pesquisa iniciada em 2005 e concluída em 2006 no Programa de Pós-
Gradução em Turismo da Universidade de Caxias do Sul. O projeto Aula no Museu do Programa 
de Educação Patrimonial do Museu Municipal de Caxias do Sul foi tomado como objeto de um 
estudo que visou buscar relações entre o processo de educação patrimonial e a atividade turística, 
centrada no patrimônio cultural da localidade. No presente texto, no entanto, foram selecionados e 
serão abordados,  de forma sucinta,  as questões mais relevantes no que concerne a Aula no 
Museu.

O processo de Educação Patrimonial, tomado como eixo referencial para a dissertação já referida, 
reforça a ideia de que é preciso difundir o acesso ao (re)conhecimento da comunidade aqueles 
bens  e  manifestações  que  constituem  a  cultura  local,  com  suas  características  únicas  e 
peculiares, assim como à conscientização sobre a importância de  manter e preservar  aquilo que 
remonta  ao  passado  histórico  do  grupo,  como sítios  e  monumentos,  obras  de  arte,  objetos, 

50  Bacharel em Turismo pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Mestre em Turismo pela Universidade de 
Caxias do Sul (UCS), Brasil.
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documentos e fazeres relacionados à memória social coletiva, elevando, dessa forma, não só o 
sentimento de identidade individual e de grupo como também o de cidadania.

A proposta metodológica empregada na pesquisa apresenta-se sob a forma de um estudo de 
caso, no qual, por meio da observação participante e da leitura conduzida pelos pressupostos 
etnográficos de imersão no grupo estudado, a pesquisadora acompanhou o desenvolvimento do 
trabalho de Educação Patrimonial realizado no Museu Municipal de Caxias do Sul. Este momento 
da pesquisa, contou, ainda, com o suporte da Metodologia da Educação Patrimonial sugerida por 
Horta et al (1999).

Na sequência, apresenta-se o Museu Municipal de Caixas do Sul,  descreve-se como se dá o 
planejamento  e  execução  da  Aula  no  Museu,  lançando  algumas  reflexões  acerca  de  seus 
resultados, bem como se considera a participação das professoras das escolas participantes da 
Aula51.

2.O Museu Municipal de Caxias do Sul

O  Museu  Municipal  de  Caxias  do  Sul  caracteriza-se  como  um  museu  histórico.  Nele,  numa 
determinada época do passado, uma definida sociedade pode ser identificada e compreendida 
através de diversos testemunhos. Estes testemunhos nada mais são que objetos de uso pessoal, 
instrumentos e ferramentas de trabalho, ornamentos decorativos, imagens religiosas, brinquedos, 
documentos, enfim, objetos produzidos pelo homem e por ele utilizados, para relacionar-se e criar 
seu mundo.

A  museografia  do  Museu  Municipal  retrata  a  trajetória  dos  italianos  e  seus  descendentes 
estabelecidos na antiga Colônia Caxias, desde 1875. Como imigrantes, integravam o contingente 
de trabalhadores excedentes durante a fase de expansão do capitalismo na Itália.  Entre eles, 
estavam  agricultores,  marceneiros,  carpinteiros,  professores,  pastores,  tecelões,  ferreiros, 
entendidos na fabricação de vinhos e laticínios, etc. Junto com suas famílias, tomariam posse das 
novas terras e realizariam o sonho de se tornarem patrões de si mesmos.

O acervo permanente do Museu Municipal descreve visualmente a forma de vida dos imigrantes, 
seus descendentes e as relações estabelecidas com as demais etnias presentes na região e o 
processo  de  ocupação  e  apropriação  do  espaço.  Segundo  Dal  Bó  e  Machado  (2000),  a 
museografia implementada teve por preocupação “dispor os objetos em uma sequência lógica que 
fizesse sentido para todos os  visitantes  e não só para especialistas,  produzindo um discurso 
museológico inteligível através da produção material ali exposta”. Assim, segundo os autores, a 
idealização da nova terra,  as incertezas da viagem são retratadas na primeira sala.  A seguir, 
vêem-se os objetos e utensílios que ajudavam os imigrantes a superar as condições impostas 
pelo  meio  e  a  tristeza  da  separação,  criando  condições  para  construir  uma  nova  vida.  As 
habilidades e técnicas traduzem-se nos espaços dedicados ao linho, dressa, taquara, cipó e vime.

Aqui também se visualiza a riqueza da região, traduzida nos instrumentos utilizados na produção 

51  Na dissertação A Educação Patrimonial e o Turismo: o caso da Aula no Museu do Museu Municipal de Caxias do 
Sul/RS,  tem-se  como  objeto  de  análise  ainda  a  observação  das  etapas  metodológicas  da  educação  patrimonial 
sugeridas por Horta  et al (1999) no processo desenvolvido na Aula no Museu; a análise das entrevistas feitas com a 
equipe de trabalho do Museu Municipal de Caxias do sul; e, a análise dos resultados obtidos junto aos educandos 
referentes aos conhecimentos adquiridos por meio da Aula no Museu. Para a obtenção de tais resultados, foi aplicado 
instrumento de pesquisa elaborado com esta específica finalidade. Para maiores detalhes, ver Sales (2006).

www.educamuseu.com 97

http://www.educamuseu.com/


Revista Eletrônica EducaMuseu
Ano I - Número 01 - Agosto 2011

  

vinícola. As características do espaço urbano são configuradas na terceira sala, seguida da arte 
sacra que, através das imagens rústicas de santos e na profusão de paramentos e alfaias, traduz 
a religiosidade dos imigrantes. O baratilho e a reprodução do interior de uma funilaria destacam o 
significado do comércio e da indústria na região. A última sala apresenta as diferentes formas de 
lazer e, daí, pode-se chegar ao pátio externo, que abriga peças de ferro, bronze, pedra e barro.

De forma suscinta, pode-se apresentar os ambientes que compõem o circuito de visitação pelo 
acervo  do  Museu  Municipal:  a  viagem,  o  trabalho,  a  cozinha,  a  marcenaria,  o  tropeiro  (o 
comércio), o artesanato, o vinho (a vitivinicultura), a saúde, o quarto das famílias, a arte religiosa, 
a arte cemiterial, o mercado (a bodega), a indústria (a Eberle), o divertimento (os brinquedos). Por 
fim, a sala de exposições itinerantes.

O Museu Municipal teve sua inscrição no Livro do Tombo de Caxias do Sul realizada em 28 de 
novembro de 2001.

3.A Aula no Museu

O objetivo  da  Aula  no  Museu  é  o  de  utilizar  as  evidências  materiais  disponíveis  no  acervo 
museológico para a construção do conhecimento dentro da perspectiva de interdisciplinaridade 
que  a  leitura  do  objeto  permite.  A ação  se  centraliza  na  transposição  do  objeto  enquanto 
testemunho para o objeto que dá vazão ao diálogo, que possibilita a reflexão sobre o momento 
presente através da exploração dos objetos do passado. A problematização do objeto cultural, 
tendo como ponto de partida a visão de mundo do educando, sintetiza a essência da Aula no 
Museu.

A  observação,  descrição,  comparação,  argumentação,  compreensão,  interpretação,  análise, 
síntese, são algumas das habilidades de pensamento que são trabalhadas durante o percurso, 
atendendo as especificidades de cada turma, objetivos estabelecidos pelo professor e conceitos 
fundamentais das áreas envolvidas (DAL BÓ; MACHADO, 2000, p. 271).

A exigência  básica  para o agendamento da Aula  no Museu é  o planejamento conjunto entre 
professor e os monitores do Museu acerca dos procedimentos e temáticas a serem desenvolvidas 
antes,  durante  e  após  a  visita.  A operacionalização  do  projeto  conta  com a  participação  de 
estagiários, alunos do curso de graduação de História da Universidade de Caxias do Sul, que 
executam  tarefas  e  atendem  professores  e  alunos  sob  a  orientação  da  Coordenação  do 
Programa.

3.1 A exploração do acervo

O percurso pelo  acervo permanente  do Museu  começa  na sala  que  se segue  à  subida das 
escadas (piso superior). Nesta sala, encontram-se os objetos relacionados ao deslocamento dos 
imigrantes e alguns utensílios utilizados no trabalho no campo. Passando por um corredor onde se 
encontram objetos do interior  da casa, especialmente utensílios da cozinha,  no fundo da sala 
estão os itens ligados ao artesanato e à produção vinícola. Esse percurso teria o formato de uma 
letra C invertida. A próxima sala traz também objetos do interior da casa dos imigrantes, mas, 
descreve especificamente o quarto das famílias. Na terceira sala, têm-se diversos tipos de objetos 
que  traduzem  a  religiosidade  dos  imigrantes.  Descendo  as  escadas,  reproduz-se  um 
estabelecimento comercial, seguido de uma sala que representa a funilaria. A próxima e última 
sala apresenta brinquedos e outros objetos que remetem ao lazer dos imigrantes italianos. Esta 
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sala dá acesso, à direita, ao pátio do Museu, e, em frente, à Sala de Exposições Temporárias. O 
percurso deste trajeto dura no mínimo uma hora e trinta minutos, chegando a duas horas, no caso 
da monitora se exceder na sua explanação.

Após a chegada do grupo ao Museu, onde são recebidos por uma das monitoras, as atividades 
são iniciadas geralmente com a acomodação dos alunos na Sala de Vídeo para apresentação da 
monitora que acompanhará o grupo e dos trabalhos que serão realizados durante a Aula  no 
Museu. A entrada dos alunos é bastante barulhenta, eles estão muito inquietos e curiosos por 
saber o que será feito. A curiosidade pelos objetos encontrados no trajeto entre a entrada e a Sala 
de Vídeo (que também possui seu próprio acervo) é comum a todos.

Normalmente, a monitora pergunta ao grupo se alguém já conhecia o Museu e quais são os seus 
bairros de procedência, antes de introduzir a questão das várias etnias que contribuíram para a 
construção de Caxias do Sul. É neste momento, também, que a monitora dá as coordenadas de 
como o grupo deve se comportar quando em contato com o acervo: não podem portar alimentos 
nem bebidas, devem manter-se sempre juntos e não devem tocar nos objetos expostos.

De acordo com a faixa etária dos alunos, eles vão ao Museu mais ou menos uniformizados. As 
turmas  de  terceira  e  quarta  série,  por  exemplo,  obedecem em maior  proporção  ao uniforme 
escolar,  acrescentando  apenas  alguns  acessórios  de  escolha  pessoal,  enquanto  dentre  os 
adolescentes da sétima e oitava séries, a maioria veste-se da forma como deseja.

A aula pode ser iniciada com a exibição de um vídeo escolhido de acordo com a temática que será 
trabalhada durante o circuito pelo Museu (Projeto Olho a Olho), ou esta atividade pode ficar para o 
final do trajeto pelo acervo, conforme planejamento prévio com a  professora responsável pela 
turma,  o que vem a ser, por sinal, a principal condição para o agendamento da Aula no Museu: a 
ida da professora da Escola até o Museu, para acertar com as monitoras as temáticas que serão 
abordadas durante a Aula, conforme conteúdo curricular trabalhado em sala de aula.

A Aula no Museu propriamente dita começa com a condução e acomodação do grupo no piso 
superior do Museu, o primeiro ambiente composto pelas peças do acervo (ambiente da Viagem). 
Uma vez que o grupo está  sentado no chão em torno da monitora,  esta começa a sua fala 
geralmente questionando os alunos sobre quais teriam sido os motivos que levaram os imigrantes 
a deixarem sua terra e se deslocarem até o Brasil. O grupo normalmente lança várias respostas, 
algumas, por vezes, em tom de brincadeira.

O grupo é permanentemente questionado e levado à reflexão com base nas perguntas que o 
acervo possibilita,  como,  por  exemplo,  o  que os imigrantes teriam trazido naquelas  malas ali 
dispostas.

Em determinado momento da Aula no Museu, a monitora coloca que as informações que ela está 
passando foram obtidas por meio de pesquisa em documentação disponível no Arquivo Histórico. 
O  grupo  é  acompanhado,  na  maioria  das  vezes,  por  duas  professoras  da  Escola,  uma 
responsável pela turma e outra que apenas acompanha o grupo, possivelmente para ajudar a 
mantê-lo reunido, ou para planejar a ida da sua própria turma, ou, ainda, porque serão abordados 
durante a Aula assuntos relativos às disciplinas das duas professoras, ocupando horários de aula 
das duas disciplinas. É comum, ainda, que uma segunda monitora do Museu acompanhe o grupo 
como espectadora, caso não haja outra atividade a desempenhar naquele momento. Ao conduzir 
um grupo de faixa etária mais avançada, a monitora inicia sua fala dizendo que quem possui 
diplomas são as professoras da Escola, que ela está ali para aprender junto com o grupo e que 
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eles devem construir a Aula no Museu em parceria.

Aula no Museu - Ambiente da Viagem

Dependendo da faixa etária, o comportamento do grupo pode ser bastante dispersivo, o que exige 
que a monitora (com ou sem a ajuda da professora responsável)  esteja boa parte do tempo 
chamando a atenção quanto às conversas e brincadeiras paralelas. Mas, via de regra, a grande 
maioria dos alunos se dispersa um pouco prestando atenção naqueles objetos que lhe estão mais 
próximos.  Ao perceber  que algum aluno se destaca em relação às conversas e brincadeiras, 
eventualmente,  a  monitora  acompanha  esse  aluno,  tomando-o  pela  mão e  direcionando  sua 
atenção para a explicação focada no acervo.

A monitora, sempre que possível, faz colocações engraçadas, em tom de brincadeira, provocando 
o riso dos alunos, além de elogios à cidade, como, por exemplo, quando pergunta aos alunos: 
“Caxias tá bonita hoje, não tá?”, para explicar como as outras etnias, e não apenas a italiana, 
contribuíram nesse processo.
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A monitora sempre contextualiza determinada informação utilizando mais de um objeto disponível 
no acervo, por exemplo, quando explica a utilização de determinado objeto exposto e em seguida 
aponta  para  uma  fotografia  ampliada  num  quadro  na  parede,  onde  o  citado  objeto  estava 
efetivamente sendo utilizado.

Eventualmente, a monitora faz perguntas ao grupo deduzindo que eles já viram determinados 
assuntos na Escola. Ocorre, muitas vezes, no entanto, de os alunos não saberem responder ou 
terem dúvidas quanto às indagações, ao passo que a monitora os incentiva a responder mesmo 
que não estejam certos da resposta.

A Aula se desenvolve essencialmente em cima dos questionamentos lançados pela monitora, o 
que  incita  o  grupo  à  reflexão.  Grande  parte  do  grupo  participa  seriamente  das  atividades, 
enquanto alguns se limitam a dar respostas ou fazer comentários engraçados quando lhes parece 
possível.  Apesar de sempre pedir silêncio enquanto fala, a monitora reclama quando a turma é 
silenciosa demais e a deixa falando sozinha. Se, por um lado, a monitora pode vir a adotar uma 
postura enérgica quando precisa de silêncio e atenção, o mesmo ocorre quando os alunos não 
respondem,  nem  perguntam  nada  durante  sua  explanação.  Tanto  o  excesso  de  conversa  e 
dispersão, quanto a apatia percebida em algumas turmas (normalmente turmas de adolescentes), 
são  comportamentos  indesejáveis  à  Aula  no  Museu,  de  modo  que  a  mesma  insistência 
empregada pela monitora para pedir silêncio, é observada para pedir que os alunos participem 
ativamente da Aula.

A monitora está sempre fazendo menção, por meio do acervo, a atividades do cotidiano do grupo, 
explicando, por exemplo, como, com os recursos disponíveis na época, os primeiros imigrantes 
levavam em média uma hora para fazer a famosa polenta. A monitora ressalta, ainda, como a 
diferença de classes sociais pode ser observada por meio dos utensílios domésticos utilizados 
pelas famílias de imigrantes. No ambiente da Cozinha, através de panelas de ferro e panelas de 
material esmaltado, a monitora classifica as famílias entre ricas e pobres.

Eventualmente, ocorre de algum aluno associar algum objeto exposto a um outro que já viu em 
propriedades de sua família. Um dos alunos de uma turma de quarta série, por exemplo, ao ouvir 
a descrição de como era a casa dos imigrantes e ver uma pintura que mostrava os dois prédios 
que compunham aquele tipo de habitação (uma servia para dormir e a outra para cozinhar, manter 
o fogo aceso e espantar os animais),  disse à monitora que na casa da sua bisavó ainda era 
"daquele jeito". Ouvindo esse depoimento, a monitora pediu que o aluno (sentado no chão como 
os demais) se levantasse e explicasse ao grupo como era na casa da sua bisavó, ao que foi 
atendida pelo atencioso aluno.

Normalmente,  ao  chegar  ao  ambiente  que  representa  o  artesanato  dos  imigrantes,  o  grupo 
começa a demonstrar os primeiros sinais de cansaço. Ao ver que alguns alunos espontaneamente 
se acomodam no chão, é comum que a monitora dê essa sugestão ao restante do grupo. Os 
alunos sentem-se mais à vontade para perguntar sobre algum objeto em específico, quando o 
associam a algo que lhes pareça familiar. Por exemplo, ao ver um objeto utilizado para marcar o 
tempo de passagem do vinho de um recipiente para outro, cujo formato se assemelha ao de um 
relógio de parede, um dos alunos pergunta a monitora como se via a hora naquele relógio, já que 
ele não possui ponteiros... No ambiente da Mercearia (a bodega), por exemplo, é comum alguns 
alunos afirmarem que existem itens expostos que ainda podem ser encontrados em algumas 
bodegas da cidade.
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Vez  por  outra,  a  monitora  pede  para  que  o  grupo  tenha  cuidado  com as  peças  do  acervo, 
alegando que elas não apenas pertencem ao grupo, mas, sim, a toda a comunidade e por isso 
tem de ser preservados. É possível, no caso de haver uma segunda monitora acompanhando o 
grupo todo o tempo, que elas se revezem nas explicações ao longo do trajeto pelo acervo, o que 
diminui o desgaste físico das monitoras e dá uma maior dinamicidade ao processo. À medida que 
mais alunos se queixam de cansaço, a monitora pede, já não mais sugere, que todos se sentem 
no chão (o que também serve para reunir aqueles mais dispersos).

Na altura do ambiente do Quarto das famílias (já pela metade do percurso), é possível que o 
grupo comece a se queixar de fome, além de cansaço e, quando já estão neste estágio, mantê-los 
atentos torna-se mais difícil. Porém, alguns temas de fácil relação e comparação com a realidade 
vivida pelo grupo, têm o poder de atrair sua atenção. Isso ocorre, por exemplo, quando a monitora 
conta, no ambiente do Quarto ou da Arte Religiosa, que as moças do início do século passado 
costumavam se casar por volta dos doze ou treze anos de idade, ou quando diz que as moças 
'gordinhas' eram as mais procuradas para o matrimônio.

Aula no Museu - Ambiente do Quarto das famílias

Na medida do possível, a monitora tenta, por meio do acervo, levantar questões polêmicas e ao 
mesmo tempo atuais como, por exemplo, quem trabalharia mais, o homem ou a mulher imigrante. 
Quando fala da produção do vinho, a monitora se surpreende com a quantidade de crianças (de 
um grupo de terceira série) que responde positivamente a sua pergunta sobre ter experimentado 
cachaça.  Em  seguida,  a  monitora  explica  porque  o  álcool  é  uma  bebida  que  não  pode  ser 
consumida  por  crianças.  Situação  similar  ocorre  quando  a  monitora  compara  o  namoro  nas 
famílias dos primeiros imigrantes e o namoro nos dias de hoje, perguntando qual dos dois tipos 
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seria o melhor. Mas, dando pouca chance de resposta ao grupo, a monitora segue dizendo que 
naqueles  tempos  idos  não  existia  o  número  de  adolescentes  grávidas  ou  contaminadas  por 
doenças sexualmente transmissíveis que se encontram hoje na nossa sociedade.

Da mesma forma que ocorre com turma de crianças (turmas de 3ª ou 4ª séries), mais ou menos 
pela metade do trajeto pelo acervo, o nível de dispersão é consideravelmente alto e poucos são 
aqueles que atendem aos chamados da monitora. Com turmas mais adiantadas, mais difíceis de 
controlar, a monitora chega a ser ríspida ao pedir a atenção do grupo.

Ocasionalmente, algum dos alunos associa algum dos objetos do acervo a um marco da cidade, 
quando,  por exemplo, uma aluna, certa vez,  reconheceu a miniatura de um busto de Abramo 
Eberle52 como sendo um daqueles dispostos na praça central da cidade. Quando chegam à parte 
dos Brinquedos (último ambiente do trajeto pelo acervo permanente), a monitora fala da lenda do 
menino Sanguanel (existe um boneco em tamanho quase natural que o representa no acervo), 
que fazia crianças travessas desaparecerem, sem afirmar tratar-se ou não de uma lenda, ou se 
era realidade. Outra versão costuma ser acrescida às turmas de adolescentes, de acordo com a 
qual,  a  lenda  do  famoso  menino  era  usada  para  enganar  as  esposas  quando  os  maridos 
passavam três ou quatro noites fora de casa.

Sala de exposições temporárias

52   Herdeiro de uma funilaria, foi responsável pelo desenvolvimento da metalúrgica Eberle, umas das indústrias que 
mais impulsionou o desenvolvimento industrial na região, que viria, posteriormente, a se tornar um grande pólo metal 
mecânico no país.
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Pode ocorrer da monitora dispender mais tempo que o previsto no trajeto pelo acervo, de modo 
que depois de se dar conta do tempo passado, todo o resto do circuito é feito de forma apressada 
e sem a devida problematização e contextualização do objeto. Isso se reflete, obviamente, no 
grupo que já não se atém mais ao que explica a monitora. Ou, ainda, a partir do momento em que 
a professora anuncia que o motorista do ônibus já espera a saída do grupo, o desempenho da 
monitora fica visivelmente alterado, passando a ser mais enérgica com o grupo para que possa 
dar andamento e concluir as atividades mais rapidamente.

O trajeto pelo acervo normalmente termina na Sala de Exposições Temporárias, por onde o grupo 
passa rapidamente, pois já é quase impossível controlar sua ansiedade pelo intervalo do lanche. 
Ao  ameaçar  deixar  as  crianças  sem lanche,  pode-se  escutar  até  mesmo um “Ah,  tia,  tenha 
piedade!”.

As crianças se dirigem, então, para a Sala de Vídeo, onde haviam deixado suas mochilas ou o 
seu  material,  e,  em  seguida,  para  o  pátio  do  Museu  onde  finalmente  (!!!)  poderão  lanchar. 
Divididos  espontaneamente  em pequenos  grupos,  eles  comem o  lanche  trazido  de  casa,  ou 
organizado pelas professoras da Escola, alguns fazendo muita bagunça (meninos, na sua maioria) 
e  outros  fazendo  reclamações  à  professora.  O  intervalo  do  lanche  dura,  em  média,  quinze 
minutos. Após esse período, eles retornam à Sala de Vídeo, onde terão continuidade as atividades 
programadas.

Pátio do Museu – Intervalo do lanche

O momento  de  exibição  do  vídeo  (como introdução  ou  complementação  ao  que  será  ou  foi 
explanado durante  o trajeto  pelo  acervo)  apresenta alguns problemas.  Primeiramente,  o local 
onde o vídeo é exibido acomoda um acervo próprio, como, por exemplo, dezenas de placas de 
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ruas  da  cidade  expostas  em uma das  paredes,  o  que,  por  si  só,  atrai  a  atenção  do  grupo, 
distraindo-o do vídeo em exibição.

Quando o vídeo é exibido depois do percurso pelo acervo, reter a atenção do grupo fica ainda 
mais difícil. Eles já conheceram o acervo, já lancharam, já brincaram, e já não estão mais tão 
dispostos a colaborar e se manter quietos numa atividade passiva e que, para alguns, pode ser 
considerada entediante, como assistir a um vídeo. Como resultado, os alunos mostram-se pouco 
ou nada interessados no vídeo, as conversas paralelas são inevitáveis e a monitora precisa pedir 
silêncio e atenção todo o tempo. Os vídeos duram em média de quinze a vinte minutos.

Sala de vídeo

Em conversa com as monitoras, constatou-se que elas concordam que o vídeo deve ser exibido 
no momento da chegada do grupo, podendo servir até mesmo como um mecanismo para aplacar 
a euforia  inicial  do grupo,  após sua chegada ao Museu.  Ficando para depois  do trajeto pelo 
acervo, a exibição do vídeo não atingiria os seus objetivos, servindo apenas como uma ocupação 
do tempo. As monitoras entendem, ainda, que assistindo ao vídeo como uma introdução à Aula no 
Museu, os alunos conseguiriam associar o que vêem e ouvem, durante o trajeto pelo acervo, ao 
que viram no vídeo,  conforme constatado pelas mesmas nas respostas dos alunos aos seus 
questionamentos.

As atividades pós-lanche também obedecem à temática principal estabelecida para o trabalho do 
grupo. Quando a temática é, por exemplo, a diversidade das etnias encontradas em Caxias do Sul 
(questão que, ao menos de forma tangencial, sempre se aborda na Aula no Museu), pode-se fazer 
uma atividade com fichas plastificadas contendo a descrição de várias características  étnicas 
(religião e hábitos alimentares) observadas na cidade, e cadeiras paramentadas com roupas e 
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ornamentos  representando  cada  grupo  étnico.  As  etnias  representadas  são  a  indígena,  a 
portuguesa, a alemã, a africana, a italiana e a gaúcha.

De acordo com o tempo disponível para as atividades, o grupo pode ainda realizar vários jogos, 
como,  por  exemplo,  o  Bingo,  onde  cada  aluno  recebe  uma  cartela  com  seis  desenhos  de 
brinquedos utilizados por imigrantes italianos, que retratam, contudo, a influência de outras etnias 
na cultura italiana, ou o jogo Quem sou eu?, no qual o grupo recebe um cartão contendo o nome 
de um objeto exposto no acervo.  A monitora descreve o objeto e sua função e,  em seguida, 
mostra um desenho do referido objeto. O grupo tem que associar a descrição e o desenho do 
objeto ao nome que cada um tem em seu cartão.

Sala de vídeo - Jogo “quem sou eu?”

Durante os jogos, o grupo se mantém atento e concentrado, ao menos até que sua cartela do 
Bingo  seja  completada  ou  que  seu  objeto  seja  chamado  no  Quem  sou  eu?.  Ao  final  das 
atividades, a monitora agradece a visita, pede ao grupo que retorne com amigos e familiares, ou 
caso precisem de maiores  informações para a realização de algum trabalho escolar  sobre o 
acervo, e que deixem sugestões para a melhoria da Aula no Museu. A Aula no Museu, com todas 
as atividades descritas, tem duração média de duas horas e trinta minutos, tanto no período da 
manhã, quanto da tarde.

3.2 A participação das professoras na Aula no Museu

O acompanhamento das professoras das Escolas, responsáveis pelo planejamento da Aula e o 
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deslocamento  dos  alunos  até  o  Museu,  tem  apresentado  comportamento  bastante  diverso. 
Normalmente  estão  em  duas  professoras,  devido  à  responsabilidade  de  cuidar  do  grupo, 
pensando  na  sua  organização  e  segurança,  segundo  depoimento  das  monitoras.  Existem 
professoras que se limitam a acompanhar o grupo de alunos, como se apenas mais um deles 
fosse.  Em  pé,  ao  lado  do  grupo  ou  sentadas  (quando  os  alunos  estão  sentados),  seu 
acompanhamento se dá de forma passiva, limitado à observação da explanação da monitora. Em 
alguns casos, a professora que apresenta esse tipo de comportamento sequer ajuda a monitora a 
manter o grupo coeso e em silêncio (até onde esse silêncio é possível e desejável). 

Existem casos, porém, onde a professora também está ela própria, efetivamente, entrando em 
contato com aquele mundo desvelado pelas peças museológicas pela primeira vez, de forma que 
para ela tudo aquilo é novidade, conforme comentário feito, à parte do grupo, por uma professora 
de origem alemã à pesquisadora durante uma das Aulas observadas. Ao término das atividades 
planejadas, esta mesma professora disse ao grupo que havia aprendido muito com a Aula no 
Museu e que esperava que os alunos ali  presentes contassem a experiência vivida no Museu 
aqueles colegas que não puderam ir.

Aula no Museu - Professoras em pé ao redor do grupo

Professoras com um perfil mais dinâmico (ou interessado), no entanto, costumam participar de 
forma  ativa  na  Aula  no  Museu.  Elas  se  inserem  no  meio  do  grupo,  participando  dos 
questionamentos e das respostas tal como o aluno mais atencioso e participativo. Muitas vezes 
chegam a complementar as informações passadas pela monitora ou aproximam temporalmente o 
uso do objeto do acervo,  dando depoimento próprio:  “A 'prof'.  utilizou esse objeto para tomar 
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banho até os seis anos de idade”. As professoras que têm essa postura preocupam-se em manter 
o grupo reunido e incita-o a participar, pedindo silêncio e chamando a atenção individualmente de 
determinados alunos (os tumultuadores, por assim dizer) quando se faz necessário.

Contudo,  acompanharam-se turmas onde a  segunda professora,  além de não acompanhar  a 
explanação da monitora, contribuía para a dispersão do grupo, ficando sempre para trás, dando a 
atenção àqueles  alunos que se afastavam do grupo maior,  de  modo que chegava mesmo a 
fortalecer a divisão dos alunos.

Por fim, as professoras são solicitadas a deixar sua avaliação em relação à Aula no Plano de 
Trabalho, documento onde consta o planejamento da Aula no Museu, por elas elaborado junto às 
educadoras do Programa. Foram analisados treze Planos de Trabalho (de turmas observadas e 
não observadas) a fim de identificar os pontos mais citados pelas professoras das escolas nas 
suas avaliações.  Os comentários mais repetidos fazem elogios às monitoras,  ao seu preparo, 
linguagem  utilizada  e  tato  com  os  alunos,  e  dizem  respeito  ao  atendimento  dos  objetivos 
estabelecidos para a Aula.  Muitas mencionam o fato da Aula ter  sido interessante e atraente, 
mantendo os alunos atentos. Algumas professoras elogiam os materiais utilizados na Aula, como o 
vídeo e os jogos, e mencionam a má distribuição do tempo como o único ponto negativo da Aula 
no  Museu.  A muitos  Planos  de  Trabalho  encontram-se anexados  os  textos  organizados  pela 
monitora  para  preparo  próprio  acerca  do  conteúdo  a  ser  abordado  nas  respectivas  Aulas.  A 
avaliação das professoras também teria outra importante função a cumprir: servir como estímulo 
ao bom trabalho realizado pelas monitoras (dentro das condições que lhes são oferecidas), além 
de passar um ponto de vista externo do trabalho que está sendo feito para a diretoria do Museu.

Por ter sido, de acordo com as avaliações, o único ponto negativo da Aula no Museu a ser citado, 
chamou a atenção da pesquisadora o fato de algumas professoras lamentarem a falta de tempo 
para a realização de todas as atividades que haviam sido programadas, o que apresenta uma 
aparente  contradição:  as  professoras  não  teriam planejado  todas  as  atividades,  inclusive  em 
termos de tempo disponível,  junto às professoras do Museu,  que têm largo conhecimento do 
tempo requerido para o desenvolvimento das atividades propostas? O que poderia justificar essa 
avaliação?

Transcrevem-se, a seguir, duas avaliações feitas por professoras participantes da Aula no Museu, 
conforme consta  em seus respectivos  Planos de Trabalho.  O primeiro  depoimento  é  de uma 
professora de 7ª série de uma escola municipal:

O trabalho foi ótimo. Os objetivos propostos foram atingidos. Pena que faltou tempo 
para  os jogos e o vídeo.  Agradeço a disposição  das professoras (educadoras do 
museu) que colaboraram para o trabalho.

A seguir, tem-se a avaliação de uma professora de 4ª série, de uma escola estadual:

É,  a aula foi atraente e interessante. A história foi contada de forma que os alunos  
mostraram-se atentos até o fim. Talvez,  com mais tempo, no final  a resposta dos 
alunos fosse mais significativa.

Algumas  informações  e  observações  coletadas  junto  às  monitoras  da  Aula  ajudam  no 
entendimento desse desencontro. O primeiro problema reside no fato de que a professora da 
escola não conhece, ela própria, o acervo. De acordo com depoimento das monitoras, 99% das 
professoras participam das Aulas como se tudo para elas fosse novidade, da mesma maneira que 
o  é  para  os  alunos.  Dessa  forma,  ela  indicaria  quais  são  os  pontos  que  deseja  que  sejam 
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desenvolvidos com os alunos no Plano de Trabalho, mas, à medida que a Aula transcorre, ela se 
depara com objetos inesperados, cuja exploração enriqueceria mais a Aula para os alunos, de 
modo que, ao longo da aula, ela pede ou pergunta por tópicos fora do planejamento inicialmente 
elaborado,  pedindo  que  se  fale  mais,  por  exemplo,  sobre  o  vinho,  a  religiosidade  ou  sobre 
aspectos relativos ao trabalho dos imigrantes.

Outro ponto diz respeito ao fato de a temática da imigração italiana ser conteúdo curricular apenas 
da 3ª série. Assim, alunos de turmas mais adiantadas estariam despreparados para este assunto 
(ou não se lembrariam mais dele), o que gera a necessidade de as monitoras se demorarem mais 
na  sua  explanação,  oferecendo  uma espécie  de  introdução  a  todo  o  processo  da  imigração 
italiana  (desde  o  processo  de  Unificação  da  Itália)  para  que  os  alunos  possam  melhor 
contextualizar as condições socioculturais e econômicas da sociedade que produziu todo o acervo 
ali  presente. Dessa forma, pressupõem-se que a falta de conhecimento prévio dos alunos em 
relação à história da imigração faz com que a monitora precise despender mais tempo que o 
previsto na problematização do objeto cultural.

Por fim, o agendamento da Aula no Museu estaria sendo realizado em duas etapas: um primeiro 
contato, por telefone, no qual a professora da Escola daria as coordenadas mais gerais da Aula 
que deseja; e um segundo contato, realizado pessoalmente no Museu, no qual a professora da 
Escola  e  uma  educadora  do  Programa  de  Educação  Patrimonial  organizariam  os  detalhes 
menores  relativos  à  Aula,  passando,  posteriormente,  esse  Plano  de  Trabalho  à  monitora 
responsável  pelo  acompanhamento  do  grupo.  O fato  de  a  pessoa  que  trabalha  junto  com a 
professora da Escola na elaboração do Plano de Trabalho não ser a mesma a acompanhar o 
grupo seria uma das possíveis causas desse conflito entre as atividades planejadas e o tempo 
necessário para sua execução.

Em entrevista com uma das educadoras do Programa, responsável pela elaboração do Plano de 
Trabalho, a falta de tempo para a execução de todas as atividades passíveis de planejamento na 
Aula no Museu seria um problema de difícil solução, uma vez que a mesma entende que a Aula, 
com todas as atividades possíveis, necessitaria de mais tempo. Esta educadora chega a enfatizar 
a  importância  do  momento  dos  jogos  como sendo  necessário  até  mesmo para  se  avaliar  o 
resultado  da  Aula.  Quando  perguntada  sobre  a  sua  avaliação  em  relação  ao  resultado 
apresentado pelos alunos e aos objetivos pretendidos com a Aula no Museu, a referida professora 
deu a seguinte resposta:

Bom, eu acho que eu só poderia falar isso aí, assim, com uma consistência, a partir  
do momento que eu pudesse ter realizado os jogos, que é um feedback, né?. Então,  
poucas vezes eu pude participar de Aulas onde os jogos foram concluídos. Agora,  
pela avaliação das professoras que a gente pega sempre, sabe, onde muitas vezes,  
por elas terem assim um objetivo um pouco diferente... Elas dão aquele conteúdo na  
aula, e elas vêm assim pra uma complementação, um aumento de conteúdo, novos  
conhecimentos...  aí,  fecha.  Tanto  que  a  maioria  dos  Planos,  tu  vê  que  ela  diz:  
'atendemos nossos objetivos e tal'. Elas reclama é do tempo, né?. Então, eu acho que  
elas pensam assim:  'ah,  eu falei  aquilo,  aqui  eles tiveram mais  informação sobre  
aquilo, ficou legal e tal'. Agora, se eu pensar no planejamento que a gente fez, a gente 
não  sabe  quanto  que  o  aluno  levou  exatamente  por  aquele  trabalhinho  ali  
(EDUCADORA A).

No entanto, mesmo tendo salientado o papel que os jogos desempenham no contexto geral da 
Aula no Museu, segundo a educadora, não seria viável diminuir o tempo gasto no trajeto pelo 
acervo, sob pena de sacrificar informações relevantes para os grupos.
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4.Outras reflexões

Acredita-se que, visando um melhor desenvolvimento da Aula no Museu, deveria haver um melhor 
preparo para aqueles que vão conduzir a Aula, recebendo diretamente os grupos. Mesmo que 
essa função venha sendo desenvolvida a contento,  constatou-se junto à equipe do Museu,  a 
carência de um período no qual as monitoras possam aprimorar seus conhecimentos sobre o 
acervo, assim como ser treinadas nas técnicas de condução de grupo, o que requer um preparo 
especial, principalmente porque o Museu recebe grupos de todas as faixas etárias, com perfis 
diversos,  como  turistas  e  professores,  por  exemplo,  o  que  pede  por  sua  vez  habilidades  e 
linguagens diferenciadas.

A alta rotatividade observada no quadro das monitoras, por estarem vinculadas ao Museu como 
estagiárias  –  seu  estágio  pode  durar  de  6  meses  a  2  anos  –  é  um  problema  existente  e 
reconhecido pela diretoria do Museu. Dado que as monitoras ficam poucos meses no Museu, 
torna-se difícil consolidar uma equipe dedicada, empenhada em desenvolver um trabalho de longo 
prazo,  que  necessita  de  muita  pesquisa  e  compromisso  (sem  diminuir  o  comprometimento 
observado nas atuais monitoras).

Detectou-se que a Aula no Museu apresenta um problema no que tange o seu planejamento. 
Muitas vezes, os grupos não conseguem cumprir todas as atividades programadas no Plano de 
Trabalho, devido ao tempo geralmente despendido no trajeto pelo acervo, que sacrifica uma etapa 
importante  da  Aula  que  é  o  momento  dedicado  aos  jogos,  quando  os  estudantes  têm  a 
oportunidade  de  fixar  melhor  os  conhecimentos  adquiridos  com  a  visita  e  que  corresponde, 
exatamente, à etapa lúdica da Aula no Museu, vale dizer, as brincadeiras. Acredita-se que uma 
forma de minimizar esse problema seria a condução da professora responsável pela turma pelo 
acervo, no momento da elaboração do Plano de Trabalho, de modo que o circuito pelas peças 
seja feito de forma pontual e em menos tempo. Esta alteração possivelmente também repercutiria 
na disposição e atenção observada nos estudantes,  que costumam demonstrar  cansaço pela 
metade do trajeto.

A Aula  no  Museu atinge  satisfatoriamente  todos os  critérios  retirados da teoria  da Educação 
Patrimonial para confrontamento com a prática observada no Museu, deixando a desejar somente 
a exploração do objeto pelo aluno, que ocorre apenas de forma visual e não envolve os outros 
sentidos, além da sistematização do processo que, conforme já exposto, nem sempre cumpre 
todas as atividades programadas.

No que diz respeito à metodologia sugerida por Horta et al  53(1999), verificou-se que as etapas 
podem ser observadas na Aula no Museu, mas não na sequência sugerida pela autora e de forma 
condicionada  pelo  preparo  e  interesse  da  professora  responsável  pela  turma,  uma  vez  que, 
segundo  depoimento  das  monitoras,  algumas  atividades  são  realizadas  fora  do  Museu,  em 
continuidade ao que foi visto durante a Aula.

Grunberg (2000), ao discutir a metodologia da educação patrimonial a divide em três momentos: 
identificação, registro, valorização e resgate. A autora afirma que essa divisão é feita para fins de 
melhor explanar a idéia de uma metodologia de trabalho, porém, admite que, na prática, as etapas 
não se apresentariam de forma tão delimitada e distinta como na teoria, de forma que se pode 
observar mais de uma etapa ocorrendo simultaneamente sem prejuízo ao objetivo do trabalho. 
Entende-se que esta situação da qual fala Grunberg (2000) se aplica ao caso da Aula no Museu.

53  Segundo  Horta  et  al (1999),  o  processo  de  educação  patrimonial  se  desenvolve  a  partir  de  quatro  etapas: 
observação, registro, exploração e apropriação.
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A realização de um Programa de Educação Patrimonial, que tem um de seus projetos executados 
integralmente no Museu Municipal da cidade (a Aula no Museu), dinamiza este espaço, inserindo-
o no cotidiano dos citadinos, funcionando como um importante espaço extraclasse de construção 
do conhecimento.  O destaque à função pedagógica e social  do Museu Municipal  o coloca de 
acordo com os novos paradigmas museológicos, segundo os quais o museu é parte do tecido 
social voltando a ser um espaço pedagógico, mas antes de tudo, um espaço vivo e assim, torna-
se potencialmente um atrativo turístico para aqueles que buscam uma aproximação entre turismo 
e cultura.

Diante  da  pesquisa  realizada,  entende-se  que  o  trabalho  com  o  patrimônio  é  sempre  uma 
construção e seus efeitos são sentidos a longo prazo, de forma que se  acredita que foram dados 
os primeiros passos no sentido de sensibilizar a comunidade de Caxias do Sul para a preservação 
e possibilidade de utilização didática do seu Patrimônio Cultural.
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Resenha GRINSPUM, Denise & Araújo, Marcelo. “Educação em Museus”
Título original (Inglês): “Managing Museum and Gallery Education”

Fernanda Castro54

De  autoria  de  Denise  Grinspum,  educadora  do  Museu  Lasar  Segall,  e  de  Marcelo  Araujo, 
museólogo da mesma instituição, a presente obra a ser apresentada foi originalmente editada em 
língua inglesa pela Museums & Galleries Comission (MGC), órgão britânico que tem por objetivo 
fomentar o desenvolvimento das instituições museológicas e preservar o patrimônio cultural.

Foi publicada em uma série entitulada Guidelines for a Good Practice, com o fim de oferecer aos 
museus e afins oportunidade de conhecer teoricamente o desenvolvimento de serviços de alta 
qualidade em museus.

Esta  obra  destina-se  especificamente  a  profissionais  que  desejam  estabelecer  setores 
educacionais nas instituições em que atuam e volta-se para a organização de planos de trabalho e 
elaboração de políticas educacionais.

A versão em português, produzida pela editora da USP, é uma importante iniciativa, uma vez que 
a  própria  obra  cita  a  insuficiência  da  bibliografia  sobre  o  tema  e  a  escassez  de  formação 
específica na área de educação em museus no Brasil.

Os apontamentos apresentados no texto têm como objetivo inicial oferecer aos profissionais de 
museus ferramentas para superação dos desafios da atualidade através de novas relações com o 
público e da construção de uma cidadania consciente, incentivada pelos espaços museais.

Para isso, os autores pontuam propostas de gerenciamento da área educacional dos museus, que 
incluem a elaboração de políticas locais e planejamento educacional, gerenciamento de recursos 
e pessoas, relação com as direções das instituições e recomendações gerais sobre o tema.

Inicialmente,  a  função  educativa  dos  museus  é  frisada,  demonstra-se  que  todos  os  museus 
podem cumprir um papel educativo que varia de acordo com seu acervo, recursos, público alvo, 
tamanho e profissionais.

O papel que o conjunto dos profissionais dos museus pode cumprir na prática educacional é bem 
lembrado.  Além  disso,  é  fundamental  que  a  direção  dos  trabalhos  educativos  seja  feita  por 
profissional  especialista  na  área  (com  utilização  sempre  que  necessário  de  consultorias  e 
treinamentos externos e internos) e que haja suficientes recursos para a elaboração das políticas 
educacionais.

Levanta-se a necessidade do registro escrito de uma política educacional em cada museu, que 
deve ser revisada de acordo com as necessidades de cada instituição, além de ser devidamente 
aprovada nas instâncias deliberativas dos museus, tendo prazos e objetivos bem definidos.

O texto aponta como fundamental que a política educacional seja democrática, construída visando 
um público amplo,  porém deve ser elaborada em etapas,  priorizando-se qual(is)  público(s)  se 

54 Educadora, formada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Servidora pública do Ibram – Instituto 
Brasileiro de Museus, locada no Museu Chácara do Céu. 
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pretende atingir  em curto,  médio  e longo prazos,  por  isso  pesquisa de público é uma arma 
fundamental indicada para estas elaborações.

A articulação com outras instituições também é apontada como forma de facilitar e aprimorar as 
ações educativas.

Por fim, o texto aponta a necessidade da divulgação e propaganda das ações realizadas.

Na  parte  final  do  artigo,  os  autores  apresentam  dois  estudos  de  caso  para  exemplificar  a 
elaboração de uma política educacional. 

O primeiro trata do envolvimento dos demais setores das instituições nas políticas educacionais e 
foi desenvolvido por Pauline Thomas, da Wolverhampton Art Gallery. 

Nesta experiência a autora relata um trabalho de elaboração de política educacional que envolveu 
não  só  os  profissionais  de  diversas  especialidades  dentro  da  instituição  como  também  dos 
usuários do espaço museal, o que tornou as ações educativas mais producentes e envolventes.

O Segundo relata a experiência de pequenos museus, que atuando juntos elaboraram políticas 
educacionais que culminaram em ricas experiências educativas, desenvolvido por Sue Wilkinson, 
da South Eastern Museums Education Unit.

A autora participou como consultora educacional  de uma equipe que juntava profissionais  de 
outras áreas, curadores de quatro museus de Londres.

O objetivo era elaborar políticas educacionais  em conjunto e para isso a educadora elaborou 
metas que deveriam ser cumpridas a cada reunião.

A  necessidade  de  haver  consultores  especialistas  em  educação  foi  sentida  por  todos  os 
curadores.

Houve um entendimento comum de que a elaboração da política educacional de um museu requer 
formação específica de profissionais, avaliações e uma abrangência muito superior às questões 
específicas da educação.

As duas experiências aparecem no artigo como uma exemplificação de medidas concretas na 
área de educação em museus que devem ser repetidas e tomadas como prática das instituições 
que desejarem realizar o grande desafio de colocar os museus a serviço de seu público e da 
construção de um conhecimento e cidadania fundamentais nos dias de hoje.
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