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RESUMO 

 

Jully Anne Almeida Lima. O museu de ciências e suas adjacências: A inserção do Museu 

da Vida/Fiocruz na vivência de jovens moradores(as) do seu entorno a partir da ação 

educativa Programa de Iniciação à Produção Cultural. 2019. 

 

O objetivo desta pesquisa é compreender os significados construídos por jovens moradores(as) 

do entorno do Museu da Vida, rodeado por favelas, lugares historicamente desvalorizados, a 

partir da ação educativa Programa de Iniciação à Produção Cultural (Pró-Cultural). Para tal 

compreensão esta pesquisa toma como referência os princípios de uma formação crítica pelos 

conceitos de consciência crítica e emancipação, tendo como aporte teórico, principalmente, 

obras do educador Paulo Freire, que se complementam com pesquisas voltadas a nova 

museologia e a museologia social no entendimento da função social dos museus e destes como 

ambientes acessíveis, preocupados com as questões sociais. É nesse ambiente entremeado de 

afetos e reflexões que buscamos especificamente investigar a relação entre o museu e os(as) 

jovens moradores(as), nele também procuramos compreender o papel da ação educativa, na 

potencialização dos saberes individuais e no desenvolvimento do senso de responsabilidade 

para a vida coletiva, bem como identificar alguns dos saberes enfatizados nas atividades 

educativas propostas, a fim de se perceber a conexão entre as propostas da ação e os objetivos 

do museu acerca da ciência. Ao longo da história dos museus, a trajetória destes como 

instituições educacionais se desenvolveu no decurso dos anos passando pela concepção de 

espaço destinado à contemplação, com uma visão colonizadora e comprometido com a 

transmissão e imposição de ideias à consideração do visitante como sujeito ativo na construção 

e ressignificação do conhecimento, principalmente com o advento de uma museologia crítica. 

Com isso, partimos da premissa de que as ações educativas podem contribuir na relação museu-

público, no caso desta pesquisa se tratando de museu de ciências, como instrumento não só em 

favor dessa aproximação, mas também na contribuição do favorecimento ao entendimento de 

questões científicas aproximando-as do público não cientista, com uma abordagem tanto crítica 

quanto humanista, na colaboração para a consciência crítica e emancipação dos(as) 

educandos(as). 

 

 

Palavras-Chave: Museu de Ciências. Ação educativa. Paulo Freire. Museologia Social. 

Juventudes. Favelas. 
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ABSTRACT 

 

Jully Anne Almeida Lima. The science museum and its surroundings: The insertion of the 

Museum da Vida/Fiocruz in the experience of young residents of its surroundings from 

the educational action Program of Initiation to Cultural Production. 2019. 

 

The purpose of this research is to understand the meanings built by young people living in the 

surroundings of the Museu da Vida, surrounded by favelas, places historically devalued, from 

the educational action Program of Initiation to Cultural Production (Pró-Cultural). For this 

understanding, this research takes as reference the principles of a critical formation by the 

concepts of critical consciousness and emancipation, having as theoretical contribution mainly 

works of the educator Paulo Freire that are complemented with research directed to the new 

museology and the social museology in the understanding of the social function of museums 

and of these as accessible and socially concerned environments. It is in this environment 

interspersed with affections and reflections that we specifically seek to investigate the 

relationship between the museum and the young residents, in which we also seek to understand 

the role of educational action, the enhancement of individual knowledge and the development 

of a sense of responsibility for collective life, as well as to identify some of the knowledge 

emphasized in the proposed educational activities, in order to perceive the connection between 

the proposals of the action and the objectives of the museum about science. Throughout the 

history of museums, their trajectory as educational institutions developed over the years passing 

through the conception of space destined to contemplation, with a colonizing vision and 

committed to the transmission and imposition of ideas to the consideration of the visitor as an 

active subject in the construction and re-signification of knowledge, especially with the advent 

of a critical museology. With this, we start from the premise that the educational actions can 

contribute in the museum-public relation, in the case of this research being a museum of 

sciences, as instrument not only in favor of this approach, but also in the contribution of the 

favor to the understanding of scientific questions bringing them closer to the non-scientist, with 

a critical as well as a humanistic approach, in collaborating with the critical awareness and 

emancipation of learners. 

 

Keyword: Museum of Sciences. Educational action. Paulo Freire. Social Museology. Youth. 

Favela. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os museus abrigam o que fomos e o que 

somos. E inspiram o que seremos. 

Gilberto Gil 

 

O fascínio pelo universo dos museus começou ainda na infância, quando minha mãe 

me levava em passeios a museus, centros culturais e pontos turísticos que valorizavam a 

história, a arte e a ciência, principalmente da cidade de Belém, nossa terra natal, no Estado do 

Pará. Dito isto, não é difícil entender a escolha pelo curso de Museologia, que partiu da paixão 

das boas memórias, registradas nas várias fotografias tiradas em lugares como o Museu Goeldi, 

o Bosque Rodrigues Alves, o Forte do Castelo e outros, situados na cidade de Belém. 

Com a aprovação para o curso de graduação em Museologia me interessei, 

particularmente, pela Educação voltada ao universo museal. Esse interesse surge a partir da 

participação na frente de pesquisa no projeto de extensão “Transcodificações Urbanas, uma 

virtualização dos monumentos de Belém”, no ano de 2013, na Universidade Federal do Pará 

(UFPA), coordenado pela professora Carmen Silva e desenvolvido por professores(as) e 

estudantes da Faculdade de Artes Visuais (FAV) e de Engenharia da Computação. O projeto, 

que ainda possui continuidades e melhorias, objetiva propiciar novas formas de conhecer a arte 

pública por meio de recursos tecnológicos com a reprodução dos espaços em ambiente virtual, 

“[...] também pretende democratizar o acesso à informação sobre os monumentos de Belém ao 

disponibilizar na rede o conteúdo elaborado a partir de resultados de pesquisa, apresentando 

dados históricos, artísticos e culturais sobre eles, muitos inéditos” (SILVA, 2014, p.104). 

No ano de 2015, realizamos encontros em algumas escolas de ensino público de 

Belém, fazendo uso do potencial didático do projeto, onde foram apresentadas as virtualizações 

dos monumentos, a pesquisa que associa tecnologia e cultura, atividades interativas e o site 

Monumentos de Belém1, para alunos(as) e professores(as). Um dos principais objetivos dos 

encontros foi a motivação para o uso desta ferramenta em atividades de ensino e pesquisa acesso 

a informações sobre os monumentos de Belém buscando estreitar os laços entre os sujeitos e o 

patrimônio cultural local, mediante o uso de textos, fotografias, visitações virtuais com a 

modelagem em 3D dos monumentos e games. 

                                                           
1 Ver página oficial do projeto Monumentos de Belém, disponível em:g 

<http://www.monumentosdebelem.ufpa.br/transcodificacao/>. 
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Paralelo ao trabalho realizado no Transcodificações Urbanas, em 2014, iniciei um 

estágio no Serviço de Educação e Extensão Cultural (SEC), integrado a Coordenação de 

Museologia (CMU) do Museu Paraense Emílio Goeldi2 (MPEG) – o mesmo frequentado 

durante a infância – atuando no desenvolvimento de ações educativas. Esse museu, que é uma 

entidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC) e, desde sua origem, em 1866, dedica-se aos estudos científicos das 

ciências naturais e etnológicas da região amazônica, serviu como espaço de experiência prática 

e como campo de pesquisa para o trabalho de conclusão de curso, com orientação do professor 

Hugo Menezes. 

A partir dessa caminhada entre o projeto de extensão e o Museu Goeldi, a atração 

pela educação em museus se intensificou e os interesses específicos de pesquisa se 

fortaleceram: museus de ciências, tecnologia, interatividade, ações educativas, a relação entre 

o museu e os públicos e entre sujeitos e patrimônios. Assim, ao finalizar a graduação, pensando 

em dar continuidade à investigação acadêmica em torno de tais interesses, resolvi que iria 

ingressar – ou pelo menos tentar – em uma pós-graduação em Educação. 

No intuito de conhecer melhor outra realidade museal, o Estado do Rio de Janeiro 

torna-se minha primeira opção, por questões de relação afetiva e familiaridade com o lugar 

onde já havia morado no passado e por ter familiares residentes. Após o processo seletivo, 

ingressei no Mestrado em Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF), em 2017, na 

linha de pesquisa Ciência, Cultura e Educação (CCE) e comecei a participar do grupo de estudos 

Currículo, Docência e Cultura (CDC). As orientações recebidas, as referências na área da 

Educação oriundas das disciplinas e dos encontros no CDC, as conversas informais com 

colegas, foram bases para recortes, escolhas metodológicas e contato com o campo empírico 

neste estudo. 

 

O contexto do tema e a apresentação do objeto e dos objetivos deste estudo 

 

A pesquisa aqui apresentada não está diretamente relacionada ao trabalho defendido 

na graduação, contudo, no decorrer da investigação, novos questionamentos foram surgindo. 

Em minha monografia, analisei como as propostas das ações educativas do MPEG alcançavam 

o público, evidenciando as estratégias de promoção utilizadas para tal fim. Percebemos que o 

museu necessita de vários subterfúgios para alcançar os diversos públicos existentes, com 

                                                           
2 Ver página oficial do Museu Paraense Emílio Goeldi, disponível em: <https://www.museu-goeldi.br/>. 
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diferentes ações educativas que atendam as especificidades de cada público ou com ideias de 

ações que englobem ao máximo a pluralidade de visitantes: faixa etária, escolares, família, 

Pessoas com Deficiência (PcD), etc. 

Dentre as ações educativas abordadas pelos educadores do SEC nos questionários 

utilizados para o trabalho de conclusão da graduação efetuado no Museu Goeldi e a partir das 

observações feitas durante a vivência no meio, chamou-me a atenção aquelas ações voltadas 

para o público que reside nas imediações do museu, em que os(as) moradores(as) da região se 

inscrevem e participam de atividades frequentes, com horários e dias determinados por meses. 

Isso fez com que surgissem os seguintes questionamentos: levando em consideração a 

especificidade de um museu de ciências, de que maneira este lugar dialoga com os(as) 

moradores(as) do seu entorno, na perspectiva de uma formação crítica visando o 

desenvolvimento de uma articulação entre as propostas do museu e as necessidades do público-

alvo? O que leva os sujeitos, os não cientistas, a participarem deste tipo de ação? Como se 

estabelecem a adesão à ação e a permanência dos(as) participantes? Estas perguntas deram base 

e nortearam a atual pesquisa. 

Para responder às questões levantadas tornou-se mais interessante investigar uma 

ação já desenvolvida em um museu – e não uma implementada pela pesquisadora – como forma 

também de apresentar a existência de atividades educativas elaboradas pela equipe de 

profissionais responsáveis, bem como a compreensão da importância de um setor educativo 

dentro de um museu e deste último como espaço intimamente ligado à Educação, por vezes não 

avaliado de tal maneira3. 

O tempo da ação educativa foi igualmente relevante para se obter as repostas, pois 

somente ações com tempo prolongado, diferente daquelas com poucos ou apenas um dia, é que 

nos permitiria o acompanhamento para entender a permanência dos participantes. Por isso, a 

ação educativa que analisamos é anualmente realizada e possui a duração de oito meses. 

Outra questão a ser ponderada é a de que no último parágrafo do texto anterior, 

deixo claro que o contato com o campo empírico foi feito após ingressar no mestrado, ou seja, 

um mundo novo a ser desvendado, desbravado, percebido. Assim, conheço o Museu da Vida, 

um museu interativo de ciências, que pertence a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e suas ações 

educativas. Como meu intuito desde o princípio seria olhar para a relação museu de ciência e 

                                                           
3 Crítica a indagação “O que o museu tem a ver com educação?”, feita em 2013, pelo então ministro da educação 

Aloízio Mercadante em visita a um museu da Fundação Joaquim Nabuco. Ver CASTRO, F. “O que o museu tem 

a ver com educação?” Educação, cultura e formação integral: possibilidades e desafios de políticas públicas 

de educação museal na atualidade. 2013. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, 

Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro. 
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moradores(as) do entorno, deparo-me com o Programa de Iniciação à Produção Cultural (Pró-

Cultural) que promove atividades com jovens os quais moram nos arredores do museu. Esse 

museu é localizado em uma das principais avenidas do Rio de Janeiro – Avenida Brasil – é 

rodeado por favelas e são nesses territórios que os(as) jovens participantes residem. Portanto, 

destaco novamente a primeira questão levantada, reformulada a partir das características 

citadas: levando em consideração a especificidade de um museu de ciências, de que maneira 

este lugar dialoga com os(as) jovens moradores(as) do seu entorno, na perspectiva de uma 

formação crítica visando o desenvolvimento de uma articulação entre as propostas do museu 

(preservar o patrimônio, promover a saúde e divulgar a ciência e a cultura) e as necessidades 

de jovens moradores(as) de favelas? 

Diante destas informações, objetivamos compreender os significados construídos 

por estes(as) jovens moradores(as) do entorno do Museu da Vida, a partir da ação educativa 

Pró-Cultural. Para tal compreensão esta pesquisa toma como referência os princípios de uma 

formação crítica pelos conceitos de consciência crítica e emancipação, tendo como aporte 

teórico principalmente as obras do educador Paulo Freire (1967; 1980; 2001; 2011; 2018). A 

decisão de utilizar obras de Freire veio do grande interesse por uma museologia ativa na 

aproximação entre os sujeitos e patrimônios, voltada à preocupação com as questões sociais. O 

contexto teórico desta pesquisa partirá de referenciais freireanos e de pesquisadores(as) 

interessados(as) na nova museologia e na museologia social. 

Nas pesquisas que realizei ainda na graduação em torno da nova museologia e da 

museologia social, constatei que um dos grandes pesquisadores favoráveis as propostas de 

renovação, o museólogo Hugues de Varine, teve contato direto com Paulo Freire e suas obras. 

Isso ajudou na organização de um pensamento transformador. Varine, em entrevista com o 

museólogo-poeta Mário Chagas (2014, p.244) reflete: “penso que cabe a nós agora meditar 

sobre seus textos e suas ideias e adaptá-los aos nossos problemas, cada um na sua área de 

competência”, é o que propomos ao direcionar nossos olhares para o objeto deste estudo: a ação 

educativa Pró-Cultural. 

A ação educativa aqui pesquisada, é realizada desde 2012, voltada para jovens de 

16 a 19 anos, que cursam o 2º e 3º anos do ensino médio em escolas da rede pública, do território 

de Manguinhos e arredores - zona norte da cidade do Rio de Janeiro, onde o Museu da Vida 

está localizado. Nela, são oferecidas diversas atividades como: filmes, palestras, oficinas, 

debates, dinâmicas e visitas a diversos outros museus. É nesse ambiente entremeado de afetos 

e reflexões que buscamos especificamente investigar a relação entre o museu e os(as) jovens 

moradores(as). Nele também procuramos compreender o papel da ação educativa, na 
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potencialização dos saberes individuais e no desenvolvimento do senso de responsabilidade 

para a vida coletiva, bem como identificar alguns dos saberes enfatizados nas atividades 

educativas propostas, a fim de se perceber a conexão entre as propostas da ação e os objetivos 

do museu acerca da ciência. 

 

Contribuições aos campos de interesse e a relevância social 

 

Quanto à importância de se estudar a relação entre o museu e os moradores(as) do 

seu entorno pelo viés da Educação, no Código Deontológico para Museus – aprovado pela 15ª 

Assembleia Geral do Conselho Internacional de Museus4 (ICOM) em Buenos Aires, Argentina, 

em 1986, modificado em 2001 na 20ª Assembleia Geral em Barcelona, Espanha e, revisto pela 

21ª Assembleia Geral realizada em Seul, Coréia do Sul, em 2004 – é anunciado que “os museus 

têm o importante dever de desenvolver o seu papel educativo atraindo e ampliando os públicos 

saídos da comunidade, localidade ou grupo a que servem. Interagir com a comunidade e 

promover o seu patrimônio é parte integrante do papel educativo dos museus” (ICOM, 2009a). 

Ao refletirmos sobre este contato dos públicos com a instituição por meio das ações 

educativas, é inevitável pensarmos no papel social dos museus, na aproximação da população 

com as atividades museais, considerando também as mudanças ocorridas nas formas de se 

pensar museu e museologia. Frederic Mayor, enquanto diretor-geral da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), na abertura da XV Conferência 

Geral do ICOM, em 1989, ressaltava estas mudanças: 

 

 

Esta evolução é evidentemente, tanto, qualitativa como quantitativa. A instituição 

distante, aristocrática, olimpiana, obcecada em apropriar-se dos objetos para fins 

taxonômicos, tem cada vez mais - e alguns disso se inquietam - dado lugar a uma 

entidade aberta sobre o meio, consciente da sua relação orgânica com o seu próprio 

contexto social. A revolução museológica do nosso tempo - que se manifesta pela 

aparição de museus comunitários, museus 'sans murs', ecomuseus, museus itinerantes 

ou museus que exploram as possibilidades aparentemente infinitas da comunicação 

moderna - tem as suas raízes nesta nova tomada de consciência orgânica e filosófica 

(MOUTINHO, 1993, p.7). 

 

 

As discussões sobre museu e sociedade são bastante antigas. Entre as comprovações 

temos registros como o da Mesa-redonda de Santiago no Chile realizada em 1972, a qual 

                                                           
4 Iternational Council of Museums: organização internacional, com comitês em diversos países, que representa 

museus e profissionais de museus. Sua missão é preservar, conservar e compartilhar o patrimônio cultural (ICOM. 

< http://icom.museum/the-organisation/> – Acesso em 26/07/2017, tradução livre). 
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abordaremos com mais clareza no decorrer desta pesquisa, onde as reflexões se pautaram em 

torno da conscientização da função dos museus no meio social e preconizou-se: 

 

 

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 ação, situando suas atividades 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 (ICOM, 2009b, p.112-

113). 

 

 

Foi a partir da década de 1970 que alguns teóricos publicaram textos inovadores, 

fomentando a vocação social dos museus bem como seu caráter interdisciplinar e, no final de 

1980, surgiu o termo inglês new museology (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p.63 apud 

VERGO, 1989). Entendemos aqui que a nova museologia “se apresenta como um discurso 

crítico sobre o papel social e político dos museus” (Idem), estando presente nas contestações 

em torno do que é museu e museologia mesmo nos dias atuais, a partir das reflexões críticas 

sobre as práticas museais (BRULON, 2015). 

Com o advento da nova museologia, os debates sobre museu e sociedade se 

intensificaram, bem como o aproveitamento do patrimônio em favor do desenvolvimento local 

(VARINE, 2012). Para Chagas e Gouveia (2014), entre as disputas e debates em torno da nova 

museologia, a expressão perdeu sua força e deu espaço ao avanço da denominada museologia 

social ou sociomuseologia, principalmente a partir dos anos de 1990. 

Em ensaio escrito para o primeiro volume dos Cadernos de Sociomuseologia, com 

o tema “Sobre o conceito de Museologia Social”, Moutinho (1993, p.07) escreve que “o 

conceito de Museologia Social, traduz uma parte considerável do esforço de adequação das 

estruturas museológicas aos condicionalismos da sociedade contemporânea”. É sob essa 

perspectiva que olharemos para a relação entre museu e moradores(as) da vizinhança a partir 

de uma ação educativa, que de acordo com a supervisora pedagógica e educadora Tereza (Pró-

Cultural/Fiocruz), em entrevista, é voltada ao compartilhamento do patrimônio material e 

imaterial que é e deve ser de todos(as). 

Ainda que na ação educativa pesquisada não sejam utilizados referenciais da nova 

museologia ou museologia social, pensadores como Paulo Freire, que muito contribuiu – 

mesmo que indiretamente – para a organização de ideias em torno de uma nova museologia 

estão presentes na sua diretriz pedagógica. De qualquer forma, uma museologia inquieta com 

as questões sociais está presente na ação e no Museu da Vida desde sua origem, como veremos 
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no primeiro capítulo. Quanto a isso, nas palavras de Chagas e Gouveia (2014, p.16), 

evidenciamos que: 

 

 

As múltiplas designações indicam, de algum modo, a potência criativa, a capacidade 

de invenção e reinvenção dessas experiências e iniciativas, e evidenciam a disposição 

para driblar e resistir às tentativas de normatização, estandardização e controle 

perpetradas por determinados setores culturais e acadêmicos. Essas museologias 

indisciplinadas crescem de mãos dadas com a vida, elaboram permanentemente seus 

saberes e fazeres à luz das transformações sociais que vivenciam como protagonistas, 

por isso mesmo é no fluxo, no refluxo e no contrafluxo que se nomeiam e renomeiam, 

se inventam e reinventam, permanentemente. 

 

 

Nesse contexto, partimos da premissa de que as ações educativas são importantes 

ferramentas de dinamização do contato com os diversos públicos, construindo novos olhares 

sobre as funções museológicas, o patrimônio, a memória e a vida. Hein (2006, tradução livre), 

afirma que apesar do papel educativo do museu ser tão antigo quanto o museu moderno, o 

reconhecimento da função educativa nesses espaços é principalmente um fenômeno do século 

XX, com a criação de cursos de pós-graduação em educação de museu, a confirmação do cargo 

de educador(a) de museu, organização de comissões de educadores(as) a níveis regionais, 

nacionais e internacionais, periódicos dedicados a área e assim, o crescimento de literatura 

específica. 

No Brasil, os debates sobre a interface entre museus e educação também vêm do 

século XX e se materializam em setores institucionais específicos, a tratar deste diálogo desde 

1927, quando ações educativas foram planejadas e institucionalizadas, na ocasião em que o 

educador Edgard Roquette-Pinto criou o Serviço de Assistência ao Ensino do Museu Nacional 

(IBRAM, 2014). 

O trabalho realizado pelo serviço educativo do museu é fundamental partindo do 

princípio de que os(as) educadores(as) museais são potenciais colaboradores(as) no 

desenvolvimento de uma museologia participativa e dialógica com os diferentes grupos 

culturais formadores da sociedade (Idem, p.23). Diante disto, aqui destacamos novamente o 

educador Paulo Freire (2018, p.109), referindo-se ao diálogo, diz que: 

 

 

O diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se solidariza o 

refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e 

humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, 

nem tampouco tornar-se simples troca das ideias a serem consumidas pelos 

permutantes. 
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Nesta abordagem, os museus não serão emissores de informação e os públicos 

receptores passivos de mensagens. Primando-se pela dialogia, o público se torna um dos 

grandes agentes do fenômeno museu, enquanto espaço de grandes experiências e realizações. 

Com isso, entendemos que as ações realizadas pelos(as) educadores(as) de museus, 

se pensadas em diálogo com o potencial público de moradores(as) das redondezas, estarão 

também dentro das conformidades do Estatuto de Museus, as quais devem “promover ações 

educativas fundamentadas no respeito à diversidade cultural e na participação comunitária, 

contribuindo para ampliar o acesso da sociedade às manifestações culturais e ao patrimônio 

material e imaterial da nação” (Art. 29 da Subseção II da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 

2009). 

Para definir ação educativa levamos em consideração o esforço empregado por 

profissionais e interessados(as) na área da educação em museus em todo o território nacional, 

que em 2012 uniram-se, com incentivo do Instituto Brasileiro de Museus5 (IBRAM), através 

da plataforma digital de diálogo “Blog do Programa Nacional de Educação Museal” (PNEM)6, 

para discutir questões originadas de documentos como a Carta de Petrópolis, o Estatuto de 

Museus, a Política Nacional de Cultura (PNC), a Política Nacional de Museus (PNM) e o Plano 

Nacional Setorial de Museus (PNSM), na intenção da construção de um efetivo Programa de 

Educação Museal. Em 2014, a partir das propostas discutidas nos fóruns online do blog e de 

encontros regionais presenciais, foi elaborado um documento preliminar que se estendeu em 

discussões e encontros até ser finalizado e publicado, no ano de 2018, o Caderno da Política 

Nacional de Educação Museal. No documento preliminar encontra-se um glossário a fim de 

esclarecimento dos principais conceitos utilizados e propostos nas discussões, em que ação 

educativa é toda “ação que produz interfaces entre os diferentes processos museais, tais como 

a pesquisa, a conservação, a preservação e a comunicação, prevenindo a dissociação entre meios 

e fins nas ações museais e contribuindo para a integração entre museu e sociedade” (IBRAM, 

2014, p.79). 

O Museu da Vida, campo de pesquisa deste estudo, desenvolve diversas ações e 

atividades educativas que procuram contribuir com o principal objetivo da Fiocruz7 (2018) de 

                                                           
5 Instituto Brasileiro de Museus: autarquia vinculada ao Ministério da Cultura (MinC) com direitos, deveres e 

obrigações relacionados aos museus federais. É responsável pela Política Nacional de Museus (PNM) e melhoria 

dos serviços do setor – aumento de visitação e arrecadação dos museus, fomento de políticas de aquisição e 

preservação de acervos e criação de ações integradas entre os museus brasileiros (IBRAM. 

<http://www.museus.gov.br/acessoainformacao/o-ibram/> - Acesso em: 26/07/2017). 
6 Ver página oficial do Blog do PNEM, disponível em: <https://pnem.museus.gov.br/>. 
7 Ver página oficial da Fundação Oswaldo Cruz, disponível em: <https://portal.fiocruz.br/> - Acesso em: 

18/04/2018. 
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“promover a saúde e o desenvolvimento social, gerar e difundir conhecimento científico e 

tecnológico e ser um agente da cidadania”. Apresentação do museu no site institucional8: 

 

 

Que tal atiçar sua curiosidade, enxergar ciência em pequenos detalhes do dia a dia, 

pensar a saúde como algo bem mais amplo do que estar ou não doente, trocar ideias, 

dar uma relaxada nos nossos jardins e ainda dar umas boas risadas? Pois é, para nós, 

saúde, ciência, cultura, diversão e educação são mega importantes e andam juntas! Foi 

com essa ideia que foi criado, em 1999, o Museu da Vida, como parte da Casa de 

Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz). A COC é um centro dedicado à preservação da 

memória da Fiocruz e às atividades de divulgação científica, pesquisa, ensino e 

documentação da história da saúde pública e das ciências biomédicas no Brasil 

(Museu da Vida, 2018). 

 

 

A este museu caracterizamos como museu interativo de ciências. Entendê-lo a partir 

desta classificação é importante para compreender em que contexto foi criado e a motivação 

para sua relação com os públicos. Como veremos mais adiante, ao longo da história dos museus 

de ciência, as primeiras ideias de iteratividade aparecem de forma mais marcante, no início do 

século XX, nos museus de ciência e tecnologia, com exposições que possuíam coleções 

palpáveis e operacionais (McMANUS, 1992, tradução livre). A noção do que é museu foi 

redefinida e os próprios museus também foram se transformando, bem como os museus de 

ciência. Desta forma, assentimos que “para chegar a concepção atual dos chamados museus de 

ciência e tecnologia, é necessário observar, ao longo de sua trajetória, as principais 

transformações no campo museológico, educacional e científico, que contribuíram para a 

construção dessa concepção” (CAZELLI, 1992, p.12). 

No cerne das transformações museais do século XX, os museus de ciência e 

tecnologia que surgem neste período, ganham destaque perante a nova forma de interagir com 

os públicos. Na criação destes, a função educativa já era priorizada, a divulgação científica 

expressa de forma mais incisiva e as atividades interativas incorporadas sob a justificativa de 

fortalecer a relação com os visitantes, pautando-se em pesquisas realizadas no campo da 

aprendizagem e do ensino de ciências (MARANDINO, 2009). 

Contudo, nossa proposta não é divagar pelos espaços do museu nos atentando aos 

elementos interativos que possui. Nosso foco é o olhar sobre uma ação educativa específica que 

nos possibilite refletir sobre a relação entre um museu de ciências e a vizinhança ao redor – os 

não cientistas –, promovendo o diálogo entre os conhecimentos que permeiam, no caso, o 

Museu da Vida e os conhecimentos que carregam os sujeitos os quais participam da ação, 

                                                           
8 Ver página oficial do Museu da Vida, disponível em: <http://www.museudavida.fiocruz.br/ - Acesso em: 

18/04/2018. 
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especialmente no que tange a uma educação com práticas criativas e dialógicas, voltadas aos 

problemas sociais inseridos fortemente nos territórios nos quais os sujeitos vivem: as favelas. 

Esse processo, citado anteriormente, de compreender a inserção de um museu na 

vivência de sua vizinhança a partir de ações educativas, também nos motiva a pensar sobre – 

sem pretendermos apresentar modelos ou padrões – como outros museus, especialmente os 

nacionais, dentro de suas possibilidades, podem trabalhar as questões de democratização do 

acesso a bens e serviços culturais, tendo em vista, inclusive, o papel e a atuação fundamental 

do(a) educador(a) nesses espaços. 

 

Museu: espaço de educação não formal 

 

Avaliando a dimensão educativa dos museus, encaramos-lhe como espaço de 

educação não formal. De acordo com Garcia (2008, apud TRILLA, 1996), o termo “educação 

não formal” ganhou notoriedade na década de 1960. Não somente o setor pedagógico como 

também os setores de serviço social, da saúde, da cultura e de outros, concluíram que os 

ensinamentos do sistema familiar e do sistema escolar estavam impossibilitados de atenderem 

a todas as demandas sociais impostas: educação, cuidado, formação, atendimento, proteção e 

socialização dos indivíduos. Assim surgiu, nas discussões do campo pedagógico, vários estudos 

sobre a crise na educação que foi destacada como crise na educação formal. 

A expressão “educação não formal” foi popularizada no cenário educacional em 

1967 na Conferência sobre a Crise Mundial da Educação, ocorrida nos Estados Unidos, onde 

foi elaborado um documento sob a responsabilidade do Instituto de Planejamento da UNESCO, 

ressaltando a necessidade de outros espaços educativos, além da escola. Das informações 

obtidas nesta conferência, Philip Coombs9, escreveu o livro “A crise mundial da Educação” 

(1986), sendo a obra inaugural a tratar da educação não formal: “Até aqui referimo-nos só 

ocasionalmente a este espantoso conjunto de atividades de ensino e treinamento que constitui, 

ou deveria constituir, um importante complemento para o ensino formal de qualquer país” 

(COOMBS, 1986, p.197-198). 

A partir desta fala, não afirmamos que o intuito de Coombs (1986) era restringir a 

função da educação não formal, até porque ele mesmo deixa claro que era algo ainda não muito 

discutido na época, mas enfatizamos que de uma maneira geral, olhar para a educação não 

formal apenas como complemento, apresenta-se como uma ideia simplista da dimensão 

                                                           
9 Ex-diretor do Instituto Internacional de Planejamento da Educação da UNESCO, em Paris (COOMBS, 1986). 
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educativa de espaços para além das escolas10, como por exemplo os museus. Todavia, no caso 

dos museus esse posicionamento de servir somente como complemento vigorou com bastante 

força até o início da década de 1980, quando houve, a partir de então, uma renovação no 

universo museal. 

 

 

A tendência, em voga nos anos 70 e início dos anos 80 do século passado, de reduzir 

a dimensão educativa dos museus a um papel complementar da educação formal 

parece estar em vias de superação. Essa tendência reducionista desconsiderava o papel 

do museu na construção de políticas públicas de preservação, no desenvolvimento de 

práticas educativas independente da rede formal de ensino, na ampliação de oferta de 

lazer qualificado, no estímulo ao desenvolvimento social de determinadas regiões, na 

produção de conhecimentos, etc. No centro dessa tendência encontrava-se uma prática 

pedagógica autoritária que queria eliminar o deslumbramento, a admiração, o 

assombro e afirmar a transmissão, a repetição. Nesse quadro o museu, de ciência ou 

de arte, era apenas ilustração coadjuvante, livro texto colocado de pé, estação 

repetidora do que se produziria mais além, janela fechada para o novo. No Brasil, a 

partir dos anos 80, o pensamento museológico e algumas práticas museais sofreram 

uma inflexão no sentido de maior aproximação das questões políticas e sociais do país 

(CHAGAS, 2001, p.56). 

 

 

É importante esclarecermos que acreditamos na relação entre o formal e o não 

formal na educação, acreditamos nessa complementaridade, mas não concordamos que o papel 

da educação não formal seja unicamente o de ser um complemento. Consentimos que “os 

programas e projetos da educação não formal devem cruzar, atuar e potencializar a educação 

formal, não como mera complementação, mas como diretriz estruturante” (GOHN, 2014, p.42). 

Também não a encaramos como uma substituição às escolas. Estamos de acordo com Gadotti 

(2005, p.3) quando nos diz que “não se trata, portanto, aqui, de opor a educação não formal à 

educação formal. Trata-se de conhecer melhor suas potencialidades e harmonizá-las em 

benefício de todos”. 

Quanto ao conceito de educação não formal, utilizaremos aqui o que nos propõem 

alguns estudiosos no âmbito brasileiro, contudo, deixamos claro que não pretendemos 

cristalizar conceitos e acreditamos ser “uma área de conhecimento ainda em construção” 

(GOHN, 2006, p.28). Marandino et al. (2003, s/n), realizaram um levantamento com referências 

internacionais e nacionais e, concluíram que mesmo com a falta de consenso de uma definição 

clara, entre os diversos autores11 pesquisados, no caso do Brasil, a caracterização da educação 

                                                           
10 Antes do surgimento do termo “educação não formal”, não somente em museus, como em bibliotecas, em 

cinemas, no esporte, na arte, etc., as atividades que aconteciam fora do domínio escolar, eram classificadas como 

extraescolares, devido ao reforço que davam a aprendizagem escolar (FÁVERO, 2007). 
11 Coombs (1985); Trilla (1993); Smith (2001); García Blanco (1999); Gomez Dieste (1988); Fávero (1980); 

Chagas (1993); Gohn (1999). 
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não formal é bastante determinante, associada “às experiências de educação popular, com 

ênfase na formação para a cidadania por meio de práticas sociais”. 

Gohn (2014, p.40), discute com bastante ênfase esta temática e, evidencia que: 

 

 

É um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a cidadania, 

entendendo o político como a formação do indivíduo para interagir com o outro em 

sociedade. Ela designa um conjunto de práticas socioculturais de aprendizagem e 

produção de saberes, que envolve organizações/instituições, atividades, meios e 

formas variadas, assim como uma multiplicidade de programas e projetos sociais. A 

educação não formal, não é nativa, ela é construída por escolhas ou sob certas 

condicionalidades, há intencionalidades no seu desenvolvimento, o aprendizado não 

é espontâneo, não é dado por características da natureza, não é algo naturalizado. O 

aprendizado gerado e compartilhado na educação não formal não é espontâneo porque 

os processos que o produz têm intencionalidades e propostas. 

 

 

Para a autora os processos educativos da educação não formal, são designados com 

várias dimensões de aprendizagens. Processos que geram autoaprendizagem e aprendizagem 

em grupo absorvida por experiência em ações coletivas, que são organizadas conforme eixos 

temáticos: étnico-raciais, gênero, idade, etc. (Idem). 

Gadotti (2005, p.3), também versa sobre o assunto, tratando a educação não formal 

com um conceito amplo “muito associado ao conceito de cultura. Daí ela estar ligada fortemente 

a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos e à participação em 

atividades grupais, sejam esses, adultos ou crianças”. 

Libâneo (2011), ao declarar sua concepção de educação não formal, diz que são 

atividades que mesmo não sendo formalizadas, possuem relações pedagógicas, ainda que com 

pouca estruturação e sistematização, possuem intencionalidade. Concordamos com o autor que, 

frequentemente haverá interseções entre o formal e o não formal, de maneira que os espaços 

não se limitam a uma ou outra instância. 

 

Metodologia da pesquisa 

 

Esta pesquisa, que possui o objetivo de compreender como os sujeitos participantes 

de uma ação educativa em um museu de ciências, constroem significados, com referência em 

uma educação para formação crítica, teve como suporte a descrição e a análise da ação 

educativa Pró-Cultural e principalmente das perspectivas de quem participa da mesma: os(as) 

educandos(as), um egresso e uma egressa que participam no apoio das atividades e a educadora. 

Com base no exposto, nosso propósito não foi o de nos debruçar sobre dados 

numéricos, ainda que inevitavelmente estes tenham aparecido no decorrer do trabalho. Este 
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estudo teve foco em aspectos humanísticos/sociais, na subjetividade que envolve os sujeitos. 

Fazendo essa distinção, MINAYO (2004, p. 22) afirma: 

 

 

A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. Enquanto cientistas sociais 

que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas a região “visível, 

ecológica, morfológica e concreta”, a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo 

dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável 

em equações, médias e estatísticas. 

 

 

Consideramos, assim, que para o alcance de nossos objetivos a pesquisa seria mais 

adequada sob o viés qualitativo, partindo do princípio de que estudamos os sujeitos da pesquisa 

conhecendo-os no pessoal, tornando-nos muito mais íntimos do que sentem em suas lutas 

cotidianas na sociedade e inevitavelmente nos mantendo mais próximos ao mundo empírico 

(PIMENTA; FRANCO; GHEDIN, 2015). A pesquisa qualitativa, também nos permitiu entre 

diversos caminhos, avaliar qual ou quais poderíamos percorrer para melhor obtermos os dados. 

 

As pesquisas qualitativas são caracteristicamente multimetodológicas, isto é, usam 

uma grande variedade de procedimentos e instrumentos de coleta de dados. Podemos 

dizer, entretanto, que observação (participante ou não), a entrevista em profundidade 

e a análise de documentos são os mais utilizados, embora possam ser complementadas 

por outras técnicas (ALVES-MAZZOTI, 1998, p.163). 

 

 

Entre os procedimentos e instrumentos para obtenção de dados que são usados em 

pesquisas qualitativas, motivamo-nos a fazer utilização da aproximação com a etnografia12, por 

meio da observação (registro de imagens e produção de diário de campo de algumas atividades) 

e entrevistas semiestruturadas, as quais abordaremos melhor nos itens que se seguem. 

 

1. A Observação 

 

As observações fizeram parte de nosso foco de pesquisa por permitirem um melhor 

entendimento do ambiente onde estamos pesquisando. Conforme Ludke e André (1986), essa 

etapa da pesquisa viabiliza o contato pessoal e estreito com o fenômeno a ser pesquisado, além 

de permitir uma melhor aproximação com a “perspectiva dos sujeitos”. 

Nossas observações foram feitas em alguns dias de atividades, com duração de 

4h/dia, realizadas entre o período de abril e novembro de 2018. Fizemos descrição dos 

comportamentos de forma livre, sem predeterminações, caracterizando as observações como 

                                                           
12 O curto período de imersão no contexto onde ocorreu a pesquisa não permitiu que a caracterizássemos como de 

natureza etnográfica, entretanto, o fato de haver imersão da pesquisadora nos motiva a afirmar que se trata de um 

caso de inspiração etnográfica. 
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não-estruturadas. Nas palavras de Alves-Mazzoti (1998) as observações não-estruturadas, 

assimétricas, antropológicas ou livres são mais recorrentes nos estudos qualitativos, porque 

permitem interação por longos períodos do pesquisador com os sujeitos da pesquisa, com 

valorização do instrumental humano. 

Das observações resultaram as imagens fotográficas e as anotações de campo 

(diário), que auxiliaram na compreensão da ação dentro do cenário que foi estudado, tendo 

como aporte teórico o educador Paulo Freire (1967; 1980; 2001; 2011; 2018), partindo dos 

conceitos de consciência crítica e emancipação do(a) educando(a). Nossas observações deram-

se mais por conta da familiarização com o campo a ser pesquisado, pois as análises basearam-

se mesmo nas falas dos sujeitos entrevistados. 

 

2. As Entrevistas 

 

Recorrendo a entrevistas do tipo semiestruturada com os sujeitos que participam da 

ação educativa (educandos(as), egresso(a) e educadora), analisamos os dados a partir dos já 

descritos objetivos desta pesquisa. De acordo com Duarte (2002, p.147); 

 

 

As entrevistas semiestruturadas como material empírico privilegiado na pesquisa 

constituem uma opção teórico-metodológica que está no centro de vários debates entre 

pesquisadores das ciências sociais. Em geral, a maior parte das discussões trata de 

problemas ligados à postura adotada pelo pesquisador em situações de contato, ao seu 

grau de familiaridade com o referencial teórico-metodológico adotado e, sobretudo, à 

leitura, interpretação e análise do material recolhido (construído) no trabalho de 

campo. 

 

 

A autora enfatiza que executar entrevistas, principalmente se forem 

semiestruturadas, abertas, de história de vida, etc. é uma tarefa complexa e nada banal, pois, 

para alcançar os objetivos da pesquisa com relevância acadêmica, o pesquisador deve 

“provocar” discursos mais ou menos livres, oportunizando situações de contato, que sejam 

formais e informais ao mesmo tempo (DUARTE, 2004). 

Alves-Mazzoti (1998) diz que as entrevistas podem ser partes complementares da 

observação, como também determinantes técnicas de obtenção de dados, devido a sua condição 

interativa citada anteriormente a partir das situações de contato. Nessa constatação de interação 

humana que as entrevistas proporcionam, concordamos com Szymanski (2008, p.12) que; 

 

 

[...] estão em jogo as percepções do outro e de si, expectativas, sentimentos, 

preconceitos e interpretações para os protagonistas: entrevistador e entrevistado. 
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Quem entrevista tem informações e procura outras, assim como aquele que é 

entrevistado também processa um conjunto de conhecimentos e pré-conceitos sobre o 

entrevistador, organizando suas respostas para aquela situação. A intencionalidade do 

pesquisador vai além da mera busca de informações; pretende criar uma situação de 

confiabilidade para que o entrevistado se abra. Deseja instaurar credibilidade e quer 

que o interlocutor colabore, trazendo dados relevantes para o seu trabalho. 

 

 

Sendo assim, fundamentados na interação entre pesquisador e entrevistados, 

confiamos na perspectiva de Ludke e André (1986, p.34), sobre a vantagem das entrevistas em 

nos permitir “a captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com 

qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos”, o que se adequa a esta pesquisa 

que procura evidenciar a alteridade dos sujeitos que fazem parte do cenário pesquisado. 

 

3. Análises dos dados a partir da Análise de Conteúdo 

 

Nossa análise partirá dos registros feitos via diário de campo e a partir das 

entrevistas, baseada na análise de conteúdo proposta por Guerra (2006) em sua obra “Pesquisa 

Qualitativa e Análise de Conteúdo – Sentidos e formas de uso”. 

De acordo com a autora “análise de conteúdo é uma técnica e não um método, 

utilizando o procedimento normal da investigação – a saber, o confronto entre um quadro de 

referência do investigador e o material empírico recolhido” (Idem, p.62). Com isso, a análise 

de conteúdo possui duas dimensões: dimensão descritiva e dimensão interpretativa. A primeira 

se propõe a perceber o sentido das palavras, aquilo que foi narrado e a segunda se processa das 

indagações de quem está analisando o objeto de estudo, partindo de um sistema de conceitos 

teórico-analíticos (Idem). Desta maneira: 

 

 

A análise de conteúdo pretende descrever as situações, mas também interpretar o 

sentido do que foi dito. De fato, quando falamos em investigação empírica, falamos 

de uma série de operações como descrever os fenômenos (nível descritivo), descobrir 

as suas co-variações ou associações (nível correlacional e grosso modo objetivo da 

análise categorial) e ainda descobrir relações de casualidade/de interpretação das 

dinâmicas sociais em estudo (nível interpretativo e grosso modo correspondente a 

análise tipológica) (Idem, p.69). 

 

 

Por este motivo, a pesquisa seguirá as seguintes etapas para a consecução das 

análises dos dados: 

1. Transcrição do material audiogravado; 

2. Leitura do material já impresso, para grifos e anotações; 
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3. Construção das sinopses do material que consistem em sínteses dos discursos com as 

mensagens mais relevantes dos sujeitos pesquisados, “trata-se, portanto, de material descritivo 

que, atentamente lido e sintetizado, identifica as temáticas e as problemáticas” (Idem, p.73). 

4. Análise descritiva categorial que compreende o reconhecimento das variáveis as quais 

elucidam um fenômeno que se quer explicar. “Categoria é uma rubrica significativa ou uma 

classe que junta, sob uma noção geral, elementos do discurso” (Idem, p.80 apud POIRIER; 

VALLADON, 1983, p.216). 

5. Análise interpretativa, pois a pesquisa sociológica não se reduz a descrição, devendo o 

pesquisador apresentar o sentido social pressuposto na descrição dos fenômenos, seja pela 

rearticulação das variáveis ou pela conexão aos fenômenos estruturais os quais conhece. 

 

4. Identificação dos sujeitos da pesquisa 

 

Todos os sujeitos que participaram da pesquisa foram devidamente esclarecidos 

sobre as características do trabalho em curso e assinaram termos de consentimento livre e 

esclarecido (ver apêndices IV, V e VI) específicos para cada tipo de sujeito. Além disso, foi 

garantido o sigilo das identidades de todos(as) os(as) participantes/colaboradores(as), conforme 

compromissos assumidos nos termos assinados. Sendo assim, todos os nomes que figuram no 

capítulo de análises dos dados são fictícios. 

Participaram desta pesquisa um total de 8 sujeitos que fizeram parte da 

movimentação da ação educativa Pró-Cultural, em 2018: - Enedina (educanda), 18 anos, 

moradora da Maré, estudante, concluindo o 3° ano / Ensino Médio; - Sebastião (educando), 19 

anos, morador do Acari, estudante, concluindo o 3º ano / Ensino Médio; - Abdias (educando), 

17 anos, morador da Maré, estudante, concluindo o 3º ano / Ensino Médio; - Ruth (educanda), 

18 anos, moradora da Maré, estudante, concluindo o 3º ano / Ensino Médio; - Adhemar 

(educando), 18 anos, morador da Maré, estudante, concluindo o 3º ano / Ensino Médio; - José 

(egresso): 19 anos, morador de Manguinhos, bolsista da Fiocruz, 3º ano / Ensino médio 

(completo); - Carolina (egressa): 17 anos, moradora do Alemão, bolsista da Fiocruz, concluindo 

o 3º ano / Ensino Médio; - Tereza: 64 anos, supervisora pedagógica do Pró-Cultural e educadora 

do Museu da Vida. 

Os educandos e educandas que contribuíram com a pesquisa foram sorteados(as) 

de forma aleatória dentre aqueles(as) que participaram das atividades e aceitaram participar 

deste trabalho. O egresso e a egressa, que foram selecionados para trabalhar como bolsistas no 

desenvolvimento da ação educativa no ano de 2018, participaram das entrevistas a partir de 
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encontros promovidos pela educadora da ação (Tereza), antes mesmo de iniciarem as atividades 

da turma 7, do ano em questão. Com estes sujeitos foram feitas as entrevistas semiestruturadas, 

com 10 perguntas divididas em três categorias: relação com o museu; relação com a ação 

educativa; relação com o território onde reside. 

Configurada como de natureza qualitativa, a pesquisa realizada permitiu interpretar 

a ação Pró-Cultural como espaço que possibilitou a formação de pessoas para além do que se 

pode corriqueiramente esperar de um museu de ciências. Caracterizado como um espaço 

dialógico de inspiração freireana que valoriza e respeita conhecimentos e ideias trazidas 

pelos(as) participantes, em suas atividades a ação desempenha importante papel na formação 

cultural, social e política dessas pessoas, catalisando e mobilizando reflexões sistematizadas de 

pessoas que vivem as realidades das favelas do entorno do Museu da Vida, oportunizando assim 

situações que podem favorecer uma conscientização e uma práxis transformadora no sentido da 

efetivação da emancipação coletiva.         

O texto que apresenta detalhadamente a pesquisa realizada encontra-se organizado 

em sete capítulos da seguinte forma: o capítulo 1 traz a uma discussão sobre os processos pelos 

quais passaram os museus, bem como os museus de ciências, e como estes se relacionam com 

a Educação e apresentamos com mais afinco o campo e o objeto deste estudo; o capítulo 2 trata 

da relação entre a museologia social e a perspectiva freireana; o capítulo 3 apresenta as análises 

dos dados de pesquisa, o capítulo 4 as considerações finais e o capítulo 5 traz as referências 

bibliográficas que serviram de base teórico-metodológica para a consecução da pesquisa. Além 

disso, o texto comporta apêndices. 
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CAPÍTULO 1 – MUSEU, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 

 

Os museus e as coleções não cabem mais 

nas molduras douradas ou no cabide dos 

manuais técnicos, cabem na entrelinha 

da canção da vida. Os museus e as 

coleções cabem nas molduras e cabem 

nos cabides, quando os próprios cabides 

e molduras são revisitados e ganham 

novas dimensões, novos significados, 

novas possibilidades de resistência e de 

luta. 

Mário Chagas 

 

Neste capítulo nos dedicamos a expor a trajetória dos museus, histórico e 

características, também o campo e o objeto desta pesquisa. Para isso, dividimos em três tópicos 

e dois subtópicos. O primeiro “1.1 Aspectos históricos e definição”, retrata um pouco da 

passagem do modelo de museu restrito a poucos(as) para uma instituição aberta a todos(as). 

Também delineia novas concepções, a partir do entendimento de novas dimensões de museu, 

que não é apenas a concepção baseada em museus tradicionais. O segundo tópico “1.2 A 

interatividade nos museus de ciências”  apresenta o surgimento, como o próprio título já indica, 

da interatividade em museus de ciências, com a descrição das transformações dos museus, 

divididos em três gerações a partir das ideias de McManus (1992): museu de história natural; 

museu de ciência e indústria; museu dos conceitos científicos. O tópico anterior é necessário 

para o desenvolvimento do subtópico “1.2.1 Museu da Vida”, pois o entendemos como museu 

interativo de ciências. Ainda que as noções de interatividade não sejam nosso foco, é 

interessante apresentar como o caracterizamos, pois faz parte do contexto em que surgiu e das 

transformações que ocorreram na museologia e na instituição na qual está inserido: Fiocruz. 

Finalizamos, então, com a apresentação do objeto da pesquisa no terceiro tópico “1.3 Programa 

de Iniciação à Produção Cultural (Pró-Cultural)”, que é uma ação educativa que atua no campo 

da educação não formal, idealizada pelo Serviço Educativo de Ciência e Saúde (SEDUCS), do 

Museu da Vida, voltada a jovens que moram nos arredores do museu. 
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1.1 Aspectos históricos e definição 

 

A palavra museu se origina do grego mouseion, este era o templo ou casa das nove 

Musas ligadas às áreas das artes e das ciências, filhas de Zeus com a divindade da memória 

Mnemosine. Era considerado uma instituição filosófica privilegiada para os homens 

repousarem a mente e se dedicarem aos estudos artísticos e científicos (SUANO, 1986; 

TEIXEIRA COELHO, 1997; JULIÃO, 2001). 

Sendo pouco usado durante a Idade Média, o termo museu aparece com mais 

veemência no Renascimento, quando o colecionismo ganha destaque na Europa com as 

coleções particulares de príncipes e nobres, a fim de dar visibilidade ao poder econômico e 

político, por meio da exposição de objetos (POMIAN,1984; SUANO, 1986; JULIÃO, 2001). 

Surgem assim, nos séculos XVII e XVIII, as coleções conhecidas por Gabinetes de 

Curiosidades e, como não eram abertas à visitação pública, possuía acesso somente um público 

restrito: amigos íntimos e convidados importantes (McMANUS, 1992, tradução livre). 

O caminho percorrido do privado ao público foi lentíssimo, sendo o Ashmolean 

Museum, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, em 1683, o primeiro museu a abrir suas 

portas não somente para convidados, porém, ainda assim, o público aceito no ambiente era 

reduzido apenas a estudiosos e artistas (SUANO, 1986; TEIXEIRA COELHO, 1997). As 

mudanças significativas de entrada livre acontecem na França, como narra Mairesse (2005), ao 

esclarecer que foi durante a Revolução Francesa, com a abertura do Louvre, em 1793, quando 

o povo - a massa trabalhadora - entrou no antigo palácio no aniversário da destituição do Rei, 

que realmente o museu se tornou “espaço público”. 

Suano (1986) relata que, no Brasil, os primeiros museus foram criados, mesmo que 

um pouco mais modestos, nos moldes europeus, a Escola Nacional de Belas Artes e o Museu 

Nacional (primeira instituição científica), antigo Museu Real, criados em 1815 e 1818, 

respectivamente, ambos no Rio de Janeiro. Anos depois, meados do século XIX, outros museus 

surgem no território nacional, são eles: Museu do Exército (1864); Museu da Marinha (1868); 

Museu Paraense Emílio Goeldi (1866); Museu Paranaense (criado inicialmente como 

instituição privada13, em 1876); Museu Paulista, conhecido também como Museu do Ipiranga 

(1892); Museu do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia (1894). A referida autora destaca 

ainda, que os museus chegam “até a metade do século XIX como uma mistura de conceitos mal 

                                                           
13 Converte-se em órgão oficial do governo e torna-se centro de instrução e pesquisa em 1882 (Museu Paranaense, 

disponível em: http://www.museuparanaense.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=48 – Acesso 

em 31/03/2018). 
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compreendidos, abarcando desde ideias de contemplação, de templo do saber, até as de 

representantes do ‘caráter nacional’ [...]” (Idem, p.34). 

O conceito de museu mais conhecido é o fomentado pelo ICOM, que passou por 

mudanças pautadas – de acordo com o site institucional – nas mudanças sociais. Essas 

modificações estão presentes nos Estatutos14, cuja versão mais recente, discutida em 2017, na 

França, evidencia o museu como: 

 

 

Uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e seu 

desenvolvimento, aberto ao público, que adquire, conserva, pesquisa, comunica e 

exibe o patrimônio tangível e intangível da humanidade e do meio ambiente para fins 

de educação, estudo e lazer (ICOM, 2017, p.3, tradução livre). 

 

 

No livro “Conceitos-chave de museologia”, é mencionado que “o termo museu 

tanto pode designar a instituição quanto o estabelecimento ou o lugar geralmente concebido 

para realizar a seleção, o estudo e a apresentação de testemunhos materiais e imateriais do 

Homem e do seu meio” e, logo em seguida, o texto deixa claro que “a forma e as funções do 

museu variaram sensivelmente ao longo dos séculos. Seu conteúdo diversificou-se, tanto quanto 

a sua missão, seu modo de funcionamento ou sua administração” (DESVALLÉES; 

MAIRESSE, 2013, p.64). Na mesma leitura, também encontramos uma observação que nos 

aponta um olhar mais crítico quanto as definições, alertando inclusive, de que existem museus 

que não são reconhecidos pelo ICOM e, ainda assim, não deixam de ser museus. É importante 

considerarmos a fala de Chagas (2003, p.242), quando nos diz que: 

 

 

Ainda que o museu, tal como o conhecemos na atualidade, seja produto da idade 

moderna, da civilização ocidental e tenha apenas duzentos e poucos anos de 

existência, os seus antecedentes históricos, sociais e míticos remontam a mais de 24 

séculos. Ao longo de todo esse tempo, a noção de museu vem sendo feita, desfeita e 

refeita, construída, desconstruída e reconstruída. 

 

 

Sendo assim, reforçamos que o espaço denominado museu, mantendo apenas a 

nomenclatura, assume características diversas com o decorrer do tempo e segundo Scheiner 

(2015, apud SOLA, 1992), defini-lo é uma maneira de simplificá-lo, de modo que essa 

simplificação corresponde ao cenário do museu tradicional, que já não é mais o único15. Pensar 

                                                           
14 Disponíveis no site do ICOM: <https://icom.museum/en/resources/documents/?q=statues&y=&type=> – 

Acesso em 19/01/2019. 
15 Tipologias de museu: museus tradicionais - ortodoxos, exploratórios, com coleções vivas; museus de 

território - sítios históricos, paleontológicos, arqueológicos, etnográficos, parques e monumentos naturais, vilas 

e cidades-monumento, museus comunitários; museus virtuais; etc. (SCHEINER, 1999). 
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em novas dimensões de museu é deixar de entendê-lo como local estático, para percebê-lo 

dinâmico, visualizando sua natureza fenomênica. 

 

 

Como fenômeno, o Museu é livre e plural: pode existir em qualquer espaço, em 

qualquer tempo. Inexiste, portanto, uma forma 'ideal' de Museu, que possa ser 

utilizada em diferentes realidades: o Museu toma a forma possível em cada sociedade, 

sob a influência dos seus valores e representações (SCHEINER, 1999, p.156). 

 

 

Desta maneira, consideramos o museu como espaço de relações que pode adotar 

diferentes formas e que representa as perspectivas dos diversos grupos sociais, “é, portanto, 

uma instância simbólica, que se articula e recria na interface com os tempos, espaços e 

representações de cada cultura” (SCHEINER, 2015, p.363). Em inteligível tom poetizado 

acerca desse espaço de relações e vivências, Chagas e Storino (2007, p.6) declaram: 

 

 

Eles são janelas, portas e portais; elos poéticos entre a memória e o esquecimento, 

entre o eu e o outro; elos políticos entre o sim e o não, entre o indivíduo e a sociedade. 

Tudo o que é humano tem espaço nos museus. Eles são bons para exercitar 

pensamentos, tocar afetos, estimular ações, inspirações e intuições. Como tecnologias 

ou ferramentas que articulam múltiplas temporalidades em diferentes cenários 

socioculturais, como territórios que propiciam experiências de estranhamento e 

familiarização, como entes que devoram e ressignificam o sentido das coisas, os 

museus operam com memórias e patrimônios e fazem parte das necessidades básicas 

dos seres humanos. Por este caminho, pode-se compreender que em todo e qualquer 

museu está presente o gênio humano, a indelével marca da humanidade. 

 

 

Foi a partir da Segunda Guerra Mundial que aconteceu uma renovação na 

museologia, e esse caráter dinâmico do museu, citado acima, passa a ser discutido, colocando 

em voga outras competências que não são somente as de conservação e exibição de acervos. 

Todavia, somente na década de sessenta, com o descontentamento político e com os 

movimentos de democratização da cultura, em vários países, é que há um estímulo maior para 

debates sobre o papel do museu nas sociedades contemporâneas (JULIÃO, 2011). 

Esses debates provocaram reformulações nas práticas dos museus e, ainda que nem 

todos tenham acordado para tais mudanças, muitos – e aqui incluem-se até aqueles mais 

tradicionais, que através de certas iniciativas ou ações – mostram-se mais abertos a caminharem 

juntos com as transformações políticas, sociais, culturais, econômicas e tecnológicas. “Engana-

se quem pensar que os museus não estão em trânsito, como a própria sociedade brasileira” 

(CHAGAS, 1994, p.73). 
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1.2 A interatividade nos museus de ciências 

 

O precursor dos museus de ciências foi o Gabinete de Curiosidades, dos séculos 

XVII e XVIII, e como vimos não era aberto à visitação pública, pertenciam a indivíduos ligados 

à nobreza e tinham como especificidade o acúmulo de objetos relativos a diferentes áreas, 

“incluindo espécimes de história natural preservada, conchas e fósseis; instrumentos 

relacionados a óptica, física de Newton, mecânica e eletricidade; coleção de moedas; pinturas 

e esculturas e antiguidades de vários tipos” (McMANUS, 1992, p.159, tradução livre). 

Paulette McManus (1992), especialista em educação e comunicação em museus, 

analisando o histórico dos museus de ciências, categorizou-os em três gerações; a primeira 

geração, decorre dos Gabinetes de Curiosidades, os quais incluem os museus de história natural 

e os museus dedicados às coleções de instrumentos utilizados pelos navegadores nas expedições 

de pesquisas científicas, nos trabalhos de campo. Esses museus tinham abordagens em 

diferentes disciplinas científicas e saturação de objetos expostos de forma repetida em vitrines, 

com informações autoritárias, linguagem academicista, dioramas e fortes ligações com as 

universidades, o objetivo era contribuir com o desenvolvimento do conhecimento científico. 

Dentre os primeiros exemplos de museus de história natural estão o Natural History Museum, 

de Londres, transformado em museu em 1881 (sendo antes apenas uma seção de história natural 

do British Museum, criado em 1753), o Museum National d’Histoire Naturalle (1793), em Paris 

e a Academy of Natural Sciences (1812), na Filadélfia. Como exemplo dos pequenos museus 

que possuíam coleções de instrumentos científicos existe o Old Royal Observatory (situado em 

Greenwich de 1957 a 1998, hoje está localizado em Herstmonceux).  

A segunda geração compreende os museus com foco na tecnologia e na indústria, 

sendo fontes autorizadas de informação e promoção do mundo do trabalho e do avanço 

científico, tendo como objetivo ser espaço de treinamento técnico, coleta, conservação e 

pesquisa, sem preocupações com a preservação de coleções mais antigas. Entre os precursores 

citamos o Conservatoire des Arts et Métiers (1794), em Paris e o Franklin Institute (1824), na 

Filadélfia. No período entre 1850 e a Segunda Guerra Mundial, os museus da segunda geração, 

da Europa e da América, receberam influências das temporárias e bem sucedidas exposições e 

feiras públicas que tinham como propósito o entretenimento, o divertimento e a educação de 

massa com manipulações de máquinas industriais e materiais científicos por parte do público. 

O Science Museum (1857), em Londres, é um exemplo. 

No início do século XX, os museus de tecnologia e os museus voltados para a 

indústria fundiram-se e deram surgimento aos museus de ciência e tecnologia. O pioneiro foi o 
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Deutsches Museum (1903), em Munique. Nesses tipos de museus foram adotadas certas 

características dos museus da primeira geração, como a aparência taxonômica da exposição de 

objetos e a historicidade dos mesmos com relação aos avanços científicos e tecnológicos ao 

longo dos tempos. Mantiveram os acervos manipuláveis, porém, no lugar do treinamento 

técnico, o objetivo se tornou uma comunicação mais interativa com o público. Estimulando a 

interatividade, através da manipulação do acervo: 

 

 

A ação proposta era a de um simples girar manivelas para movimentar esses aparatos 

e assim manter o interesse do público. Anos mais tarde observa-se a difusão desta e 

de outras formas de participação dos visitantes nos museus de ciência. Aparatos do 

tipo push-botton (apertar botões para obter resposta única) estão presentes no Museum 

of Science and Industry (EUA/1933) e no Science Museum of London (Inglaterra / 

reinaugurado em 1927) (CAZELLI et al., 1999, p.7). 

 

 

Na terceira geração fazem parte os museus pautados em ideias no lugar de objetos. 

Diferem-se das gerações anteriores justamente por se distanciarem de abordagens de 

contemplação de objetos e divulgação da história do desenvolvimento científico, tendo como 

objetivo principal a educação pública, a transmissão de ideias e conceitos científicos, dando 

ênfase na ciência e tecnologia contemporâneas. Esses museus têm como características a 

comunicação, interação e estímulos dos pensamentos dos visitantes por uso de instrumentos e 

auxílio de mediadores. Um dos primeiros museus é o Palais de La Découverte (1937), em Paris. 

Dessa geração, existem duas vertentes: a primeira diz respeito aos museus com as exposições 

já descritas acima, preocupadas com conceitos mais amplos de ciência e com o retorno das 

repostas dos visitantes, em relação a assuntos como “a hereditariedade, evolução, nutrição e 

produção de alimentos, ecologia e corpo humano” (McMANUS, 1992, p.164, tradução livre). 

A segunda vertente são os science centers16, possuindo forte compromisso com a comunicação 

e o entusiasmo pela ciência, tais espaços mantêm exposições interativas, com a valorização da 

experiência, geralmente são apresentados em centros individuais ou em galerias de museus 

tradicionais. Os pioneiros foram o Launch Pad, no Science Museum (Londres), o Exploratory 

(1981), em Bristol e o Techniquest (1986), em Cardiff. 

                                                           
16 A preferência pelo termo em inglês acontece devido aos science centers americanos serem diferentes em relação 

à história e aos objetivos dos centros de ciências brasileiros. “No Brasil o termo ‘centro de ciências’ está 

relacionado, principalmente, ao movimento ocorrido na década de 1960, com a fundação de diferentes centros com 

o papel de atuar na produção de material didático para o ensino formal e na formação de professores. Tal 

movimento esteve inserido no âmbito dos projetos curriculares americanos, consequência do ‘efeito sputnik’ 

ocorrido neste país. Apesar dos science centers terem também se originado neste período, sua história está também 

relacionada com a própria história dos museus de ciências” (MARANDINO, 2009). 
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É importante salientar que como mencionado neste capítulo, os museus estão em 

constantes transformações, não significando, portanto, que cada uma das gerações se 

mantiveram solidificadas, também não quer dizer que entre as três gerações segue-se uma linha 

evolutiva. Tanto os museus da primeira como os da segunda geração se renovaram, 

influenciados pelo sucesso da terceira. Já nas décadas de 1960 e 1970, é possível encontrar em 

exposições de museus da primeira geração, aliados ao acervo, aparatos interativos, enquanto 

que, nas exposições dos museus de ciência e tecnologia, é notório a utilização de uma 

linguagem interativa mais ampla, que não apenas “apertar botões” (CAZELLI et al., 1999). 

Com críticas ao processo dos “push-botton”, o físico Frank Oppenheimer (1912-

1985), evidenciava não ser toda forma de interatividade uma confirmação do engajamento 

intelectual do visitante. Para isto, seria necessária uma interação física deste com o objeto, tendo 

a percepção como condutora para a promoção da conexão entre a manipulação e o raciocínio. 

A partir das ideias de “hands-on” e aprendizagem participativa é fundado o Exploratorium 

(1969), em São Francisco. Assim, inaugura-se a fase dos museus interativos de segundo grau 

(CONSTANTIN, 2001). “A construção dos museus interativos de ciência se baseia nos estudos 

sobre a percepção sensorial humana” (CAZELLI et al., 1999, p.8). 

No Brasil, os primeiros museus de ciências, já destacados nesta pesquisa, foram o 

Museu Nacional (Rio de Janeiro, 1818), o Museu Paraense Emílio Goeldi (Belém, 1866) e o 

Museu Paulista (São Paulo, 1894), ligados a história natural. Sobretudo, a década de 1980 é que 

foi marcante para a história dos museus de ciências em contexto brasileiro. Foram criados o 

Espaço Ciência Viva (1983) e o Museu de Astronomia e Ciências Afins (1985), no Rio de 

Janeiro; o Centro de Divulgação Científica e Cultural (1985), o Museu Dinâmico de Ciências 

de Campinas (1987) e a Estação Ciências (1987) em São Paulo (CAZELLI; MARANDINO; 

STUDART, 2003)17. 

Na década de 1990, novos museus de ciências foram criados18, muitos deles 

resultantes de financiamentos governamentais (municipais, estaduais e federais): Museu de 

Ciência e Tecnologia, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Espaço 

Ciência, em Recife-PE; Espaço Museu do Universo, da Fundação Planetário e o Museu da Vida, 

                                                           
17 Sobre os museus citados da década de 1980: “Tais instituições desempenharam papel inovador ao apresentarem 

exposições interativas e ao adotarem princípios pedagógicos construtivistas no desenvolvimento das atividades 

propostas. Essa nova forma de se relacionar com o público teve como consequência o aumento da importância das 

ações de divulgação científica no país” (MARANDINO, 2008, p.11). 
18 Acrescentamos aqui o Museu de Ciência e Técnica da UFOP Escola de Minas, localizado em Ouro Preto, Minas 

Gerais. Na entrada do museu podemos ler em sua placa, a seguinte inscrição: “Aos 12 dias do mês  de outubro de 

1997, por ocasião das solenidades de comemoração dos 121 anos de fundação da Escola de Minas foi inaugurado 

o Museu de Ciência e Técnica”. Pode-se conhecer o museu fazendo um tour virtual e ler a inscrição na placa, 

através do site Era Virtual: <http://www.eravirtual.org/mct_br/>. 



38 
 

 

da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro (CAZELLI; MARANDINO; STUDART, 2003). 

Este último, campo empírico desta pesquisa. 

Consideramos o Museu da Vida como museu interativo de ciências, incluindo nesta 

categoria características dos museus de ciência e tecnologia e dos science centers, isto é, um 

espaço que exibe aos públicos questões históricas - neste caso sobre a instituição Fiocruz, seus 

fundadores e da saúde pública no Brasil (características dos museus de ciência e tecnologia) e 

manipulações de acervos, pensando em uma comunicação mais interativa, visando o sentido à 

experiência (características dos science centers), portanto, a interação a qual nos referimos está 

de acordo com a concepção adotada por Gouvêa, Marandino e Amaral (1998), indo muito além 

da manipulação de acervos, apertar botões e ler informações, diz respeito a fazer associações, 

discussões, reagir e trocar impressões entre pares. 

 

1.2.1 Museu da Vida 

 

A centenária Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde, 

fundada em 1900, no Complexo de Manguinhos, na cidade do Rio de Janeiro, possui diversas 

unidades técnico-científicas pelo território brasileiro e um escritório em Maputo, capital de 

Moçambique, na África (Fiocruz, site). Uma dessas unidades é a Casa de Oswaldo Cruz19 

(COC), localizada no campus sede, em Manguinhos, Rio de Janeiro, que se dedica não somente 

a preservar e expor todo o acervo histórico da Fiocruz, como também às diversas atividades de 

pesquisa, ensino, documentação e divulgação da história da saúde pública e das ciências 

biomédicas no Brasil (COC, 2018). A COC abriga o Museu da Vida, desde 1999, resultado de 

diferentes momentos: 

 

 

A experiência museológica originada no Instituto Oswaldo Cruz no início do século 

20, a renovação do pensamento museológico e o surgimento de uma museologia social 

nas últimas quatro décadas; além da expansão da divulgação científica, herdeira, no 

Pós-Segunda Guerra Mundial, das preocupações crescentes entre cientistas, 

educadores e políticos sobre o papel da ciência e da tecnologia na sociedade e sobre a 

difusão e aceitação da cultura científica pelos cidadãos (BEVILAQUA et al., 2017, 

p.8). 

 

 

A experiência museológica presente na Fiocruz vem desde a construção do Castelo 

Mourisco, idealizado pelo diretor da época, o médico Oswaldo Gonçalves Cruz (1872-1917), 

que reservou um andar inteiro para alocar uma biblioteca e um museu de anatomia patológica 

                                                           
19 Ver página oficial da Casa de Oswaldo Cruz, disponível em: <http://www.coc.fiocruz.br/>. 
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(GADELHA, SCHALL, 2002), reunindo coleções ativas até os dias atuais, constituindo um 

rico acervo para os campos científicos. Nesta época a instituição se chamava Instituto 

Soroterápico Federal (Fiocruz, 2017). 

Oswaldo Cruz falece em 1917 e Carlos Chagas se torna diretor do antigo Instituto 

Soroterápico que desde 1908 passou a denominar-se Instituto Oswaldo Cruz20 (IOC). Uma das 

medidas tomadas por Carlos Chagas foi transformar o gabinete de trabalho do antigo diretor no 

Museu Oswaldo Cruz, um museu histórico que valorizava o trabalho do cientista no 

desenvolvimento da ciência produzida no país. Nos moldes dos primeiros museus criados na 

história, o público era restrito a médicos e cientistas (Fiocruz, 2017). 

Em 1970, a instituição ganha seu nome atual: Fundação Oswaldo Cruz. Durante 

essa mesma década surgem o Museu Didático Marquês de Barbacena e o Museu do Instituto 

Oswaldo Cruz, por iniciativas possibilitadas pelos campos da educação e da divulgação 

científica. Em 1986 é criada a COC e da união dos acervos desses museus surge o Museu da 

Casa de Oswaldo Cruz, em 1987 (NOGUEIRA; SOARES, 2013). 

 

 

Com o advento de novas concepções de museu, a direção da Casa de Oswaldo Cruz 

empenhou-se em desenvolver um museu participativo, interativo, dinâmico, que 

pudesse corresponder a todo o potencial da Instituição, como um espaço privilegiado 

de integração entre ciência, cultura e sociedade. Estas mudanças de concepção 

acompanharam as transformações nos paradigmas da história e das ciências sociais, 

ampliando os objetivos, categorias e formas expressivas do museu, gerando impacto 

significativo na relação com o público (GADELHA; SCHALL, 2002, p.572). 

 

 

A partir destes ideais foi elaborado um novo projeto de museu, chamado de Espaço 

Museu da Vida, sendo inaugurado em 25 de maio de 1999, aberto a todos os públicos – nas 

outras ideias o público era limitado a cientistas e pesquisadores – e tendo “como temas centrais 

a vida como objeto de conhecimento, a saúde como qualidade de vida e a intervenção do homem 

sobre a vida” (Idem, p.573). O projeto foi efetivado devido a contemplação do financiamento 

do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT), do MCTIC 

(CAZELLI; MARANDINO; STUDART, 2003). 

 

 

O museu busca sensibilizar e provocar a população para a ampliação da cultura em 

ciência, tecnologia e saúde e para seu engajamento em questões relativas a essa 

temática. Durante a visita, à mediação humana permite que haja uma maior 

aproximação e comunicação entre os visitantes e os objetos ou recursos observados 

dentro do espaço visitado, com o objetivo de reduzir a distância entre o saber do 

visitante e o saber científico. Portanto, a experiência museal deve ser capaz de instigar 

                                                           
20 Instituto Oswaldo Cruz ainda é o nome do campus sede da Fiocruz, em Manguinhos (Instituto Oswaldo Cruz, 

disponível em: <http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home> – Acesso em: 07/09/2018. 
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no visitante a vontade de aprender e o desejo de querer saber mais sobre o que está 

acontecendo. Nesse contexto, essa visita ao museu é caracterizada pela interatividade 

de suas exposições, pela contextualização histórica das mesmas, pela contextualização 

dos temas científicos trabalhados e pela mediação humana em todo o processo. Dessa 

forma, o visitante do museu é levado a envolver-se nos temas propostos, seja pela 

interação com os equipamentos, pela interação com o mediador da visita ou pela 

interação entre o grupo visitante (BEVILAQUA, 2012, p.248). 

 

 

O Museu da Vida possui entrada gratuita e suas edificações espalhadas pelo campus 

de Manguinhos, dispostas em vários espaços temáticos21, são eles: 

 

- Centro de Recepção: 

Imagem 1 – Centro de Recepção 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Localizado próximo à entrada principal na Avenida Brasil, é onde o público é 

acolhido, informado e direcionado às outras atividades. O local expõe uma grande maquete da 

Fiocruz e possui restaurante, telefone público, bebedouro, banheiros, um anfiteatro e um painel 

em mosaico ilustrando as expedições científicas na Amazônia, de autoria do artista Glauco 

Rodrigues. O espaço foi inspirado nas antigas estações inglesas de trem e seus arquitetos foram 

Benedito Tadeu de Oliveira e Renato da Gama-Rosa Costa, do Departamento de Patrimônio 

Histórico da COC. É também do Centro de Recepção que sai o Trenzinho da Ciência, que 

conduz os visitantes aos outros espaços do museu. 

 

 

 

 

                                                           
21 As informações apresentadas foram retiradas dos sites institucionais já citados: Museu da Vida, Casa de Oswaldo 

Cruz, Fundação Oswaldo Cruz e Instituto Osvaldo Cruz. 
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- Parque da Ciência: 

Imagem 2 – Parque da Ciência 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Espaço dividido em ambiente ao ar livre e ambiente coberto (Pirâmide). Trabalha 

os temas: Energia, Comunicação e Organização da Vida. Para tratar do primeiro tema é 

permitido ao visitante observar como é possível controlar a energia, através de aparelhos como 

o espelho parabólico, o aquecedor solar e a pilha humana. O tema Comunicação tem o intuito 

de discutir as funções da linguagem escrita e sonora, a ele são reservados dispositivos como os 

espelhos sonoros, os tubos musicais e o jardim dos códigos que conta a história da escrita e da 

matemática, desde as pinturas rupestres até os dias atuais. O terceiro tema retrata as relações 

entre os mundos micro e macroscópico, com a exposição de esculturas que apresentam como 

ocorrem a fala e a audição e um modelo tridimensional de uma célula animal gigante. 

 

- Pirâmide: 

Imagem 3 – Pirâmide 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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Neste espaço, que é um anexo do Parque da Ciência, é possível observar um modelo 

de olho humano gigante através de uma câmara escura. Também possui uma sala de 

informática, salão de jogos e diversos equipamentos com possibilidade de experimentos e 

atividades dos mundos micro e macroscópico. 

 

- Tenda da Ciência Virgínia Schall: 

Imagem 4 – Tenda da Ciência Virgínia Schall 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Local em que acontece a interface entre a ciência e a arte. Possui 120 lugares onde 

o público pode assistir peças que retratam temas científicos (históricos e atuais), com bastante 

humor. Desde 2016, leva o nome de sua idealizadora, a psicóloga e pesquisadora da Fiocruz, 

Virgínia Schall, falecida em 2015. Algumas das contribuições de Schall foi o desenvolvimento 

de coleções de livros infantis (Ciranda da Saúde, Ciranda do Meio Ambiente e Ciranda da 

Vida), criação de jogos para pré-adolescentes como o Zig-Zaids que refere-se ao tema da Aids 

e coordenação do processo de implantação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Saúde no Centro de Pesquisa do René Rachou, na Fiocruz de Minas Gerais. 

 

- Epidauro: 

Imagem 5 – Epidauro 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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Construção anexa a Tenda da Ciência Virgínia Schall, possui um palco e um 

Laboratório de Percepções que é um “espaço expositivo que combina conteúdos de física e 

biologia, com cultura, emoções e o processo de aprendizagem. [...] conta com módulos e painéis 

interativos, além de vídeos que são exibidos aos visitantes” (BEVILAQUA et al., 2017, p.79). 

 

- Pavilhão ou Castelo Mourisco: 

Imagem 6 – Castelo Mourisco 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

É o edifício sede, também representado na logo da Fiocruz. Começou a ser 

construído em 1905 e foi concluído em 1918, sendo idealizado por Oswaldo Cruz, com projeto 

do arquiteto Luís Moraes Júnior. Por ser um prédio tombado, só pode ser visitado com 

acompanhamento de um mediador. Possui estilo neomourisco, azulejos portugueses e mosaicos 

inspirados em tapeçaria árabe. No castelo é mostrado aos visitantes a história da instituição e 

da saúde pública no Brasil em exposição de longa duração que retrata, por exemplo, momentos 

marcantes da nossa história como a Revolta da Vacina. Também possui uma mostra 

entomológica com insetos da coleção do pesquisador Ângelo Moreira da Costa Lima, que atuou 

junto a Oswaldo Cruz no combate à febre amarela. “A partir de peças do acervo museológico e 

documental do Museu da Vida, tais como fotos, documentos históricos, instrumentos de 

trabalho, objetos pessoais e cartas, a exposição aborda a vida e a trajetória profissional dos 

cientistas Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, fundadores da instituição” (BEVILAQUA et al., 

2017, p.78). 
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- Borboletário: 

Imagem 7 – Borboletário 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Único na cidade do Rio de Janeiro, este borboletário foi inaugurado em 2010, 

fechado posteriormente e reaberto em 2015, sendo idealizado por Ricardo Lourenço, 

pesquisador do IOC. O espaço reproduz o habitat das borboletas, abrigando diversos 

exemplares de espécies de: olho-de-coruja, borboleta-brancão, ponto-de-laranja e Julia. Nele é 

possível que os visitantes conheçam melhor a vida destes insetos como a alimentação, a postura 

de ovos e as fases da vida, desde a larva até o inseto adulto. Também aprendem sobre a diferença 

entre borboleta e mariposa, o segredo das borboletas em possuir cores variadas e suas táticas e 

estratégias de sobrevivência. 

 

- Salão de Exposições Temporárias: 

Imagem 8 – Salão de Exposições Temporárias 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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Esse espaço é dedicado as exposições de curta duração, a maior parte delas é 

produzida pela própria equipe do Museu da Vida, mas também recebe mostras de outras 

instituições. As exposições retratam variados temas relacionados a ciência e a saúde. 

Ao longo do circuito aqui apresentado – Centro de Recepção, Parque da Ciência, 

Pirâmide, Tenda da Ciência Vrgínia Schall, Epidauro, Castelo Mourisco, Borboletário e Salão 

de Exposições Temporárias , por outros espaços do Museu da Vida e até mesmo fora de suas 

dependências, são realizadas diversas ações educativas, como forma de promover a articulação 

entre os diferentes processos museais, contribuindo com a divulgação e a popularização da 

ciência. Entre tantas ações e atividades, destacamos algumas das que foram citadas no livro 

Museu da Vida – Ciência e Arte em Manguinhos, lançado em 2017, organizado por Diego Vaz 

Bevilaqua, Marina Ramalho, Rita Alcântara e Tereza Costa: 

- Exposições de longa e curta duração; 

- Ciência em Cena, que integra ciência e arte por meio da teatralização e ocorre na 

Tenda da Ciência Virgínia Schall; 

- Contadores de História que trabalham com a divulgação científica por meio do 

estímulo a leitura de poemas, contos e livros, com direito a encenação das histórias, com 

músicas e ornamentação de palco. Ao final, um(a) pesquisador(a) convidado, conversa com a 

plateia sobre o assunto narrado; 

- Ação para educadores(as), onde professores(as) se encontram para diversas 

atividades a fim de estudarem as potencialidades do museu e programarem futuras visitas 

escolares; 

- Ciência Móvel, que leva o acesso as atividades do Museu da Vida a outras cidades 

da região sudeste, através de jogos, multimídias, vídeos, exposições temáticas, planetário 

inflável, modelos tridimensionais e aparatos interativos, levados em um caminhão; 

-Eventos especiais para profissionais e abertos ao público em geral. Para 

profissionais, incentivando a formação continuada tem-se o exemplo do Congresso Mundial de 

Centros de Ciência e Expo-interativa, que ocorreu em 2005, no Rio de Janeiro e a Conferência 

Internacional sobre Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, que aconteceu em 2014, em 

Salvador, na Bahia. Abertos aos públicos, tem as diversas atividades realizadas, como durante 

a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com mostras científicas, exibição de filmes, trilhas 

ecológicas, etc. 

- Programa de Iniciação à Divulgação e Popularização da Ciência, propicia a 

formação de estudantes universitários, na mediação e atendimento ao público, estimulando 

reflexões teóricas e práticas sobre museus e centros de ciências; 
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- O Programa de Iniciação à Produção Cultural (Pró-Cultural), trabalha com 

discussões sobre cultura e realidade socioambiental, proporcionando experiências na 

organização, planejamento e realização de atividades culturais, com jovens de 16 a 19 anos, 

estudantes do 2º e 3º anos do ensino médio de escolas da rede pública. Esta ação é o objeto 

desta pesquisa, por conseguinte, abordaremos com mais detalhes. 

 

1.3 Programa de Iniciação à Produção Cultural (Pró-Cultural) 

 

A ação educativa a qual iremos nos debruçar se chama Programa de Iniciação à 

Produção Cultural, mais conhecida como Pró-Cultural, criada em 2012, desenvolvida pelo 

Serviço Educativo de Ciência e Saúde (SEDUCS), do Museu da Vida. Este programa surgiu da 

experiência de outra ação educativa, realizada no mesmo museu, chamada de Programa de 

Qualificação de Monitores para Museus e Centros de Ciências. 

Originado em 1999, o Programa de Qualificação de Monitores para Museus e 

Centros de Ciências, atuava na formação de mediadores, com um público-alvo de estudantes 

do ensino médio, com idade entre 16 e 21 anos e moradores(as) do entorno do museu. A 

metodologia da ação era processada em duas etapas: o Curso de Formação de Monitores e o 

Estágio de Iniciação Profissional. A primeira etapa era dividida em quatro módulos e possuía 

duração de 10 meses: o primeiro módulo contextualizava museus e centros de ciência, o 

segundo era voltado ao ensino de conceitos e conteúdo de física, biologia e ciências sociais, o 

terceiro era dedicado a visitas a outros museus e o quarto módulo se direcionava a possibilidade 

de facilitar o entendimento das diversas linguagens de divulgação científica. A segunda etapa 

envolvia os(as) participantes na qualificação como mediadores(as), em um estágio, com 

duração de 12 meses, que os colocava em prática no atendimento ao público 

(BONATTO; MENDES; SEIBEL, 2007). 

Baseando-se na ação educativa acima, surge o Pró-Cultural. Mantendo o público de 

estudantes da rede pública, porém, nele acontece uma redução da faixa etária, o requisito passa 

a ser jovens de 16 a 19 anos, apenas do 2º e 3º anos do ensino médio e o tempo de duração do 

programa é alterado para o período de oito meses, de abril até novembro. 

Houve também uma ampliação quanto ao raio de ação de participações. Antes, no 

Programa de Qualificação de Monitores para Museus e Centros de Ciências a inscrição, era 

apenas para residentes das favelas do Complexo da Maré, em parceria com o Centro de Estudos 
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e Ações Solidárias da Maré (CEASM)22 (MENDES HENZE; MACHADO, 2000). Com a 

ampliação, outras favelas dos arredores da Fiocruz puderam ser incluídas, como veremos 

quando apresentarmos os sujeitos desta pesquisa. 

Por não possuir uma ementa formal, nossas considerações acerca da ação educativa, 

como um todo, partem das palavras da educadora e supervisora pedagógica Tereza, que 

participou da criação do programa em 2011 e escreveu a diretriz pedagógica do mesmo, em 

entrevista (2018): 

 

 

Não somos ensino formal. Atuamos no campo da educação não formal, então não 

temos aquelas obrigações do MEC, não temos que prestar contas de prova, de notas, 

etc. Temos uma grade de conteúdos que foram discutidos e que consideramos serem 

fundamentais para alcançar os objetivos do programa. Tentamos ser o mais livre 

possível e agir da forma menos escolar possível com oficinas, dinâmicas, debates, 

rodas de conversas, vídeos, entre outros. 

 

 

De acordo o Plano Museológico Museu da Vida 2017-2021 (Fiocruz, 2017), os 

objetivos do programa – os quais foram apenas citados pela educadora, mas não descritos – são: 

- Estimular a reflexão e a discussão sobre a realidade socioambiental do território 

onde se localiza a Fiocruz; 

- Valorizar a cultura científica, a popularização da ciência e a promoção da saúde; 

subsidiar a reflexão dos jovens sobre as relações entre expressões culturais e identidade, 

multiculturalidade, democracia e a importância do acesso à cultura como parte da educação e 

do processo de formação cidadã; 

- Oferecer noções de produção cultural; 

- Possibilitar a aquisição de experiência no planejamento e na realização de eventos 

e atividades culturais. 

Para que possam participar das atividades citadas pela educadora, os(as) jovens são 

submetidos(das) inicialmente a um processo seletivo, pois são ofertadas somente 25 vagas em 

apenas uma turma por ano e comumente o número de inscritos(as) ultrapassa o número de 

vagas. “Este ano tivemos quase duzentos inscritos e só vinte e cinco são selecionados” (Tereza, 

entrevista, 2018). 

                                                           
22 O CEASM, é uma organização não governamental, criada em 1997, por iniciativa de moradores(as) e ex-

moradores(as) do complexo da Maré, visando o desenvolvimento do bairro, cuja missão é “potencializar o acesso 

de moradores de favelas e bairros populares aos bens sociais, culturais e econômicos por meio de mecanismos de 

afirmação de direitos” (Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, disponível em: 

<https://www.facebook.com/ceasmare/>. Acesso em: 09/12/2018). 
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Os(as) candidatos(as) que realizam suas inscrições, comparecem em data marcada 

ao Museu da Vida, onde é proposto um tema para a composição de uma redação. Após a 

correção das redações, aqueles(as) que passaram na primeira etapa são chamados(as) para 

realizarem as dinâmicas de grupo. Depois acontecem as entrevistas individuais. Por fim, os(as) 

candidatos(as) precisam comparecer ao museu em um dia estipulado, para conferirem em lista 

os nomes dos(as) aprovados(as). Mais informações sobre as etapas serão acrescentadas em 

nossa análise de dados, pois em praticamente todas as entrevistas foram narradas a emoção de 

passar por cada uma delas. Descrevendo os critérios avaliados na seleção, Tereza relata que; 

 

 

O processo seletivo é distribuído em três etapas: 1 - Redação; 2 - Dinâmica de grupo; 

3 - Entrevista. Na redação é avaliado muito mais a capacidade de compreensão do 

texto, criatividade, desenvolvimento do discurso, algum conhecimento sobre o tema, 

desenvolvimento da ideia, do que a gramática, pois não somos professores de 

português e não é essa a questão que mais nos interessa. Faço essa colocação devido 

ao enorme nervosismo que percebia quando os jovens vinham fazer a redação. Faço 

questão de colocar isso antes da redação, pois eles ficam muito aliviados e conseguem 

ter mais liberdade e calma para falarem sobre o tema. Essa questão foi fundamental, 

pois a maioria diz que tinham quase certeza de que não iriam ser selecionados, mas se 

sentiram mais seguros com esse critério. A dinâmica já nos oferece avaliar o jovem 

em outros aspectos como timidez, liderança, capacidade de resolver situações, 

respeito ao outro, etc. A entrevista permite conhecer um pouco mais do jovem em 

uma conversa informal (entrevista, 2018). 

 

 

Os(as) aprovados(as) no processo seletivo recebem uma bolsa-auxílio no valor de 

R$ 210,00, participam das atividades semanalmente de segunda a quinta-feira, no horário de 

14h às 17h, portanto, é imprescindível que estudem no período matutino. 

Após a aprovação e no percurso das atividades, os(as) educandos(as) não são 

avaliados(as) com provas ou por notas, “a avaliação da construção de conhecimentos é realizada 

sobre as diretrizes do pensamento de Cipriano Luckesi” (Tereza, entrevista, 2018). 

Doutor em Educação e famoso por seus estudos em torno da avaliação da 

aprendizagem escolar, Cipriano Carlos Luckesi (2005) dedicou-se por muitos anos a desvendar 

as práticas avaliativas realizadas nas escolas, tornando-se um crítico da execução de 

prova/exame, a qual define como ameaçadora, autoritária e seletiva. 

 

 

Provas/exames têm por finalidade, no caso da aprendizagem escolar, verificar o nível 

de desempenho do educando em determinado conteúdo (entendo por conteúdo o 

conjunto de informações, habilidades motoras, habilidades, convicções, criatividade, 

etc.) e classificá-lo em termos de aprovação/reprovação (para tanto, podendo utilizar-

se de níveis variados, tais como: superior, médio-superior, médio, médio-inferior, 

inferior, sem rendimento; ou notas que variam de 0 a 10, ou coisa semelhante). Desse 

modo provas/exames separam os “eleitos” dos “não eleitos”. Assim sendo, essa 

prática exclui uma parte dos alunos e admite, como “aceitos”, uma outra. Manifesta-

se, pois, como uma prática seletiva (LUCKESI, 2005, p.169). 
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Em oposição às práticas autoritárias, o autor propõe a avaliação da aprendizagem 

escolar como um ato amoroso, sendo um ato que acolhe, integra e inclui. Essa avaliação acolhe 

uma situação, para depois analisar sua qualidade, indicando, quando necessário, devidas 

mudanças. Em outras palavras, com o propósito do não julgar, a função constitutiva da 

avaliação da aprendizagem como um ato amoroso é o diagnóstico, que objetiva a inclusão e não 

a seleção e consequentemente a exclusão. Ajuizando coisas, atos, situações, pessoas, busca a 

tomada de decisões, para propiciar condições que favoreçam maior satisfação daquilo que se 

esteja almejando (Idem). Em resumo: 

 

 

O ato de avaliar, por sua constituição mesma, não se destina a um julgamento 

“definitivo” sobre alguma coisa, pessoa ou situação, pois que não é um ato seletivo. 

A avaliação se destina ao diagnóstico e, por isso mesmo, à inclusão; destina-se à 

melhoria do ciclo de vida. Deste modo, por si, é um ato amoroso. Infelizmente, por 

nossas experiências histórico-sociais e pessoais, temos dificuldades em assim 

compreendê-la e praticá-la (Idem, p.180). 

 

 

As avaliações dos(as) educandos(as) do Pró-Cultural vão sendo feitas no decorrer 

dos 3 módulos: Quem sou eu? Identidade, Cidadania e Historicidade; Noções e Práticas em 

Produção Cultural; Estágio (Fiocruz, 2017) e, assim como os(as) educandos(as) do Pró-Cultural 

são avaliados(as), eles(as) também dão retorno de avaliação das atividades propostas e, a partir 

destas considerações vão sendo (re)construídas as diretrizes do programa. 

 

 

Vamos tentando trazer pessoas novas, lendo as avaliações dos jovens e vendo o que 

eles mais gostaram. Procuramos trazer os profissionais da Fiocruz e também pessoas 

que tem militância em movimentos sociais das favelas, entre outros. Essas pessoas 

convidadas param suas vidas para vir aqui gratuitamente fazer uma atividade, dar uma 

palestra, fazer um debate ou oficina. Então ficamos o ano inteiro fazendo contatos 

com esses parceiros para trazê-los, afim de desenvolver várias atividades com os 

nossos conteúdos para os jovens participantes, pois não temos corpo docente (Tereza, 

entrevista, 2018). 

 

 

Na composição da ação educativa fazem parte a coordenadora do SEDUCS que é 

bióloga e professora, Beatriz (nome fictício), a supervisora pedagógica e educadora Tereza 

(Pedagoga) e dois bolsistas de nível médio, egressos do programa: José e Carolina (nomes 

fictícios). 
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CAPÍTULO 2 – AÇÃO EDUCATIVA E FORMAÇÃO: CONSCIÊNCIA CRÍTICA E 

EMANCIPAÇÃO 

 

Educar não é moldar uma mente. É 

libertá-la dos moldes. Educar não é 

podar inteligências, moldá-las, tolher a 

criatividade, moldar a voz interior de 

cada um. Educar é fazer o outro mais 

preparado para ser, de fato, quem é. 

Rubem Alves 

 

Olhamos a ação educativa como instrumento de potencial aproximação entre o 

museu, os conhecimentos produzidos neste espaço e os(as) jovens moradores(as) do entorno, 

destacando assim, o papel social do museu. A nosso ver, as ações educativas desenvolvidas nos 

museus podem e devem ser analisadas sob diversos ângulos e perspectivas, sem cogitação de 

esgotamento, mas como estudos que visualizem suas diversas potencialidades. Nosso foco é 

compreendê-las como ferramentas pelas quais os sujeitos que delas participam desenvolvem 

significados que estimulam suas capacidades de consciência crítica e emancipação. 

Daremos início neste capítulo com o tópico “2.1 Breve introdução sobre o educador 

Paulo Freire”, condensando a importante caminhada histórica do educador que com suas obras 

se apresenta como principal aporte teórico deste estudo, para então, no tópico “2.2 Consciência 

crítica e emancipação dos(as) educandos(as)”, trabalharmos os conceitos de consciência crítica 

e emancipação a partir das seguintes obras de Paulo Freire (1921-1997): Educação como prática 

da liberdade (1967); Conscientização: teoria e prática da libertação – Uma introdução ao 

pensamento de Paulo Freire (1980); Pedagogia da Autonomia: saberes necessários a prática 

educativa (2001); Medo e Ousadia: o cotidiano do professor (2011), escrito com Ira Shor; 

Pedagogia do Oprimido (2018). No último tópico “2.3 Influências freirianas para a renovação 

da museologia”, discutiremos a questão da transformação do pensamento museal a partir das 

influências do trabalho de Paulo Freire, no sentido de contribuir para uma museologia ativa na 

aproximação entre os sujeitos e patrimônios, voltada a preocupação com as questões sociais. 

Para isso nos referenciamos em pesquisadores do campo da museologia Varine (2012), Chagas 

(2000; 2011; 2017), Santos (1992), Brulon (2015a; 2015b), entre outros. Também utilizamos o 

documento da Mesa-Redonda de Santiago do Chile, em 1972 (ICOM, 2009b) e a declaração de 

Quebec, realizada em 1984 (2009). 
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2.1 Breve introdução sobre o educador Paulo Freire 

 

Iniciamos este capítulo falando um pouco sobre o educador que nos inspirou a olhar 

para a educação, a ciência e a museologia de maneira mais humana. Áreas ou campos de estudos 

que se traduzem em múltiplos ambientes, representados pelos museus, que podem e devem ser 

ocupados por todos e todas, para além das teorias. De antemão, elucidamos a impossibilidade 

de mostrar toda a biografia do autor e seu extenso trabalho não só no Brasil como em diversos 

outros países, em prol de uma educação libertadora. No entanto, destacamos alguns momentos 

da vida do educador Paulo Freire. 

Paulo Reglus Neves Freire, filho de Joaquim Temístocles Freire e Edeltrudes 

Neves Freire, nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921. Ainda em Recife, 

concluiu a escola primária em Jaboatão, os estudos secundários no Colégio Oswaldo Cruz e 

ingressou na tradicional Faculdade de Direito do Recife. Antes de concluir a faculdade se casou 

com a professora Elza Maia Costa Oliveira, em 1944, com quem teve Maria Madalena, Maria 

Cristina, Maria de Fátima, Joaquim e Lutgardes, seus filhos. Nesse período, iniciou sua carreira 

na Educação como professor de português no colégio em que concluiu os estudos secundários. 

A contar desta experiência inicial, foi nomeado diretor do setor de Educação e Cultura do Sesi 

de Pernambuco em 1947, e assumiu a superintendência da mesma instituição em 1954 até 1957. 

Ocupando diversas posições na área da Educação, lecionou filosofia e história da educação com 

destaque na Escola de Serviço Social do Recife e na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

da Universidade do Recife (FREIRE, 1996; BRANDÃO, 2005; BEISIEGEL, 2010). 

Assumindo a direção da Divisão de Pesquisas, Paulo Freire contribuiu com o início 

do Movimento de Cultura Popular (MCP) do Recife, criado pelo prefeito Miguel Arraes e 

organizado pelo educador Germano Coelho, em 1960 (BEISIEGEL, 2010). Os Movimentos de 

Cultura Popular, de acordo com Brandão (2005), eram unidades de ação cultural formadas, em 

vários Estados brasileiros, pela aliança entre educadores, cientistas sociais, militantes políticos, 

artistas e movimentos populares. 

“Este primeiro Movimento de Cultura Popular do Brasil marcou profundamente a 

formação profissional, política e afetiva do educador pernambucano”. Quem faz essa afirmação 

é a educadora Ana Maria Araújo Freire (1996, p.40), segunda esposa de Paulo Freire, anos após 

o falecimento de Elza. Segundo Ana Maria (1996) devido os ideais de educação popular 

progressista, Freire influenciou a campanha “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler”, na 

prefeitura de Djalma Maranhão, em Natal, Rio Grande do Norte. No mesmo Estado foi 

organizada e dirigida pelo educador a campanha de alfabetização de Angicos, neste ficou 
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nacionalmente mais conhecido pelo incentivo a educação voltada para as questões do povo. 

Pouco tempo depois assumiu a coordenação do Programa Nacional de Alfabetização, a convite 

do ministro da educação Paulo de Tarso, para realizar a campanha nacional de alfabetização 

por meio do Método Paulo Freire. O objetivo seria de alfabetizar politizando, 5 milhões de 

adultos. Em conformidade com Cunha e Góes (1991, p.21), o Método Paulo Freire consistia 

nas seguintes etapas: 

 

 

Levantamento do universo vocabular do grupo que vai se alfabetizar; seleção neste 

universo dos vocábulos geradores, sob um duplo critério: o da riqueza fonêmica e o 

da pluralidade do engajamento na realidade local, regional, nacional; criação de 

situações existenciais típicas do grupo que se vai alfabetizar; criação de fichas-

roteiros, que auxiliam os coordenadores de debates no trabalho; feitura de fichas com 

a decomposição das famílias fonêmicas correspondentes aos vocábulos geradores. 

 

 

Comprometendo-se fortemente com a educação de adultos analfabetos, 

envolvendo-os nas inquietações políticas e ideológicas da época, Freire adquire admiradores e 

muitos adversários, até que, em 1964, acontece um golpe de Estado, contra o governo do 

presidente eleito João Goulart, também conhecido como Jango, que perdurou até 1985 e tomou 

a repressão como primeira medida, a tudo e a todos que eram contra ou que eram suspeitos de 

serem contra a política vigente. Esse golpe, agravou a crise no sistema educacional, 

principalmente no que consta ao ensino público (Idem). 

 

 

A mera acusação de que uma pessoa, um programa educativo ou um livro tivesse 

inspiração “comunista” era suficiente para demissão, suspensão ou apreensão. Assim, 

reitores foram demitidos, programas educacionais e sistemas educativos foram 

atingidos. Alguns casos dramáticos exemplificarão isso. Anísio Teixeira, que ocupava 

a reitoria da Universidade de Brasília, foi sumariamente demitido, logo nos primeiros 

dias do golpe. O Programa Nacional de Alfabetização, que utilizava o Método Paulo 

Freire, que o dirigia, foi liquidado, até mesmo em termos financeiros. Milhares de 

projetores de diafilmes, importados da Polônia (o local de fabricação trazia a marca 

do “comunismo”) foram vendidos a particulares a preço de liquidação. O Movimento 

Educação de Base, desenvolvido pela Igreja Católica, principalmente no Nordeste, foi 

contido por todos os lados, tendo seu material educativo apreendido, monitores 

perseguidos e verbas cortadas. Os integrantes da equipe dirigente da Campanha De 

Pé No Chão Também Se Aprende A Ler foram presos por seis meses, no mínimo. Um 

oficial da Marinha de Guerra assumiu o “comando” da Secretaria de Educação do 

Munícipio de Natal, ordenou o abandono dos acampamentos e a incineração dos 

acervos das bibliotecas (Idem, p.36-37). 

 

 

Por causa das repressões da ditadura militar, Paulo Freire se torna um refugiado 

político na Bolívia. Neste país ficou pouco tempo, também devido ao golpe de Estado ocorrido 

pouco depois de sua chegada (FREIRE, 1996). Por conta disso, o educador foi para o Chile, 

ficando até 1969. Neste país trabalhou como assessor no Instituto de Desenvolvimento 
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Agropecuário e do Ministério da Educação e como consultor do escritório regional da UNESCO 

no Instituto de Capacitação e Investigação da Reforma Agraria, em Santiago. Após o período 

no Chile, mudou-se para os Estados Unidos e passou a lecionar em Harvard, até o ano de 1970, 

quando então foi para Genebra, na Suíça, convidado a se tornar consultor do Departamento de 

Educação do Conselho Mundial das Igrejas. Por esse trabalho Freire visitou vários lugares pela 

África, Ásia, Oceania e América, colaborando com a área da Educação, principalmente em 

países que haviam conquistado recentemente independência política (FREIRE, 1996; 

BRANDÃO, 2005). 

Após sua trajetória pelo mundo, Paulo Freire retorna ao Brasil, em junho de 1980, 

para lecionar na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e na Universidade de 

Campinas (UNICAMP). De 1989 a 1991, aceita o convite para assumir a Secretaria de 

Educação do Município de São Paulo, no governo de Luiza Erundina. A partir do segundo 

semestre de 1991, torna-se professor visitante da Universidade de São Paulo (USP) e “até 1997 

deu sequência as suas intensas atividades na produção de livros, ensaios, artigos, conferências, 

entrevistas e diálogos com outros intelectuais” (BEISIEGEL, 2010, p.15). 

Conforme Casali (1998), em 1997, ano de sua morte, no saguão do teatro da PUC-

SP, foi velado o corpo do educador Paulo Freire por muitos amigos, colegas de trabalho, 

personalidades e claro, por familiares. Muitas mensagens por telegramas e cartas chegaram de 

diversos lugares do mundo. O autor que conheceu de perto Freire, constata que 

 

 

Não será exagero alinhar Paulo Freire entre os mais importantes educadores da 

história mundial. Em grande parte, e decisivamente, seu reconhecimento universal, 

ainda em vida, é bastante pra sustentar isso. E não há análise de marketing que possa 

justificar esse reconhecimento. Trata-se, antes, do mais legítimo processo pelo qual 

educadores e educadoras dos mais diversos ambientes culturais reconhecem os 

princípios norteadores de sua prática pedagógica como os mais apropriados para 

realizar aquilo  que a educação promete: reproduzir e recriar os saberes, de modo que 

disso resultem benefícios não somente para cada educando envolvido no processo, 

mas para toda a  coletividade (CASALI, 1998, p.102). 

 

 

Em reconhecimento ao exímio trabalho, em 2012 foi decretada pelo Congresso 

Nacional e sancionada pela presidenta da República Dilma Rousseff a Lei nº 12.612, de 13 de 

abril de 2012, que declara o educador Paulo Freire patrono da educação brasileira. 
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2.2 Consciência crítica e emancipação dos(as) educandos(as) 

 

Neste tópico discutiremos os conceitos de consciência crítica e emancipação sob o 

viés freiriano. Além das obras freireanas, nosso aporte teórico se complementa com o trabalho 

de pesquisadores relativos aos temas, segundo as obras de Paulo Freire. Nosso intuito é de 

realçar a relevância dos assuntos ao campo da educação e especialmente da educação em 

museus, com a contribuição do pensamento freireano à museologia. Para tanto, deixamos claro 

que ao falarmos em educação pensamos como um processo dialógico, tencionando na 

perspectiva de Freire (1967; 1980; 2001; 2011; 2018), discutir uma educação emancipadora, 

libertadora, problematizadora que ao contrário de compreender homens e mulheres como seres 

“vazios”, como depósitos de conteúdo, os compreende como “corpos conscientes”, intrincando 

suas relações com o mundo. 

As influências de Paulo Freire para a abordagem de uma educação baseada no 

processo dialógico, partem dos pensamentos do psiquiatra e filósofo alemão Karl Jaspers e do 

pedagogo, escritor e filósofo austríaco Martin Buber. No livro Educação como Prática da 

Liberdade, mencionando Jaspers, Freire (1967, p.107) clarifica: 

 

 

E que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica 

e gera criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da 

confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois polos do diálogo se 

ligam assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na 

busca de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí há 

comunicação. 

 

 

Para Freitas e Freitas (2013, p.2) essa relação horizontal de diálogo entre 

educador(a) e educando(a), é primordial para a prática da educação problematizadora, que “se 

constitui como processo de humanização, conquistada pela práxis, a qual implica a reflexão e 

a ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo”. 

Chagas (2001), discutindo a educação em museus, ao falar sobre educação como 

um processo dialógico, também a compreende sob a ótica do compromisso com a transformação 

social, através de uma formação humanística, da promoção da criatividade e do 

desenvolvimento da criticidade e reflexão de indivíduos e grupos sociais. 

Pelo viés dessa colaboração entre os seres humanos para a transformação do mundo, 

com enfoque em Buber, o pensamento freireano é marcado pela relação dialógica entre o eu e 

o tu. Nessa relação o eu dialógico entende que também é um tu e compreende que o tu com 

quem dialoga se constitui num eu, portanto, constituem o diálogo juntos, em reciprocidade 
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(FREIRE, 2018), isto quer dizer que nos espaços educativos, seja na escola ou fora dela, tanto 

o(a) educador(a) quanto o(a) educando(a) atuam nesse processo, com igual importância, 

compreendendo a troca de saberes pelo ato dialógico. 

Longe do terreno desta educação em diálogo recíproco, da educação 

problematizadora orientada no sentido da libertação, Freire (Idem) alerta para a presença de 

uma educação bancária, cujo conhecimento é apenas um ato de depósito, transferência e 

transmissão e os(as) educandos(as) são vistos(as) como seres passivos, os(as) quais são 

“enchidos(as)” pelas palavras dos(as) educadores(as). A esta educação bancária, Freire (1967; 

1980; 2001; 2011; 2018), também a concebe pelos termos: educação adestradora, educação 

como prática da dominação, educação dissertadora (se importa mais com a “sonoridade” da 

palavra do que com sua força de transformação), educação pré-fabricada e educação 

domesticadora. Compreendemos nessa educação bancária o antiquestionamento, a 

anticriticidade e antidialogismo e “o eu antidialógico, dominador, transforma o tu dominado, 

conquistado num mero ‘isto’” (FREIRE, 2018, p.96). Nessa educação: 

 

 

a) O educador é o que educa; os educandos, os que são educados; b) o educador é o 

que sabe; os educandos, os que não sabem; c) o educador é o que pensa; os educandos, 

os pensados; d) o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam 

docilmente; e) o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados; f) o 

educador é o que opta e prescreve a sua opção; os educandos, os que seguem a 

prescrição; g) o educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que 

atuam, na atuação do educador; h) o educador escolhe o conteúdo programático; os 

educandos, jamais são ouvidos nesta escolha, acomodam-se a ele; i) o educador 

identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que se opõe 

antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem adaptar-se às determinações 

daquele; j) o educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros 

objetos. (Idem, p. 34). 

 

 

Sendo as relações sociais de dominação as que coíbem a educação com fins de 

consciência crítica e emancipação do sujeito, consentimos com Freire (2018, p.96) que não 

existe “na teoria dialógica da ação, um sujeito que domina pela conquista e um objeto 

dominado. Em lugar disso, há sujeitos que se encontram para a pronúncia do mundo, para a sua 

transformação”. São nesses princípios que buscaremos abordar nossas questões, neste sentido 

“saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção” (FREIRE, 2001, p.52). 

Em Pedagogia do Oprimido (2018), Freire salienta o que difere homens e mulheres 

dos animais, sendo estes últimos, seres que não “admiram” o mundo, imergem nele, enquanto 

que homens e mulheres são seres da práxis, que refletem e agem para a transformação do 

mundo, objetiva-o e ao contrário dos animais, “emergem” dele, por isso são os únicos seres 
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capazes de agir conscientemente sobre a realidade que os cerca, sendo a conscientização uma 

característica fundamental do processo de aprendizagem. 

 

 

A conscientização é isto: tomar posse da realidade; por esta razão, e por causa da 

radicação utópica que a informa, é um afastamento da realidade. A conscientização 

produz a desmitologização. É evidente e impressionante, mas os opressores jamais 

poderão provocar a conscientização para a libertação: como desmitologizar, se eu 

oprimo? Ao contrário, porque sou opressor, tenho a tendência a mistificar a realidade 

que se dá à captação dos oprimidos, para os quais a captação é feita de maneira mística 

e não crítica. O trabalho humanizante não poderá ser outro senão o trabalho da 

desmitificação. Por isso mesmo a conscientização é o olhar mais crítico possível da 

realidade, que a “desvela” para conhecê-la e para conhecer os mitos que enganam e 

que ajudam a manter a realidade da estrutura dominante (FREIRE, 1980, p.29). 

 

 

Com isto, é na educação libertadora que homens e mulheres imersos em situações 

irracionais criadoras de mitos, confrontam com visão crítica e prática do mundo, “desvelando” 

suas realidades, desmascarando a mitificação a fim da transformação permanente dessas 

realidades (FREIRE, 1980). Acreditamos nessas possibilidades por meio da relação dialógica e 

interagir dialético entre educador(a) e educando(a), enquanto sujeitos no mundo e agentes de 

sua reforma, fundamentados no constante movimento de trabalhar a consciência crítica por 

meio de trocas, tensões, questionamentos e reflexões, antes do agir. 

Freire (1967), ao abordar esta questão fala sobre a consciência intransitiva, a 

transitiva ingênua e a transitiva crítica. A consciência intransitiva de homens e mulheres é o 

estado de limitação de suas preocupações aos desafios das realidades que os cercam, sem a 

capacidade de compromisso histórico. De acordo com Kronbauer (2009), ainda que na 

intransitividade, mas potencialmente dotados de força intencional com tendência para 

transcender a consciência, homens e mulheres podem superar gradativamente essa condição, 

podendo aumentar seu campo de percepção, seu poder de captação e de resposta as questões do 

mundo, na interação do diálogo uns com os outros, até chegar ao estágio da consciência 

transitiva, que significa “o reconhecimento da consciência histórica” (FREIRE, 1967, p.17). 

Em um primeiro estado, a consciência transitiva é ingênua, neste caso, homens e mulheres já 

conseguem perceber os problemas sociais, porém interpretando-os de maneira simples, 

 

 

Pela tendência a julgar que o tempo melhor foi o tempo passado. Pela subestimação 

do homem comum. Por uma forte inclinação ao gregarismo, característico da 

massificação. Pela impermeabilidade à investigação, a que corresponde um gosto 

acentuado pelas explicações fabulosas. Pela fragilidade na argumentação. Por forte 

teor de emocionalidade. Pela prática não propriamente do diálogo, mas da polêmica. 

Pelas explicações mágicas. Esta nota mágica, típica da intransitividade, perdura, em 

parte, na transitividade. Ampliam-se os horizontes. Responde-se mais abertamente 

aos estímulos. Mas se envolvem as respostas de teor ainda mágico. É a consciência 
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do quase homem massa, em quem a dialogação mais amplamente iniciada do que na 

fase anterior se deturpa e se destorce (Idem, p.59). 

 

 

Essa condição de consciência transitiva ingênua pode transformar-se em 

consciência crítica, mas esse trânsito não ocorre de maneira reducionista ou idealista, “ele 

somente acontece no processo maior de transformação social, econômica, cultural, 

acompanhado de um trabalho educativo crítico, dialógico, democrático, em que se desenvolve 

a capacidade de pensar, deliberar, decidir e fazer opções conscientes de ação” (KRONBAUER, 

2009, p.90). Por isso o trabalho desempenhado pelo(a) educador(a) é fundamental: 

 

 

Percebe-se, assim, a importância do papel do educador, o mérito da paz com que viva 

a certeza de que faz parte de sua tarefa docente não apenas ensinar os conteúdos, mas 

também ensinar a pensar certo. Daí a impossibilidade de vir a tornar-se um professor 

crítico se, mecanicamente memorizador, é muito mais um repetidor cadenciado de 

frases e de ideias inertes do que um desafiador. O intelectual memorizador, que lê 

horas a fio, domesticando-se ao texto, temeroso de arriscar-se, fala de suas leituras 

quase como se estivesse recitando-as de memória – não percebe, quando realmente 

existe, nenhuma relação entre o que leu e o que vem ocorrendo no seu país, na sua 

cidade, no seu bairro. Repete o lido com precisão, mas raramente ensaia algo pessoal. 

Fala bonito de dialética, mas pensa mecanicistamente. Pensa errado. É como se os 

livros todos a cuja leitura dedica tempo farto nada devessem ter com a realidade de 

seu mundo. A realidade com que eles têm que ver é a realidade idealizada de uma 

escola que vai virando cada vez mais um dado aí, desconectado do concreto (FREIRE, 

2001, p.29). 

 

 

A criticidade dos(as) educandos(as) em Freire (1967) é resultado do trabalho 

pedagógico crítico, firmado nas condições históricas adequadas, isto é, na condução dos(as) 

educandos(as) ao entendimento de suas posições no contexto, na inserção, integração e 

representação objetiva de suas realidades. 

É a partir dessa educação com estímulos a consciência crítica que visualizaremos a 

possibilidade dos(as) educandos(as) encontrarem meios para a emancipação ou libertação, que 

aqui trataremos como sinônimos. Somente a educação não possui condições de desenvolver 

uma sociedade emancipada, devido a exclusão social, a globalização econômica e as políticas 

neoliberais que consolidam o capitalismo. Portanto, a educação enquanto prática da liberdade, 

incentiva e cria possibilidades para transformações do mundo, na superação de uma realidade 

social desigual, conduzindo assim, os sujeitos ao exercício dos processos emancipatórios 

individuais e coletivos (MOREIRA, 2009). 

É nesse fluxo de diálogo no ambiente educativo que ocorrem as possibilidades, pois 

o(a) educador(a) encoraja o(a) educando(a) a uma consciência crítica, no respeito aos 

conhecimentos que estes(as) já trazem consigo, de acordo com o contexto em que estão 
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inseridos, na possibilidade de sua emancipação, de ser mais. Diz Paulo freire no livro-diálogo, 

Medo e Ousadia: o cotidiano do professor (2011, p.27) que “devemos tentar convencer os 

educandos e, por outro lado, devemos respeitá-los e não lhes impor ideias”. Para Gadotti (2000, 

p.2), é também nesse respeito ao conhecimento que os sujeitos carregam consigo, de suas 

experiências de vida, que Freire fundamenta sua concepção de ciência: 

 

 

A noção de ciência aberta às necessidades populares ligada, portanto, ao trabalho, ao 

emprego, à pobreza, à fome, à doença etc. Seu método, por isso, não parte de 

categorias abstratas, mas dessas necessidades das pessoas, capturadas nas suas 

próprias expressões (valor da oralidade) e analisadas por ambos, educador e educando. 

Nos últimos anos Paulo Freire destacou também as necessidades planetárias trazidas 

ao debate pela ecologia, como necessidades humanas fundamentais, ligadas, por 

exemplo, ao saneamento básico, ao lixo, à água, à poluição do ar. 

 

 

É através dessa leitura crítica da realidade social que a educação colabora enquanto 

ferramenta e espaço necessário para os processos de libertação dos(as) educandos(as) 

(MOREIRA, 2009), é portanto, uma educação emancipatória, humanizadora, que reconhece a 

autonomia dos sujeitos, não nega os conhecimentos adquiridos das experiências vividas e que 

podem vir a findar com o sistema opressor advindo das estruturas sociais, colaborando para a 

construção de uma sociedade emancipada. Sendo assim, emancipação é conquista política 

processada na práxis humana, na luta pela libertação das pessoas contra a opressão e a 

dominação social (Idem). 

Diante do exposto, em relação ao papel desempenhado pelo(a) educador(a) na sua 

conexão com o(a) educando(a), na prática dos processos de consciência crítica e possibilidades 

de emancipação para a transformação do mundo, para a conscientização, findamos este tópico 

com o texto em homenagem a Paulo Freire, escrito por seu amigo Frei Betto23, no ano de sua 

morte em 1997, com o título “Paulo Freire: A leitura do mundo”: 

 

 

“Pedro viu a uva”, ensinavam os manuais de alfabetização. Mas o professor Paulo 

Freire, com o seu método de alfabetizar conscientizando, fez adultos e crianças no 

Brasil e na Guiné-Bissau, na Índia e na Nicarágua, descobrirem que Pedro não viu 

apenas com os olhos. Viu também com a mente e se perguntou se uva é natureza ou 

cultura. 
Pedro viu que a fruta não resulta do trabalho humano. É criação. É natureza. Paulo 

Freire ensinou a Pedro que semear a uva é ação humana e sobre a natureza. É a mão, 

multiferramenta, despertando as potencialidades do fruto. Assim como o próprio ser 

humano foi semeado pela natureza em anos e anos de evolução do Cosmo. 
Colher a uva, esmagá-la e transformá-la em vinho é cultura, assinalou Paulo Freire. O 

trabalho humaniza a natureza e, ao realizá-lo, o homem e a mulher se humanizam. 

Trabalho que instaura o nó de relações, a vida social. Graças ao professor, que iniciou 

                                                           
23 Frei Betto é escritor, autor, em parceria com Paulo Freire escreveu “Essa escola chamada vida” (1985), Ed. Ática 

(SINPRO ABC, 2003). 
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a sua pedagogia revolucionária com os operários do SESI de Pernambuco, Pedro viu 

também que a uva é colhida por boias-frias, que ganham pouco, e comercializam por 

atravessadores, que ganham melhor. 
Pedro aprendeu com Paulo que, mesmo sem ainda saber ler, ele não é uma pessoa 

ignorante. Antes de aprender as letras, Pedro sabia erguer uma casa, tijolo a tijolo. O 

médico, o advogado ou o dentista, com todo seu estudo, não era capaz de construir 

como Pedro. Paulo Freire ensinou a Pedro que não existe ninguém mais culto do que 

o outro, existem culturas paralelas, distintas, que se complementavam na vida social. 
Pedro viu a uva e Paulo mostrou-lhe os cachos, a parreira, a plantação inteira. Ensinou 

a Pedro que a leitura de um texto é tanto melhor compreendida quanto mais se insere 

o texto no contexto do autor e do leitor. É dessa relação dialógica entre texto e 

contexto que Pedro extrai o pretexto para agir. No início e no fim do aprendizado é a 

práxis de Pedro que importa. Práxis – Teoria-Práxis, num processo indutivo que torna 

o educando sujeito histórico. 
Pedro viu a uva e não viu a ave que, de cima, enxerga a parreira e não vê a uva. O que 

Pedro vê é diferente do que vê a ave. Assim, Paulo Freire ensinou a Pedro um princípio 

fundamental da epistemologia: a cabeça pensa onde os pés pisam. O mundo desigual 

pode ser lido pela ótica do opressor ou pela ótica do oprimido. Resulta uma leitura tão 

diferente uma da outra como entre a visão de Ptolomeu, ao observar o sistema solar 

com os pés na Terra, e a de Copérnico, ao imaginar-se com os pés no Sol. 
Agora Pedro vê a uva, a parreira, e todas as relações que fazem do fruto festa no cálice 

de vinho, mas já não vê Paulo Freire, que mergulhou no Amor na manhã de 2 de maio. 

Deixa-nos uma obra inesquecível e um testemunho admirável de competência e 

coerência. 
Paulo deveria estar em Cuba, onde receberia o título de Doutor Honoris Causa, da 

Universidade de Havana. Ao sentir dolorido seu coração que tanto amou, pediu que 

eu fosse representá-lo. De passagem marcada para Israel, não me foi possível atende-

lo. Contudo, antes de embarcar fui rezar com Nita, sua mulher, e os filhos, em torno 

de seu semblante tranquilo: Paulo via Deus. Frei Betto. São Paulo, 03 de maio de 1997 

(SINPRO ABC, 2003, p.29). 

 

 

Esse texto reafirma em exemplo sobre como o(a) educador(a) pode trabalhar a 

questão da consciência crítica do(a) educando(a) a partir de suas próprias experiências e/ou 

experiências do grupo ao qual pertence, com esse conhecimento e a condução do que fazer com 

ele, existe a possível emancipação individual que colabora na posterior emancipação social, 

afinal, mesmo quando o indivíduo sente-se mais livre, este não é um sentimento social, seu 

desenvolvimento crítico é essencial na transformação radical da sociedade, mas não é o 

suficiente (FREIRE, 2011), contudo, já é um passo para sua inserção no mundo, como 

transformador(a) dele. 

 

2.3 Influências freirianas para a renovação da museologia 

 

A década de 1960, como já dito, foi extremamente importante para a mudança no 

campo da museologia. De acordo com Santos (1992, apud RIVARD, 1984), em 1968, 

numerosos grupos de ecologistas, países emergentes do colonialismo que pleiteavam das 

sociedades ocidentais os bens que lhes foram expatriados, grupos socialistas ou socializantes 

que reivindicam o patrimônio coletivo, acesso aos monumentos e aos acervos de museus, antes 
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reservados e privados a poucos, contribuíram para um novo olhar em relação ao patrimônio. 

Essas demandas fizeram com que as instituições responsáveis de vários países, mas 

principalmente da França, repensassem suas ações e os impactos delas sobre a sociedade, com 

a revisão e ampliação do conceito de patrimônio levando em consideração o meio ambiente, o 

saber e o artefato. 

Para Hugues de Varine (2012), tanto a história dos museus quanto as teorias 

museológicas trataram, desde sempre, os museus como espaços de observação de objetos, como 

ferramentas de pesquisa, conservação, educação e prazer estético ou intelectual com fins 

científicos, culturais e artísticos, nos quais muitas vezes havia o predomínio de um 

nacionalismo ou de uma ideologia dominante, contudo, o desfecho da década de 1960, para o 

autor, trouxe um sopro de inovação no universo dos museus: 

 

 

Nos países industrializados, os acontecimentos de 1968 haviam levado muitos jovens 

museólogos a se questionar sobre sua profissão e sobre seu papel na sociedade; nos 

países em via de desenvolvimento, ou em emergência, como se diz atualmente, 

particularmente na América Latina, uma tomada de consciência vinha surgindo em 

matéria de libertação da tutela econômica e cultural dos países grandes, 

particularmente dos Estados Unidos; nos países recentemente independentes, jovens 

elites reivindicavam para seus patrimônios um papel maior na constituição das 

identidades nacionais e regionais. O México, a Índia, a Nigéria estavam na frente 

desse movimento extra-europeu, enquanto as lutas contra a discriminação racial 

provocavam a criação de estruturas culturais de afirmação étnica nos Estados Unidos 

(os museus de vizinhança, os neighbourhood museums). Paralelamente, aos novos 

meios de transporte, levava a uma demanda turística cujas motivações estavam nas 

antípodas daquelas dos jovens museólogos locais. Diante dessa evolução divergente 

das práticas e das mentalidades, o Icom empreendeu, entre 1969 e 1972, um trabalho 

de reflexão coletiva sobre vários temas complementares: luta contra o tráfico de bens 

culturais, afirmação do papel “político” dos museus (Conferência Geral de 1971, na 

França), definição do conteúdo do novo conceito de ecomuseu (Lourmarin, 1972) e 

de museo integral (Santiago do Chile, 1972) (Idem, p.180). 

 

 

Dentre os temas complementares citados acima, destacaremos a Conferência Geral 

de 1971, na França, o conceito de ecomuseu e a Mesa-redonda em Santiago do Chile, no ano 

de 1972. Esse trabalho de reflexão, contou com a participação ativa do próprio Varine que 

entrou no ICOM em 1962, para trabalhar ao lado do então diretor Georges Henri Rivière e 

posteriormente com a saída deste, tornou-se diretor oficialmente em 1965 (VARINE; 

CHAGAS, 2014). Rivière foi extremamente importante na intenção de práticas museais mais 

abertas e “inclusivas”, enquanto diretor do ICOM, entre 1948 e 1965 (BRULON, 2015a). 

De acordo com Brulon (2015a) a IX Conferência Geral do ICOM, é para alguns o 

verdadeiro início da nova museologia. Foi realizada em 1971 na França e teve por tema “O 

Museu a serviço dos Homens, hoje e amanhã – o papel educativo e cultural dos museus”. Nela 
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começa a ser desenvolvida a ideia de uma museologia renovada para diferentes contextos. A 

conclusão a que se chegou, segundo essa conferência, foi de que muitos museus não estavam 

adaptados às condições de vida e ao pensamento do homem contemporâneo, se mostrando como 

herdeiros de valores eurocêntricos que serviam apenas aos interesses de uma minoria. Nesta 

conferência foi exposto pela primeira vez o termo “ecomuseu”, criado por Varine e teorizado 

por Rivière, como forma de relacionar o museu e o meio ambiente, tendo como 

responsabilidade prolongar e reforçar as novas experimentações nas práticas dos museus, 

pensados a princípio como museus parques, ao ar livre. 

O Colóquio “Museu e meio ambiente”, concebido em Lourmarin, em 1972, foi onde 

o termo ecomuseu ganhou definição do seu conteúdo ao adquirir novo conceito. Sobrepondo a 

concepção “clássica” teorizada por Rivière sobre ecomuseu como museu a céu aberto, no 

colóquio surge a definição declarada por Jean Blanc (1917-2000), que entendia ecomuseu 

“como um ‘museu específico do meio ambiente’, que funcionava como um ‘elemento de 

conhecimento’ de um conjunto de relações no espaço através do desenvolvimento histórico 

dessas relações” (BRULON, 2015b, p.281). O Écomusée du Creusot Montceau-les-Mines foi 

o primeiro a receber o título de ecomuseu, criado entre 1973 e 1974. 

Também em 1972, foi realizada a Mesa-Redonda de Santiago do Chile, para 

discutir o papel do museu na América-Latina. Na ocasião foi abordado a tomada de consciência 

da realidade de cada museu e de diferentes soluções para o trato de questões como o 

desenvolvimento técnico-científico, educação permanente e situações dos meios rural e urbano, 

questões estas essenciais para se pensar a relação entre museu e sociedade. Adotando o conceito 

de museu integral, os(as) participantes da mesa-redonda e autores(as) do documento resultante 

da reunião, conhecido como Declaração de Santiago, consideraram que na educação da 

comunidade os museus podem e devem desempenhar um papel decisivo (ICOM, 1999). 

Sob essa ótica de caráter contestador, ativo e revolucionário, consideramos o 

prestígio do educador Paulo Freire, em contribuição com suas ideias para estes acontecimentos 

transformadores no mundo dos museus, a partir de 1970. Hugues de Varine que, como vimos, 

desde o começo compactuou com o ideal inovador, deixou claro em entrevista as influências 

recebidas de Freire, na perspectiva de sua teoria da educação como prática da liberdade. Em 

entrevista ao museólogo Mário Chagas, Varine conta que nos anos de 1970-1971 se encontrou 

com Freire – anos de exílio do educador – para lhe propor a presidência do Instituto Ecumênico 
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para o Desenvolvimento do Povos (INODEP)24, ativo por quase 20 anos na Europa, África, 

Ásia e América Latina. Então, durante três anos, até 1974, os dois trabalharam juntos, sendo 

Varine voluntário no instituto ecumênico, responsável pelo setor francês. Com isto, mesmo que 

fossem trabalhos independentes, Varine utilizava-se do que aprendia com Freire no INODEP, 

em seu trabalho como diretor-geral do ICOM (VARINE; CHAGAS, 2014). 

Ainda na mesma entrevista, Varine aponta a vontade de adaptar os métodos 

freireanos à prática museológica e museográfica, para isto convida Paulo Freire para participar 

da Mesa-Redonda de Santiago do Chile, porém, há uma recusa brasileira em concordar que a 

UNESCO convocasse o educador. Assim, Varine, não obtendo êxito em suas tentativas de fazer 

Freire cumprir sua promessa de realizar a adaptação de seus pensamentos de educador ao 

contexto museológico, reflete ao final de sua fala: “penso que cabe a nós agora meditar sobre 

seus textos e suas ideias e adaptá-los aos nossos problemas, cada um na sua área de 

competência. É o que eu tento fazer no meu trabalho pelo desenvolvimento comunitário na 

França” (Idem, p.244). 

Por isso em seu discurso pronunciado na biblioteca nacional, na inauguração da 

mesa-redonda de 72, Varine, preocupado com as questões educativas nos museus, transparece 

em sua fala a ideia de uma educação de matriz freireana: “a educação, por outro lado, deve 

significar libertação: o aluno não deve ser objeto de ensino, mas o sujeito da construção de 

novos valores para o homem” (NASCIMENTO JUNIOR; TRAMPE; SANTOS, 2012, p.114). 

Os encontros aqui descritos cada vez mais impactavam o universo dos museus em 

relação ao novo. Conforme Varine (2012), grupos de museólogos de inúmeros países não 

sustentando essa evolução que caminhava lentamente, criaram progressivamente o movimento 

da nova museologia, firmada na década de 1980, principalmente com a criação do Movimento 

Internacional para uma Nova Museologia (MINOM). Conforme Chagas e Gouveia (2014), o 

MINOM surge a partir do documento conhecido como Declaração de Quebec, originado de 

uma reunião internacional em Quebec, no Canadá. 

A Declaração de Quebec, acontece em 1984, na qual reafirmava-se o pensamento 

da Declaração de Santiago, as práticas dos ecomuseus e as premissas do movimento da nova 

museologia que reconhece “a função social do museu e o carácter global das suas intervenções” 

(DE QUEBEC, 1999, p.223). Nesta declaração leva-se em consideração de ordem universal 

que: 

                                                           
24 Organização não governamental, internacional e de vocação ecumênica, responsável pela promoção de novas 

formas de cooperação ao desenvolvimento, servindo como suporte à ação comunitária (VARINE; CHAGAS, 

2014). 
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Ao mesmo tempo que preserva os frutos materiais das civilizações passadas, e que 

protege aqueles que testemunham as aspirações e a tecnologia atual, a nova 

museologia - ecomuseologia, museologia comunitária e todas as outras formas de 

museologia ativa - interessa-se em primeiro lugar pelo desenvolvimento das 

populações, refletindo os princípios motores da sua evolução ao mesmo tempo que as 

associa aos projetos de futuro (Idem, p.223-224). 

 

 

Gradualmente essas considerações ganharam espaço no campo da museologia, 

mesmo com disputas e oposições em torno dessa renovação de ideias e conceitos, por parte da 

demanda turística e da tradição elitista de uma museologia denominada tradicional (VARINE, 

2012). Com o passar do tempo o movimento transfigura-se a partir das intensificações de 

discussões e, 

 

 

Atualmente, pode-se dizer que a “nova museologia”, que toma formas diferentes de 

acordo com os países e com os contextos, é essencialmente um movimento de 

museólogos que procuram adaptar melhor o museu a seu tempo e às necessidades das 

populações. Aliás, ela não só reúne museólogos ou profissionais de museus em geral, 

mas igualmente professores e educadores, agentes do desenvolvimento, filósofos, 

sociólogos, pessoas que de boa-fé, pensam que o patrimônio é um recurso essencial e 

que a cultura é uma dimensão primordial do desenvolvimento e que, portanto, temos 

necessidade de instrumentos para conhecer e utilizar esse patrimônio, não para o 

prazer de alguns, mas no interesse de todos (Idem, p.181-182). 

 

 

Com isto, reafirmamos o que foi dito na introdução desta pesquisa, que a nova 

museologia aqui “se apresenta como um discurso crítico sobre o papel social e político dos 

museus” (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p.63), estando presente nas contestações em 

torno do que é museu e museologia mesmo nos dias atuais, a partir das reflexões críticas sobre 

as práticas museais (BRULON, 2015a). 

Conforme Chagas e Gouveia (2014), após a Declaração de Quebec houve uma 

disputa no campo da museologia entre os que defendiam a nova museologia e os que defendiam 

a museologia tradicional, clássica ou ortodoxa como chamavam os profissionais a favor da 

renovação. Após esse período houve um desinteresse pelo que a nova museologia propunha, 

seus compromissos éticos e políticos e, vários profissionais e instituições, até mesmo as 

clássicas, introduziram em seus discursos “práticas” e “metodologias” da nova museologia. 

Alguns passaram a falar em nome do movimento, inclusive com definição consolidada do que 

é um novo museu, ecomuseu, museu comunitário e museu de território, delimitando a nova 

museologia nos padrões da museologia normativa. Segundo os autores, as denominações 

museologia social e sociomuseologia são registradas oficialmente em 1993, em Portugal, 

devido a banalização do termo nova museologia. 
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No Brasil, a museologia social ganha espaço na esfera das políticas públicas de 

cultura na atuação do ministro da cultura Gilberto Gil. Entre os exemplos tem-se a criação do 

IBRAM e o desenvolvimento de uma Coordenação de Museologia Social e Educação 

(COMUSE) no Departamento de Processos Museais (DPMUS) (PIRES; CHAGAS, 2018). 

Sobre a museologia social é importante destacar que: 

 

 

O que dá sentido à museologia social não é o fato dela existir em sociedade, mas sim, 

os compromissos sociais que assume e com os quais se vincula. Toda museologia e 

todo museu existem em sociedade ou numa determinada sociedade, mas quando 

falamos em museu social e museologia social, estamos nos referindo a compromissos 

éticos, especialmente no que dizem respeito às suas dimensões científicas, políticas e 

poéticas; estamos afirmando, radicalmente, a diferença entre uma museologia de 

ancoragem conservadora, burguesa, neoliberal, capitalista e uma museologia de 

perspectiva libertária; estamos reconhecendo que durante muito tempo, pelo menos 

desde a primeira metade do século XIX até a primeira metade do século XX, 

predominou no mundo ocidental uma prática de memória, patrimônio e museu 

inteiramente comprometida com a defesa dos valores das aristocracias, das 

oligarquias, das classes e religiões dominantes e dominadoras (CHAGAS; 

GOUVEIA, 2014, p.17). 

 

 

Portanto, a museologia social aqui apresentada é aquela que se compromete na luta 

contra as desigualdades sociais, no combate aos preconceitos, na preocupação com a qualidade 

de vida coletiva, no emprego do poder da memória, do patrimônio e do museu a favor das 

comunidades populares, indígenas e quilombolas e dos movimentos sociais (Idem, 2014). 

Sendo assim, ações desenvolvidas nesse sentido contribuem para a consciência crítica e 

emancipação dos sujeitos. 

Trazendo tais questões para o contexto deste estudo, podemos dizer que 

diferentemente dos museus de território, museus comunitários, ecomuseus, entre outras 

configurações que desde sempre foram pensados com propósito social, os museus de ciências 

como já observamos no percurso histórico, não surgem com a intenção de se aproximarem da 

sociedade ou da comunidade a qual estão inseridos. Esses museus que foram originados como 

espaços de acúmulo de objetos, com o passar do tempo e com o crescimento das discussões 

citadas, a favor de museus para todos(as), foram incorporando formas de serem acessíveis ao 

público em geral, tornando-se espaços de aprendizagem ativa. 

Valente, Cazelli e Alves (2005) abordam que com o aumento das pesquisas e 

práticas em torno das exposições e atividades educativas em museus de ciências, vários olhares 

se voltam para a disponibilização do conhecimento científico de maneira acessível aos 

visitantes. Também com os crescentes estudos de públicos, pôde-se notar a variedade dos 

mesmos, sendo relevante se pensar em diversas estratégias de promoção de acesso físico e 
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intelectual nessas instituições a todos(as), sendo imprescindível que tenham experiências 

inestimáveis, ampliando assim, não somente o número de visitantes interagindo com os museus, 

como também, seu papel social, visto que, não sendo o público dos museus de ciência formado 

somente por cientistas, a comunicação nesses ambientes deve possuir aspectos sociais e 

culturais assimilados aos conhecimentos científicos. 

 

 

As questões manifestadas na sociedade alteraram o papel dessas instituições, que 

passaram a ter como principal missão comunicar e socializar o conhecimento. Este 

novo modo de pensar está associado ao contexto globalizado do mundo, que recria 

novas formas de o sujeito se conceber como participante ativo de um grupo, com 

direito a consumir bens e informação. Em tal ambiente, a educação deve promover a 

formação de cidadãos capazes de interferir criticamente na realidade para transformá-

la (Idem, p.184). 

 

 

Com base nos elementos acima descritos, harmonizamo-nos aos preceitos da 

museologia social, tentando visualizá-la em uma das iniciativas (Pró-Cultural/Fiocruz) proposta 

em um museu de ciências (Museu da Vida/Fiocruz) que colaboram na relação do museu com 

um grupo de jovens moradores(as) dos arredores e compreendemos que enquanto dialógica, ela 

não é exclusividade de um saber específico. Acreditamos também, que as ideias freireanas não 

se limitam a um só cenário: 

 

 

O reconhecimento de Paulo Freire fora do campo da pedagogia, demonstra que o seu 

pensamento é também transdisciplinar e transversal. A pedagogia é essencialmente 

uma ciência transversal. Desde seus primeiros escritos considerou a escola muito mais 

do que as quatro paredes da sala de aula. Criou o “Círculo de Cultura”, como 

expressão dessa nova pedagogia que não se reduzia à noção simplista de “aula”. Na 

sociedade do conhecimento de hoje isso é muito mais verdadeiro já que o “espaço 

escolar” é muito maior do que a escola. Os novos espaços da formação (mídia, rádio, 

TV, vídeo, igrejas, sindicatos, empresas, ONGs, espaço familiar, Internet...) alargaram 

a noção de escola e de sala de aula. A educação tornou-se comunitária, virtual, 

multicultural e ecológica e a escola estendeu-se para a cidade e o planeta. (GADOTTI, 

2000, p.2). 

 

 

Sendo assim, propomos um diálogo entre obras de Freire com o cenário museal, 

para visualizarmos uma “museologia como prática da liberdade”, como faz Varine e outros 

profissionais de museu em seus trabalhos. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DOS DADOS 

  

É necessário se espantar, se indignar e se 

contagiar, só assim é possível mudar a 

realidade. 

Nise da Silveira 

 

Neste capítulo nos dedicamos a alcançar o objetivo desta pesquisa de compreender 

os significados construídos por jovens moradores(as) do entorno do Museu da Vida/Fiocruz, a 

partir da ação educativa Pró-Cultural. 

 Tomamos como fundamento os conceitos de consciência crítica e emancipação 

com base em obras de Paulo Freire e complementados pela ideia de museologia social. Para 

entender como uma ação educativa pode intermediar a relação entre o museu e o conhecimento 

científico produzido neste espaço e o público (um recorte dele), o papel dessa ação na 

potencialização dos saberes individuais e do senso de responsabilidade para a vida coletiva e 

identificar saberes enfatizados nas atividades propostas, consideramos ouvir aqueles(as) que 

participaram ativamente da ação educativa em 2018: jovens moradores(as) do entorno do museu 

(localizado na zona norte da cidade do Rio de Janeiro) e a educadora. 

Partindo dos principais conceitos destacados, apoiando-nos na técnica de análise de 

conteúdo (GUERRA, 2006), criamos três categorias apresentadas no tópico “3.1 O museu de 

ciências, a ação educativa e os(as) jovens moradores(as) do entorno”: relação com o museu, 

relação com a ação educativa e relação com o local em que vive. Destas três categorias foram 

definidas quatro subcategorias temáticas, apresentadas nos subtópicos: “3.1.1 O museu e o 

entorno a partir das percepções dos(as) educandos(as)”; “3.1.2 Noções sobre o Pró-Cultural: 

processo seletivo e a motivação pela ação educativa”; “3.1.3 Atividades educativas: 

experiências, representatividades e vivências”; “3.1.4 Favelas: O olhar de fora x O olhar de 

dentro”. 

 

3.1 O museu de ciências, a ação educativa e os(as) jovens moradores(as) do entorno 

 

A análise realizada nesta pesquisa, como já exposto na abordagem metodológica, é 

a análise de conteúdo (GUERRA, 2006) das entrevistas semiestruturadas. Acrescentamos com 

as observações realizadas durante algumas atividades, das quais resultaram os registros feitos 

com o diário de campo. Além das leituras e reflexões que fizemos com o aporte teórico, sobre 
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o tema a qual estamos abordando, efetuamos também transcrições, leituras e análises de 

entrevistas e atividades realizadas dentro da sala reservada à ação educativa Pró-Cultural e fora 

devido as visitas técnicas, para identificarmos palavras, ideias e expressões que consideramos 

relevantes ao tema. As análises foram efetuadas a partir das categorias e subcategorias criadas, 

com base nos conceitos principais mencionados desde o início: consciência crítica e 

emancipação com referência em obras do educador Paulo Freire (1967; 1980; 2001; 2011; 

2018), afim de alcançarmos os objetivos desta pesquisa. 

 

Quadro 1 – Categorias e subcategorias definidas a partir dos conceitos de consciência 

crítica e emancipação 

Conceitos Categorias Subcategorias 

Consciência crítica 

Relação com o museu 

(Museu da Vida) 

3.1.1. O museu e o entorno a partir das 

percepções dos(as) educandos(as) 

 

3.1.2. Noções sobre o Pró-Cultural: 

processo seletivo e a motivação pela 

ação educativa 

 

3.1.3. Atividades educativas: 

experiências, representatividades e 

vivências 

 

3.1.4. Favelas: O olhar de fora x O olhar 

de dentro 

Relação com a ação educativa 

(Pró-Cultural) 

Emancipação 
Relação com o local em que vive 

(Favela) 

Fonte: Emersão da pesquisa 

 

Entendemos que a consciência crítica, expressão que aparece em todas as obras de 

Freire que aqui utilizamos, “é a representação das coisas e dos fatos como se dão na existência 

empírica. Nas suas correlações causais e circunstanciais” (1967, p.105), ela é resultado das 

relações entre as experiências vividas pelos(as) educandos(as) e suas capacidades de análises, 

reflexões, decisões e escolhas conscientes de ação, fruto de um trabalho educativo crítico, 

dialógico e democrático (KRONBAUER, 2009), da consciência crítica resulta a inserção do(a) 

educando(a) no mundo, como transformador(a) dele, enquanto sujeito (FREIRE, 2018). É por 

meio da consciência crítica, dessa leitura do mundo, que compreendemos uma possível 

emancipação dos indivíduos, na sua liberdade e humanização, sendo uma conquista política 

processada na práxis humana, na luta pela libertação das pessoas, contra a opressão e a 

dominação social, na busca por uma sociedade emancipada (MOREIRA, 2009). De acordo com 

Freire (2011, p.102): 
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Devemos ser muito, mas muito críticos cada vez que falarmos na educação 

emancipadora, educação libertadora ou liberadora. Devemos sempre repetir que, com 

estas expressões, não queremos dizer que, na intimidade de um seminário, estamos 

transformando as estruturas da sociedade. Isto é, a educação libertadora é uma das 

coisas que devemos fazer, junto com outras coisas, para transformar a realidade. 

 

 

Dito isto, não estamos idealizando neste estudo, que somente a ação educativa 

analisada seja suficiente para as mudanças sociais, para a emancipação individual e coletiva, 

para a libertação de oprimidos, mas a visualizamos como um possível instrumento de educação 

como prática da liberdade, que colabora com a aprendizagem adquirida pelos(as) educandos(as) 

em outras instâncias, sejam elas de educação formal, não formal e informal. 

 

3.1.1 O museu e o entorno a partir das percepções dos(as) educandos(as) 

 

Ainda que aqui estejam sendo consideradas apenas as percepções daqueles(as) que 

participaram da ação educativa Pró-Cultural no ano 2018, entendemos que eles(as) fazem parte 

de uma parcela dos grupos de moradores(as) que residem no entorno do Museu da Vida. Nesta 

subcategoria entendemos que apesar das mudanças em torno dos conceitos de museu e 

museologia ao longo do tempo e dos esforços dos(as) profissionais de museus e museólogos(as) 

para fazerem dos museus ambientes mais acessíveis e abertos, é importante a compreensão de 

que não existem certezas absolutas de que tais esforços estejam alcançando os potenciais 

públicos, por isso a necessidade de investigação. 

Verificamos que quando questionados acerca do que pensavam sobre a existência 

de um museu perto dos seus locais de moradia, dos(as) 7 jovens entrevistados(as), todos(as) 

responderam de maneira positiva a esta ideia. Contudo, 6 deles(as) (Enedina, Sebastião, Abdias, 

Ruth, José e Carolina) apontaram que conhecer as propostas do Museu da Vida, fizeram mudar 

seus entendimentos sobre museus, antes vistos como espaços possíveis apenas em áreas 

consideradas nobres e/ou para pessoas com renda alta, causando um distanciamento entre 

eles(as) e o que consideravam como museu. Também foi falado sobre a interatividade e a 

questão dos museus com diversos espaços, ao ar livre e cobertos, sobrepondo a ideia de que 

existem apenas museus como edifícios únicos com exposição de objetos museológicos. 

 

Quadro 2 – Avaliação dos(as) educandos(as) sobre museu perto dos locais de moradia 
Identificação Destaques Excertos das entrevistas 

Enedina 
-Foi importante saber da 

gratuidade no Museu da Vida. 

 

Eu acho muito legal [...]. Também pelo fato de ser gratuito. 

Ser aberto pra todo tipo de gente. Não tem padrão, nem 

aquela coisa de só poder vir quem tem dinheiro, só poder 

vir quem tá arrumado. “Ah, você não pode entrar assim”, 
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-Relevante ter um museu aberto 

a todos os grupos sociais perto 

do local de moradia. Pensava 

que museu era para pessoas 

com renda alta, bem vestidas 

“você não pode entrar assado”. Aqui, se você vier com roupa 

rasgada, cabelo pro alto e descalço, você entra. 

Sebastião 

-A existência de um museu com 

as características do Museu da 

Vida se mostra gratificante ao 

seu entorno, devido ao 

aprendizado de maneira 

interativa. 

 

-Desconhecimento de entrada 

gratuita no Museu da Vida. 

É gratificante. Acrescenta muito para as pessoas [...]. Eu 

acho muito bom ter um museu como esse também, porque é 

um lugar aberto, arejado, onde crianças podem brincar, 

correr, fazer um piquenique [...]. Eles não utilizam o modo 

formal pra ensinar, eles utilizam brincadeiras 

interativas. Tem algumas exposições aqui que falam sobre 

o som, sobre a Física, mas só que de um jeito mais 

descontraído. Não só pra gente: pessoas mais velhas que 

estão graduando ou aprendendo no ensino médio, mas é 

também pra crianças aprenderem, terem curiosidade de 

aprender sobre ciência. Foi a primeira vez que eu vi um 

museu na zona norte. Eu já entrei no museu [da Vida] uma 

vez, mas não foi uma visita, eu não sabia que podia entrar 

de graça, foi só pra saber o resultado daqui do Pró. 

Abdias 

-Museu é importante para 

os(as) moradores(as) ao redor 

por ser fonte de conhecimento. 

 

-Fiocruz tem seu nome 

reconhecido, porém, o trabalho 

realizado pela instituição é mais 

distante para os(as) 

moradores(as). 

 

-O Museu da Vida por ser um 

museu interativo chamou 

atenção da mãe e do filho. Com 

diversos espaços cobertos e a 

céu aberto. 

Eu acho maravilhoso, porque [...] é fonte de conhecimento. 

[...] Não só o Museu da Vida. O Museu da Vida é um pouco 

diferente, ele é mais científico do que histórico. Mas assim, 

os museus têm símbolos que carregam as histórias com eles. 

[...] Então, não é uma história que me contam, é um símbolo 

que tem valor pra alguém. Falando agora de povos [...], tem 

valor pra alguém e que chegou até aqui. [...] Diferente do 

que a gente tá acostumado, foge da rotina, do padrão, então 

com certeza é importante pros arredores. É como a 

biblioteca, é fonte, é história, é vida. Eu já tinha vindo aqui 

antes do Pró-Cultural, porque é a Fiocruz, né? Todo mundo 

conhece a Fiocruz. Na verdade, muita gente não sabe o que 

é a Fiocruz. A gente conhece o nome da Fiocruz, mas não 

sabe por que a Fiocruz é reconhecida assim [...]. Eu já tive 

a oportunidade de vir aqui com a minha mãe, uma vez há 

muito tempo atrás e a gente viu que o museu da vida é um 

pouco diferente. O museu, não é um museu só e as peças 

estão lá dentro. Ele é espalhado: tem a célula aqui, tem 

outras coisas ali e são espalhadas as informações. 

Ruth 

-Não sabia que a Fiocruz é 

acessível a todos(as). 

 

-Foi importante o trabalho 

realizado na ação educativa 

para o aprendizado. 

Eu acho muito bom, mas muita gente acha que são só 

pessoas importantes que entram na Fiocruz. Por 

exemplo, eu vim aqui uma vez e pensei: “ah, eu não posso 

vir sempre aqui. Só posso vir quando eu quiser pesquisar 

alguma coisa”. Eu já tinha ido no Castelo [Mourisco], mas 

eu nunca tinha aprendido direito as coisas de lá, só 

depois [...] que eu entrei no curso, no programa. Eu sabia 

que tinha um museu, mas eu não conhecia direito. Só tinha 

vindo aqui uma vez, no castelo, pra fazer um relatório sobre 

o trabalho de Artes. 

Adhemar -Não sabia da existência do 

Museu da Vida. 

Pra mim é muito bom isso. Apesar de [...] eu morar perto 

e não saber que tinha um museu aqui. Eu acho que muita 

gente que mora lá [na Maré] não sabe. Na própria Maré, tem 

o Museu da Maré e muita gente não vai lá, porque acha que 

tá abandonado, mas tem muita coisa importante lá. Aqui é 

pior, porque as pessoas talvez nem saibam que tem um 

museu [...]. 

José 

-Com o Museu da Vida rompeu 

a ideia de que museu só existe 

nos lugares mais valorizados. 

 

Muito bom, porque parece que museu é coisa só da zona 

sul, porque a maioria dos museus são divulgados na zona 

sul. Ele [Museu da Vida] é acessível para quem mora ao 

redor e pra quem mora mais na zona norte. As pessoas 

intitulam o nome museu como se fosse: “ah, eu tenho que ir 
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- Maior divulgação dos museus 

inseridos nas regiões mais 

valorizadas. 

à zona sul para visitar um museu”, mas elas não sabem os 

museus que tem aqui pela zona norte. Eu já conhecia o 

Museu da Vida, porque eu moro aqui do lado. Aí eu sempre 

vim aqui, porque sempre tem evento que a Fiocruz organiza, 

como o evento que era o antigo “Gotinha”, agora é “Fiocruz 

pra você”. Então, eu sempre vim aqui com a família. 

Carolina 

-Saber da existência de um 

museu perto de seu local de 

moradia desconstruiu a ideia de 

que museu é para pessoas de 

classes sociais mais abastadas. 

 

-Ter a existência de um museu 

em áreas carentes é permitir o 

acesso ao seu entorno. 

Uma forma de desconstruir que museu é coisa só pra 

quem tá lá em cima. É dar acesso pra quem não tem. Quem 

nunca teve acesso. 

 

A partir das falas interpretamos que mesmo para aqueles que já haviam visitado o 

Museu da Vida (Abdias e José) – antes de participarem do Pró-Cultural –, o contato 

estabelecido, permitiu que novos olhares sobre o que é museu, pudessem ser construídos, assim 

como a redução da distância entre os(as) jovens e o museu presente na região em que habitam. 

No artigo escrito pela educadora Julia Pinto (2015), sob um título bastante 

expressivo: “Favor (não) entrar! Impedimentos no acesso aos museus”, são destacadas algumas 

barreiras para a desmotivação ao acesso de potenciais visitantes. Apresentaremos essas 

barreiras por acharmos que elas perpassam os destaques mencionados nas falas dos(as) 

entrevistados(as) e que foram essenciais para a mudança do que entendiam sobre museu, são 

elas: a imponência dos edifícios; a cobrança de bilhetes com valores altos; as dificuldades do 

acesso físico; a falta de identificação dos museus como espaços de lazer; e os discursos 

curatoriais institucionalizados. De acordo com a autora, essas problemáticas dificultam a 

formação dos públicos, que não se resumem aos públicos de PcD, em favor da democratização 

de acesso a bens culturais a todos(as). 

A pesquisa acima citada fundamenta-se no relatório de pesquisa “O ‘não-público’ 

dos museus: levantamento estatístico sobre o ‘não-ir’ a museus no Distrito Federal”, realizado 

pelo IBRAM, em 2012, que teve como objetivo entender os motivos que impossibilitam sujeitos 

a não frequentarem e/ou não demandarem museus: “como resultado da pesquisa realizada nos 

museus de Brasília, ficou concluído que a maior frequência de visitantes está relacionada com 

a renda e com a escolaridade. Maior renda e maior formação determinam, portanto, quem são 

os sujeitos que vão aos museus” (Idem, p.50). 

Sendo assim, ao contrário dos fatores que determinam quem são os sujeitos que 

frequentam museus, a primeira barreira citada para a desmotivação ao acesso dos não 

frequentadores é a imponência dos edifícios. Pinto (2015) mostra que essa questão baseia-se na 
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ideia de museu tradicional com a grandiosidade das edificações, passando a ser relacionados a 

instituições de conteúdo inacessível, fazendo com que o um possível público resista a uma 

aproximação pela ausência de sentimento de pertença. 

Quanto a esta questão, no caso do Museu da Vida, o fato de ser dentro da Fiocruz e 

cercado por muros altos, provoca o desconhecimento, até de que existe um museu, por parte de 

quem está do lado de fora. Esse fator se mostrou um impeditivo de aproximação tanto para Ruth 

que sabia da existência do Museu da Vida, por achar que só “pessoas importantes” poderiam 

entrar, mas sobretudo para aqueles que nem imaginavam o que havia por trás dos muros. 

 

Quadro 3 – Educandos(as) que desconheciam a existência do Museu da Vida 
Identificação Destaques Excerto da entrevista 

Enedina 

-Desconhecimento da 

existência de um museu dentro 

da Fiocruz. 

 

-Fiocruz parecia ser uma 

instituição distante. 

Eu não sabia que tinha o museu. Não sabia que tinha isso 

tudo, [...] borboletário, biblioteca, que era tudo grátis. Eu 

não sabia de nada disso. Eu nunca entrei, eu nem achava 

nada. Eu só sabia que a Fiocruz era aqui, mas nem o 

nome a gente falava muito [...]. 

Adhemar 

-Desconhecimento da 

existência de um museu dentro 

da Fiocruz. 

 

-Havia a imponência do Castelo 

Mourisco como uma barreira 

para a entrada. 

 

-A Fiocruz por ser uma entidade 

de renome acaba se tornando 

conhecida pelos(as) 

moradores(as), mas por ser uma 

instituição de pesquisa 

científica passa a ideia de que só 

pesquisadores e cientistas 

possam adentrar seus espaços. 

Pra mim, a Fiocruz era um local desconhecido. Eu moro aqui 

perto, mas eu nunca tinha entrado. Eu não sabia do museu, 

eu não sabia da biblioteca. Eu só via o castelo de longe e 

pensava: “nossa um  castelo, mas eu nunca vou lá”, era 

essa a visão. Da Fiocruz, só sabia que era alguma coisa a 

ver com saúde, só isso. [...] As pessoas talvez nem saibam 

que tenha um museu aqui, apesar de ser perto o acesso é 

dificultado. [...] Eu acho que tem uma barreira aí, no 

meio disso. 

Carolina 
-Soube da existência do Museu 

da Vida, apenas pela divulgação 

do Pró-Cultural. 

Eu não tinha escutado falar do Museu da Vida antes do 

Pró-Cultural. 
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Imagem 9 – Entrada principal Museu da Vida (Av. Brasil) 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Imagem 10 – Castelo Mourisco visto pelo lado de fora (Av. Brasil) 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Imagem 11 – Outra entrada à Fiocruz (Av. Brasil) 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Como proposta para reduzir a separação que se cria entre a imponência do museu 

(que neste caso pode ser pelos muros altos, Castelo Mourisco e/ou o desconhecimento sobre a 

Fiocruz, identificada como instituição científica voltada a área da Saúde, para um público 
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restrito) e os potenciais públicos, alguns museus, já vem realizando projetos que motivem o 

interesse dos(as) moradores(as) das áreas circundantes. “Um exemplo pode ser apresentado por 

meio do Museu Lasar Segall, que dentro de sua Ação Educativa desenvolve ações próprias para 

promover esta visitação por parte daqueles que residem próximo a área do Museu” (PINTO, 

2015, p.52). 

Assim como o mencionado Museu Lasar Segall, o Museu da Vida possui ações 

educativas como o Pró-Cultural, com a determinação de inscrição, além de outras 

especificações, apenas para jovens moradores(as) da região onde o museu está inserido. Essa é 

uma preocupação que a Fiocruz possui e – como vimos no Capítulo 1 – é sabido que o Museu 

da Vida, diferente das primeiras propostas de museu, dentro da mesma instituição, é originado 

a partir do pensamento de um museu aberto a todos(as), vindo das transformações ocorridas na 

museologia, a partir da compreensão da museologia social. A ideia de colocar em prática esta 

aproximação é destacada pela educadora: 

 

Quadro 4 – Aproximação dos(as) moradores(as) do entorno com o museu – Fala da 

educadora 
Identificação Destaques Excerto da entrevista 

Tereza 

-Muros altos dão impressão de 

que não é um lugar para 

todos(as). 

 

-Ações efetivas para o 

compartilhamento do 

patrimônio com vizinhos 

residentes do entorno do museu. 

A Fiocruz está rodeada de territórios socialmente 

vulnerabilizados e com seus muros altos onde muitos 

moradores das redondezas ainda pensam que não podem 

entrar. Essa proposta nasceu da constatação de que 

precisávamos sair do discurso e partir para a ação em 

relação a compartilhar com nossos vizinhos esse 

patrimônio material e imaterial que é e deve ser de todos. 

 

Este relato – apesar de não mencionar a possibilidade de existirem pessoas que não 

sabem da existência do museu, mas apenas pessoas que pensam que não podem entrar –, 

confirma com clareza as preocupações com a execução da função social do museu. É o sair do 

discurso para a prática. É valorizar o território em que está inserido, levando moradores(as) 

vizinhos(as), como no caso dos(as) jovens entrevistados(as), para conhecer as diversas 

atividades da Fiocruz e do Museu da Vida, fazendo ser conhecida a existência de um museu na 

região e mudando a ideia de que este, é um ambiente inacessível, reservado para um seleto 

público (bem vestidos, com boa renda, pessoas consideradas importantes e/ou moradores(as) 

de áreas nobres). 

Partindo para a segunda barreira, é mencionada a cobrança de ingressos de entrada 

(tema abordado por Enedina e Sebastião). Para tratar desse assunto, Pinto (2015) cita diversas 

propostas que já estão sendo colocadas em prática por algumas instituições na tentativa de 
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mudar essa realidade, exemplificando com a isenção de pagamento, descontos ou meia-entrada 

por parte de alguns(umas) visitantes. Outra estratégia é de que o(a) visitante pode adquirir 

ingressos conjuntos entre diferentes museus, como um cartão que permita a entrada em diversas 

instituições culturais por um único preço. Como mais um exemplo de melhora na acessibilidade 

é mencionado a existência de dias ou horários específicos de entrada totalmente gratuita para 

todos(as). As propostas apresentadas pela autora, são referenciadas nas observações feitas 

durante sua pesquisa de campo realizada no Doutorado em Educação Artística da Faculdade de 

Belas Artes da Universidade do Porto25, portanto, são exemplos vindos de museus europeus. 

Vale ressaltar que, no Brasil, muitos museus oferecem os serviços mencionados 

pela educadora, com algumas variações de uma instituição para outra. Por serem tantos os 

exemplos, mencionaremos apenas alguns, da cidade do Rio de Janeiro, como os museus com 

entrada gratuita, válida nos dias de funcionamento, para todos os públicos: Museu da Vida 

(Manguinhos), Museu do Negro26 (Centro), Museu de Astronomia e Ciências Afins – MAST27 

(São Cristóvão) e Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular - CNFCP28 (Catete). Museus 

com dias específicos de entrada gratuita para todos os públicos: Museu Nacional de Belas Artes 

– MNBA29 (Centro) aos domingos, Museu da República30 (Catete) às quartas e domingos, 

Museu de Arte do Rio – MAR31 (Centro) e Museu do Amanhã32 às terças. É importante 

mencionar que os referidos museus com dias específicos de gratuidade para todos(as), possuem 

também as práticas de isenção ou meia-entrada para visitantes ou grupos específicos. Também 

destacamos que o MAR e o Museu do Amanhã possuem a estratégia do Bilhete Único para 

visitar os dois museus por um único preço. Outra opção promovida pelo IBRAM, desde 2015, 

é o Passaporte de Museus33, que oferta acesso gratuito a 77 museus e centros culturais no Rio 

de Janeiro, que podem ser retirados por qualquer pessoa em pontos de entrega e a visita gratuita 

é de apenas uma única vez em cada museu, a partir do carimbo que recebe no passaporte ao 

efetuar uma visita. 

                                                           
25 Ver PINTO, Júlia Rocha. Reflexões sobre o meio - O espaço entre a Escola e o Museu de Arte Contemporânea. 

2015. Tese (Doutorado em Educação Artística) – Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto, Portugal. 
26 Não possui página oficial, algumas informações sobre o lugar estão disponíveis no site Museus do Rio, em: 

<http://www.museusdorio.com.br/joomla/index.php?option=com_k2&view=item&id=40:museu-do-negro>. 
27 Ver página oficial do Museu de Astronomia e Ciências Afins, disponível em: <http://www.mast.br/pt-br/>. 
28 Ver página oficial do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular disponível em: <http://www.cnfcp.gov.br/>. 
29 Ver página oficial do Museu Nacional de Belas Artes, disponível em: <http://mnba.gov.br/portal/>. 
30 Ver página oficial do Museu da República, disponível em: <http://museudarepublica.museus.gov.br/>. 
31 Ver página oficial do Museu de Arte do Rio, disponível em: <https://www.museudeartedorio.org.br/>. 
32 Ver página oficial do Museu do Amanhã, disponível em: <https://museudoamanha.org.br/>. 
33 Mais informações sobre o Passaporte de Museus estão disponíveis na página oficial do IBRAM, já mencionada 

neste estudo. 
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Voltando a discussão em torno das questões que impedem os sujeitos a visitarem 

museus, a terceira barreira declarada são as dificuldades do acesso físico, isto é, os obstáculos 

com relação a localização geográfica (José e Carolina). Ainda que deva ser pensado com relação 

ao alcance de portadores(as) de limitações motoras, os museus muitas vezes também tornam-

se de difícil acesso físico aos visitantes em geral, “seja pela localização espacial, seja pelas 

possibilidades de chegar a este espaço ou até mesmo pela distância dos grandes polos ou do 

centro de suas cidades” (PINTO, 2015, p.55). Por isso, apoiando-nos na pesquisa feita pelo 

IBRAM (2012, p.17), acentuamos que; 

 

 

De modo geral, os principais museus nas grandes cidades do Brasil se localizam em 

regiões centrais e/ou mais consolidadas e valorizadas, o que dificulta o acesso das 

populações suburbanas e periféricas que não têm recursos econômicos e tempo livre 

suficiente para gastar no deslocamento até a região onde se encontram os museus mais 

conhecidos e outros equipamentos culturais34. 

 

 

Pinto (2015), assim como nos outros impedimentos, apresenta uma sugestão para 

esta problemática. Neste ponto, expõe uma possível solução, já que este é um tema bastante 

delicado, pois novamente demanda recursos financeiros dos(as) visitantes, pensando 

particularmente nos(as) moradores(as) de bairros mais afastados onde a grande maioria dos 

museus estão localizados. Quando avaliados os dias em que a entrada no museu seja gratuita, 

mesmo assim o(a) visitante terá gastos com passagem de transporte coletivo (ônibus, trem e/ou 

metrô) ou se possuir veículo próprio, terá gastos com combustível. Portanto, pensando em uma 

minimização de gastos, a sugestão apresentada é colocada em prática na região do Bairro da 

Luz, em São Paulo, por meio da associação entre os museus da Pinacoteca do Estado de São 

Paulo, a Estação Pinacoteca, o Museu de Arte Sacra e o Museu da Língua Portuguesa. Esses 

museus ficam próximos uns dos outros e promovem uma mobilização conjunta para receber os 

públicos, ampliando o passeio por ao menos duas instituições em um só dia; 

 

 

Relacionando esta dificuldade de acesso físico com a barreira listada anteriormente, 

onde o financiamento dos meios de transporte para acesso aos museus soma-se ao 

problema dos altos bilhetes de entrada, a associação de duas ou mais instituições em 

um dia possibilita um maior aproveitamento do dinheiro empregado neste consumo 

cultural. Espaços expositivos próximos potencializam o tempo, o investimento e 

favorecem a acessibilidade (Idem, p.56-57). 

 

 

                                                           
34 A título de comparação é possível ter uma ideia do número de museus por Área de Planejamento da cidade do 

Rio de Janeiro, bem como do restante do Estado. Ver ABREU, R. M. R. M.; BESSA, Simone Figueiredo. Museus 

RJ - Um guia de memórias e afetividades / A guide to memories and emotions. 1. ed. Rio de Janeiro: Secretaria 

de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, 2013. v.1. 151p. 
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Já citamos o exemplo do MAR e do Museu do amanhã, que atuam nesta questão de 

mobilização conjunta. Outra possibilidade, que aqui acrescentamos, seria “levar” o museu a 

localidades que tem pouco ou nenhum acesso a atividades educativas, científicas e culturais, 

como ocorre no Museu da Vida com a ação, já mencionada, Ciência Móvel: 

 

 

O Ciência Móvel é o Museu da Vida em itinerância. Transportado por um caminhão, 

tem como principal objetivo promover para novos públicos o acesso a iniciativas de 

divulgação e popularização da ciência, com foco principal em locais afastados dos 

grandes centros, na região Sudeste. Enquanto um museu, a programação oferecida ao 

público contempla exposição de longa duração, exposições temporárias e atividades 

complementares, tais como videodebates, oficinas, intervenções artísticas, entre 

outras (Fiocruz, 2017, p.44). 

 

 

Fazendo o inverso do Ciência Móvel que é “levar” o Museu da Vida a outros 

públicos, na ação educativa Pró-Cultural, o público de jovens de dentro do museu é levado a 

conhecer outras instituições museológicas mais distantes. As chamadas visitas técnicas foram 

reportadas por todos(as) os(as) jovens nas entrevistas e seria outra opção para vencer a barreira 

do acesso físico. Entre os museus visitados, foram mencionados: Museu da Maré, Museu 

Histórico Nacional e Museu de Arte do Rio na cidade do Rio de Janeiro e Museu de Arqueologia 

de Itaipu, na cidade de Niterói. 

Dando prosseguimento as barreiras mencionadas por Pinto (2015, p.57), a quarta 

delas aponta a falta de identificação dos museus como espaços de lazer  “Esta evidência se 

identifica em pesquisas de consumo cultural, cujos maiores números de procura estão mais 

concentrados em cinemas e apresentações musicais do que na visitação a museus, conforme 

informa o IBRAM (2011) no resultado da pesquisa ‘Museus em números’”. São apontadas pela 

autora algumas sugestões, como: ações nos museus que vão além das exposições (eventos, 

palestras, oficinas, apresentações teatrais e mostras de filmes, além da existência de cafés, lojas 

e espaço de descanso); atividades fora do espaço do museu, através de parcerias com outras 

instituições; exposições fora dos padrões convencionais; sites e/ou materiais educativos para os 

públicos interessados que renovem constantemente as propostas das visitas. Além das sugestões 

citadas, é discutido também a interatividade que museus e centros de cultura tem buscado para 

as reformulações das exposições, como forma de aproximação com os(as) potenciais visitantes. 

Deixamos claro que acreditamos neste estudo que a interatividade, como a vemos, 

a partir da experiência, do fazer associações, discussões, reagir e trocar impressões entre pares 

(GOUVÊA; MARANDINO; AMARAL, 1998), deva ser pensada como forma de novos 

contatos com os públicos e novas formas de diálogo e aproximação. Como nosso olhar volta-

se especificamente para um museu de ciências, o conhecimento científico deve ser priorizado, 
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igualmente a maneira como serão abordados tais conhecimentos, visando o acompanhamento 

crítico do desenvolvimento científico, tecnológico e social em oposição a simplesmente atrair 

públicos, para aumentar o número de visitantes e servir apenas como reprodutor do 

conhecimento científico. 

 

 

[...] propõe-se que os processos de transformação do conhecimento científico com fins 

de ensino e divulgação não constituem meras simplificações. Na verdade, a 

necessidade ou não de realizar tais transformações tem sido tema de calorosos debates 

e, muitas vezes, profundos conflitos entre cientistas e diferentes divulgadores da 

ciência, sejam educadores, jornalistas, comunicadores ou museólogos. Por um lado, 

deve-se precaver contra o erro, a espetacularização, a imagem a-histórica, a-política e 

descontextualizada que o conhecimento pode adquirir. Por outro, não se pode 

desconsiderar a necessidade de disseminação da ciência e da realização de processos 

transpositivos do saber científico, para que este possa ser divulgado ou ensinado, uma 

condição para a existência das sociedades contemporâneas (MARANDINO, 2005, 

p.177-178). 

 

 

Falando nessa socialização do conhecimento científico, esbarramos no quinto 

impeditivo abordado, que diz respeito aos discursos curatoriais institucionalizados. Tanto a falta 

de reconhecimento nos acervos, como a forma como são apresentados e discutidos, podem 

causar o afastamento dos visitantes. Uma boa comunicação é imprescindível e deve-se levar 

em conta o quão presente está o discurso de dominação no material apresentado, com o objetivo 

de combatê-lo, pois se esta não for uma das preocupações, a ideia de que os museus são para 

poucos(as) (como vimos nas respostas das entrevistas) permanecerá. Para não correr esse risco 

de reforçar o discurso elitista e autoritário assumido muitas vezes nos museus, mesmo sob a 

máxima da democracia, as instituições preocupadas tem dado como resposta a valorização do 

saber local, da cultura popular e do diálogo entre o que está sendo produzido pelos grupos locais 

em paralelo com o conhecimento produzido no museu. Outra resposta é a mediação feita entre 

o saber curatorial e os públicos, por meio de atividades educativas, não para simplificar o 

conteúdo, mas para efetuar direcionamentos a fim de que neles os públicos compreendam e se 

reconheçam (PINTO, 2015). 

Esses direcionamentos é que possibilitarão ao(a) visitante a apropriação do 

conhecimento produzido no museu de maneira enriquecedora, daí a importância da mediação. 

Neste sentido, de acordo com Freire (2018), deve-se haver um entendimento por parte de quem 

aprende, de que aquele conteúdo relaciona-se com o mundo, de que faz sentido aprendê-lo, de 

que não se estuda só por estudar, descomprometidamente. É necessário a compreensão para a 

interiorização do aprendizado e problematização das questões. Acrescentando ao que 

Marandino (2005) acentua, na sobreposição da “imagem espetáculo” e “acrítica” da ciência, 
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por uma concepção histórica e mais humanizada, que problematize os impactos na relação entre 

ciência, tecnologia e sociedade; 

 

 

Durante longo tempo os museus serviram apenas para preservar os registros de 

memória e a visão de mundo das classes mais abastadas; de igual modo funcionaram 

como dispositivos ideológicos do estado e também para disciplinar e controlar o 

passado, o presente e o futuro das sociedades em movimento. Na atualidade, ao lado 

dessas práticas clássicas um fenômeno novo já pode ser observado. O museu está 

passando por um processo de democratização, de ressignificação e de apropriação 

cultural. Já não se trata apenas de democratizar o acesso aos museus instituídos, mas 

sim de democratizar o próprio museu compreendido como tecnologia, como 

ferramenta de trabalho, como dispositivo estratégico para uma relação nova, criativa 

e participativa com o passado, o presente e o futuro (CHAGAS, 2011, p.5). 

 

 

Essa exigência da função social pela democracia de inclusão sociocultural, desafia 

os profissionais dos museus, dos setores educativos, a pensarem em práticas educativas que 

considerem a participação ativa dos públicos, que saem da condição de meros contempladores 

para sujeitos que atuam na construção de significados (MONACO; MARANDINO, 2014). 

Sendo assim, preferimos nesta subcategoria analisar pelo ângulo do que afasta os 

públicos dos museus, principalmente o público vizinho, pois através das falas dos(as) 

entrevistados(as), observamos que o Museu da Vida, como museu de ciências, como instituição 

científica, inserido na Fiocruz, por vezes desconhecido e quando conhecido, ainda assimila nas 

pessoas a ideia de que museu e ciência não são para todos(as), não estão ao alcance de todos(as), 

não são acessíveis a todos(as). Contudo, mesmo que nem todas as práticas dentro do museu 

sejam especificamente voltadas a relação do museu com o seu entorno, pois como vimos 

existem diversas outras atividades sendo realizadas, é importante considerarmos a atuação da 

ação educativa Pró-Cultural no processo de favorecimento do reconhecimento do(as) jovens 

com o museu, seus espaços, acervos e conhecimentos produzidos, promovendo valorização ao 

entorno e a desmistificação do pensamento de que grupos historicamente marginalizados não 

podem ou não devem adentrar e/ou reconhecerem-se nesses ambientes. 

 

3.1.2 Noções sobre o pró-cultural: processo seletivo e a motivação pela ação educativa 

 

Nesta subcategoria analisaremos as falas entorno do que motivou os(as) jovens a se 

inscreverem e a participarem do processo seletivo do Pró-Cultural, bem como as primeiras 

impressões e a avalição final da ação educativa. Lembramos novamente que fazem parte desse 

público os(as) jovens de 16 a 19 anos, estudantes de 2º e 3º anos do ensino médio de escolas de 
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ensino público, moradores(as) de favelas que se encontram pelos arredores do Museu da Vida, 

zona norte da cidade do Rio de Janeiro. 

É importante lembrarmos estas características do público do Pró-Cultural para 

apontarmos como estamos contemplando o conceito de juventude. De acordo com a Lei, essa 

etapa é marcada tanto pela juventude quanto pela adolescência, pois existe um encontro de 

idades no Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, Título I, Capítulo I, 

Art. 1º, § 2°) que considera jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos, com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) que considera adolescentes as pessoas entre doze e dezoito 

anos de idade (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Título I, Art. 2º). Em consonância com  

Dayrell (2003), partindo da complexidade do assunto para além do fator idade, é interessante 

levarmos em consideração a noção de juventude a partir da diversidade, considerando que esse 

momento da vida vai se modelando a medida em que os sujeitos vivenciam experiências dentro 

de seu contexto social, que se traduz em diversidade de classe social, etnia, religião, valores, 

gênero, região geográfica, entre outros e, por isso mesmo, sendo pensada como juventudes, no 

plural, não se limitando a faixa etária biológica. Sobre sua pesquisa com jovens inseridos em 

grupos de rap e funk, o autor declara: 

 

 

Dessa discussão, entendemos a juventude como parte de um processo mais amplo de 

constituição de sujeitos, mas que tem especificidades que marcam a vida de cada um. 

A juventude constitui um momento determinado, mas não se reduz a uma passagem; 

ela assume uma importância em si mesma. Todo esse processo é influenciado pelo 

meio social concreto no qual se desenvolve e pela qualidade das trocas que este 

proporciona. Assim, os jovens pesquisados constroem determinados modos de ser 

jovem que apresentam especificidades, o que não significa, porém, que haja um único 

modo de ser jovem nas camadas populares. É nesse sentido que enfatizamos a noção 

de juventudes, no plural, para enfatizar a diversidade de modos de ser jovem existentes 

(Idem, p.42). 

 

 

Os(as) jovens que contribuíram com a pesquisa no Museu da Vida marcam essas 

questões a partir de suas falas, quando apontam o que vivenciam por terem baixo poder 

aquisitivo e serem moradores(as) de áreas historicamente desvalorizadas que são as favelas, 

também a maioria por serem jovens negros(as), além das questões de gênero, orientação sexual 

e identidade religiosa. Ainda que existam todos esses fatores que indicam que não há um único 

modo de ser jovem, existem expectativas sociais impostas, que são comuns a maioria, neste 

momento da vida, sem levar em consideração o contexto social de cada um(a). Na perspectiva 

da psicologia social “espera-se que os jovens adquiram autonomia financeira, que estejam 

cientes de seus papéis em uma relação conjugal e também como futuros pais/mães, que estejam 

preparados para atuar no campo da cultura, do consumo e da política” (WELLER, 2014, p.138), 
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contudo, acontece que não depende apenas dos(as) jovens a efetivação dessas expectativas, um 

dos exemplos é que para se ter independência e estabilidade financeira, geralmente existe a 

sujeição a oferta do mercado de trabalho (Idem, p.139). Essas expectativas geram pressões, 

anseios e medos sobre as incertezas das conquistas. 

Os(as) jovens deste estudo expressam estes anseios ao longo de todas as entrevistas, 

por diversos momentos, ao narrarem sobre quais deles traziam consigo ao chegarem ao Museu 

da Vida: trabalho, universidade, preconceito religioso, dentre outros e como alguns foram sendo 

superados. Nesta segunda subcategoria os anseios também aparecem ao serem indagados sobre 

o que os levaram a fazer suas inscrições, participar do processo seletivo e as primeiras 

impressões a respeito da ação educativa. O contato com amigos que já haviam participado do 

Pró-Cultural (Ruth, José e Carolina) e a descrição fornecida presencialmente pela educadora, 

que realiza o trabalho de promoção indo pessoalmente em escolas da região (Enedina, Abdias, 

Ruth, José e Carolina), foram os principais meios de descoberta sobre a ação educativa. Outras 

fontes como a divulgação em cartazes na escola (Sebastião) e o compartilhamento via 

WhatsApp (Adhemar) também foram citadas. Nesse primeiro contato, souberam os dias de 

inscrição e que passariam por um processo seletivo, todos tocaram nesse ponto de certa forma, 

sem serem perguntados por esse assunto especificamente. Enedina, Sebastião, Abdias e José 

narraram cada uma das etapas, Ruth citou o momento que mais a marcou durante a seleção (a 

segunda etapa: dinâmica), Adhemar veio sem saber muito o que esperar da seleção e Carolina 

sem descrever o processo, falou da emoção de saber o resultado da aprovação, como mostra o 

quadro abaixo: 

 

Quadro 5 – O contato com a ação educativa 
Identificação Destaques Excertos das entrevistas 

Enedina 

-Divulgação presencial feita 

pela educadora e pela egressa. 

 

-A aprovação do processo de 

seleção contribuiu para superar 

a subestimação por parte de 

outras pessoas, o que acabava 

influenciando a visão que tinha 

sobre si mesma. 

 

-Percebeu o museu como 

espaço aberto, de acolhimento, 

independente da escrita correta 

ou não, da religião, da 

vestimenta e  dos adereços. 

 

Eu estava na escola e a Terezinha entrou com a Carolina, 

apresentaram o Pró-Cultural e disseram os dias da 

inscrição. Consegui passar por todo o processo seletivo. 

Foram três etapas. Eu estava muito nervosa, porque eu 

não sabia que eu era capaz de passar por quase 200 

pessoas. A minha vida inteira eu escutei meu pai falando 

que eu não era capaz, além dele, eu escutei de outras 

pessoas também. Eu precisei passar por esse curso, pra 

eu mostrar a mim mesma que sou capaz [...]. A primeira 

etapa foi a redação [...]. Eu sempre fiquei colocando defeito 

[...], eu achava que tinha muito erro de Português, mas aí eu 

consegui [...]. E depois quando chegou pra segunda etapa, 

[...] eu pensei também que eu não iria passar, pelo fato de eu 

virar pra toda a sala e dizer que sou umbandista, porque a 

gente sabe também que tem muito preconceito com isso [...]. 

Aí eu fiquei muito nervosa [...]. A terceira etapa foi a 

entrevista e eu sempre tive isso de me limitar, nunca 

acreditar em mim e eu estava muito insegura. Eu estava 
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-Aprendeu a ter autoconfiança 

por meio do aprendizado na 

ação educativa. 

lembrando um dia desses que eu vinha de cabelo preso, não 

usava maquiagem, nada. Minha marca registrada são os 

meus batons, os meus brincos e eu não vim com nada disso, 

com medo de não passar, com medo de não entrar e, tudo 

isso aqui me representa, faz parte de mim [...]. Saiu o nome 

na lista e eu vim ver. Eu vim sem maquiagem, sem brinco 

e de cabelo preso. Porque eu nunca imaginaria que aqui 

fosse um espaço tão aberto [...]. E quando eu consegui 

passar, que começaram as atividades [...], falavam: “vocês 

têm que se aceitar, se libertar” [...]. Aí eu comecei a me 

arrumar do jeito que eu sou e isso foi muito importante 

pra mim, [...] pra levar comigo independente onde eu for. 

Eu tenho que ser quem eu sou. 

Sebastião 

-Divulgação por meio de cartaz 

na escola. 

 

-O processo seletivo foi tenso e 

ao mesmo tempo gratificante, 

devido as etapas que iam sendo 

concluídas. 

Eu olhei o cartaz [...] na minha escola. Estava escrito 

sobre o programa [...]. Eu fiz a redação que falava [...] da 

música que tocou na formatura, falava da mulher, da roupa 

dela, do cabelo [...]. Aí, a gente tinha que colocar na redação 

a nossa ideia, nosso pensamento [...]. Colocar o que a gente 

achou sobre a música, sobre a mulher diante da sociedade, 

que com certeza é muito machista e preconceituosa: pelo 

cabelo, pelo jeito de vestir, pelo jeito de andar. A segunda 

etapa foi a dinâmica em grupo, [...] muita gente se divertiu 

na hora de pensar [...]. No final teve a entrevista. A temida 

entrevista, né? Teve uma pergunta que todo mundo até... um 

defeito e uma qualidade. É muito fácil a gente achar 

qualidade em nós, mas difícil é a gente falar dos nossos 

defeitos [...]. Foi tenso. Foi ao mesmo tempo tenso e tipo 

assim... gratificante, porque as pessoas que iam passando 

iam ficando mais felizes, entendeu? 

Abdias 

-Divulgação presencial feita 

pela educadora. 

 

-Priorização de outros fatores 

ao invés de analisar erros, por 

exemplo, de português durante 

a escrita da redação. 

A Terezinha [...], foi lá na escola anunciar sobre o Pró-

Cultural [...], aí esse ano eu passei. Tiveram as três etapas: 

a redação, a dinâmica e a entrevista e passei em todas elas. 

[...] E as pessoas que passaram, não foi porque sabiam 

fazer uma redação, eram pessoas que tinham a ver com 

o programa: [...] queriam desconstruir ou [...] queriam 

ir a fundo, sabe? Então, foi identificação total. 

Ruth 

-Divulgação presencial feita 

pela educadora e por amigos. 

 

-Ficou tranquila ao perceber o 

respeito para com as escolhas 

diversas dos(as) que 

participavam da seleção. 

Eu soube pela escola e por alguns amigos que eu tenho. 

Eles fizeram e falaram que gostaram [...]. A Terezinha 

foi na minha escola. De início eu estava achando muito 

difícil, mas depois eu fiquei mais tranquila. Durante as 

etapas eu pensei que não ia conseguir entrar, porque eu 

pensava que era outra coisa, sabe? Que tinha que ser a 

favor da maioria. Mas não. Teve a dinâmica. A dinâmica 

era que tinham algumas pessoas que a gente tinha que 

escolher se o mundo acabasse, eu escolhi um policial que só 

entrava com arma, aí ninguém concordava com isso. Eu 

pensei que não ia conseguir entrar, mas eu consegui [...]. 

Adhemar - Divulgação por redes sociais. 

Eu estava no grupo [WhatsApp] do curso no pré-

vestibular e soltaram a imagem lá. Ninguém falou nada, 

só soltaram a imagem [...]. Eu não conhecia a Terezinha, 

porque a Terezinha foi em muitas escolas [...], mas ela não 

foi na minha. Aí eu só vi a imagem, divulgação daquilo e 

vim. Eu não vim levando muito a sério [...]. Eu não sabia 

direito o que era, eu nem me informei [...], aí fui passando 

nos processos e acabou que eu passei. Foi meio que sem 

querer, mas querendo [...]. 

José 
-Divulgação presencial feita 

pela educadora e por amigos. 

 

Foi a divulgação mesmo da escola e uma amiga minha 

que tinha feito no ano de 2016, me indicou para fazer no 

ano de 2017. No dia seguinte a Tereza foi lá na escola e 

divulgou o Pró-Cultural [...]. Tem o processo seletivo [...], 



82 
 

 

-Insegurança em passar pelo 

processo seletivo, medo de não 

conseguir. 

 

-Emoção pela aprovação no 

processo seletivo. 

a gente acha que nunca vai passar. A primeira etapa: redação 

[...]. Passa, tem a dinâmica, aí a gente já acha que vai morrer, 

porque a dinâmica é uma coisa muito envolvente [...]. E a 

próxima etapa é a entrevista, [...] que é como se fosse uma 

entrevista de emprego realmente: a pessoa senta, você senta 

em frente dela, aí você acha: “não, não passo dessa. Cheguei 

até aqui e não passo”. [...] Isso é só aquele medo que toda 

pessoa tem de um processo seletivo, de passar as fases da 

vida, das coisas, até você conseguir algo. [...] Eu tenho um 

vídeo do dia que eu vim ver o resultado. O resultado foi 

colado na porta do Museu da Vida, na porta de vidro. 

Grito, emoção, tudo. Porque a gente passa por três 

processos, que são: redação, dinâmica e entrevista. 

Nossa, a gente tem que ficar explodindo de emoção, 

porque a gente conseguiu. Na minha época, em 2017, 88 

pessoas fizeram a redação. Passamos na redação e sobraram 

umas 50 e poucas. 57 pessoas sobraram pra dinâmica. Pra 

entrevista: 30. E essa turma é pra 25 alunos. Passamos. Ou 

seja, somos guerreiros. A gente conseguiu. 

Carolina 

-Divulgação presencial feita 

pela educadora e por amigos. 

 

-Emoção pela aprovação no 

processo seletivo. 

Amigos já tinham me falado e fiquei sabendo um pouco 

mais quando a Tereza foi na minha escola e fez a 

divulgação do Pró-Cultural. Passar no Pró-Cultural foi 

muita emoção, tudo de uma vez. 

 

Essa primeira conquista no Pró-Cultural, nos parece bastante marcante aos(as) 

jovens, de maneira que suscitaram emoções e gritos ao saberem da aprovação (José e Carolina). 

Alguns fizeram questão de afirmar que passaram em um processo seletivo no qual haviam 

muitas pessoas inscritas (Enedina e José), sendo que apenas 25 seriam aprovadas. Foi 

enfatizado a felicidade por cada etapa que ia sendo concluída (Sebastião). Também assinalaram 

a coragem que tiveram ao se posicionarem de acordo com o que acreditam (Enedina ao se dizer 

umbandista e Ruth ao optar por salvar um policial com arma) e serem respeitadas por isso. Da 

mesma maneira foi evidenciado o fato da priorização de jovens que realmente queriam 

conquistar a vaga mostrando vontade de aprender, em detrimento de possuir, por exemplo, o 

português correto (Abdias). Sobre essa última ponderação, a educadora fala na entrevista que 

em uma posterior conversa com os(as) classificados(as), sempre dizem que se sentem muito 

aliviados para externar suas ideias ao saberem que não serão julgados pela gramática: 

 

Quadro 6 – A avaliação do processo seletivo pela educadora 
Identificação Destaques Excerto da entrevista 

Tereza 

-Na redação é avaliado a 

compreensão do texto, a 

criatividade, conhecimento do 

tema proposto e 

desenvolvimento da ideia. 

 

-Na dinâmica é avaliado a 

postura do(a) participante em 

Na redação é avaliado muito mais a capacidade de 

compreensão do texto, criatividade, desenvolvimento do 

discurso, algum conhecimento sobre o tema, 

desenvolvimento da ideia do que a gramática, pois não 

somos professores de português e não é essa a questão 

que  mais nos interessa. Faço essa colocação devido ao 

enorme nervosismo que percebia quando os jovens vinham 

fazer a redação. Faço questão de colocar isso antes da 
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grupo, nos aspectos timidez, 

liderança, capacidade de 

resolver situações problema, 

respeito ao outro, etc. 

 

-Na entrevista é a avaliação 

do(a) jovem individualmente. 

redação, pois eles ficam muito aliviados e conseguem ter 

mais liberdade e calma para falarem sobre o tema. Essa 

questão foi fundamental, pois a maioria diz que tinha quase 

certeza de que não iriam ser selecionados, mas se sentiram 

mais seguros com esse critério. A dinâmica já nos oferece 

avaliar o jovem em outros aspectos como timidez, 

liderança, capacidade de resolver situações problema, 

respeito ao outro, etc. A entrevista permite conhecer um 

pouco mais do jovem em uma conversa informal.  

 

Vale lembrar que além das questões pessoais, como no caso de Enedina que sentia-

se subestimada pelo julgamento do pai e de outras pessoas próximas, além do preconceito já 

presenciado a respeito de sua religião, estes(as) jovens levaram para o processo de seleção tudo 

aquilo que imaginavam sobre museu discutido na subcategoria anterior (espaço restrito a 

poucos, para pessoas consideradas importantes, etc.) e devido a maioria ter sido informada na 

escola, seja por amigos ou pela educadora, a avaliação no processo era pensada de maneira mais 

formal: avaliação da gramática, existência de respostas certas e erradas, receio de emitir 

opinião. A medida em que foram avançando nas etapas, foram compreendendo uma outra forma 

de avaliação, diz Freire (2011, p.40) que “em certo momento, você tem que lutar contra a 

gramática, para ter liberdade para escrever”, assim a tensão inicial foi dando espaço a sensações 

boas (Sebastião).  

A maioria dos(as) entrevistados(as) se mostrou surpresa com a forma da avaliação 

na seleção e com a maneira que a ação educativa tomou proporções melhores do que as 

primeiras impressões consideradas. Os(as) jovens tiveram diferentes motivações para se 

inscreverem e diferentes ideias acerca do que imaginavam como seria a ação educativa, mas ao 

final, todos(as) concluíram, cada um a sua maneira, que os benefícios foram muito maiores do 

que julgavam no início. 

Apenas José e Carolina não citaram nas entrevistas, a bolsa no valor de R$210,00 

como causa para a inscrição, consideraram os debates e Carolina acrescentou a sua fala as idas 

a outros museus e o interesse pela pintura. Enedina, Sebastião e Adhemar citaram a bolsa como 

fator principal a realização de suas inscrições. Ruth e Abdias levaram em conta a questão 

financeira, mas tiveram outras motivações principais: a primeira considerou a certificação ao 

final do Pró-Cultural, como uma melhora no currículo para uma posterior busca por emprego e 

o segundo colocou em primeiro lugar o motivo de querer estudar sobre cultura, para 

compreender melhor as práticas culturais que desenvolve no Complexo da Maré, onde mora. 
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Quadro 7 – Motivações para as inscrições, primeiras impressões e as mudanças sobre o 

que é a ação educativa Pró-Cultural 
Identificação Destaques Excertos das entrevistas 

Enedina 

-Entrou primeiramente por 

causa da bolsa. 

 

-A ação educativa contribuiu na 

autoestima, empoderamento e 

para mostrar que os(as) 

moradores(as) das favelas não 

estão esquecidos(as). 

 

-O trabalho da educadora fez 

toda a diferença no processo de 

aprendizagem. 

 

-A ação educativa contribuiu 

para se entender melhor e 

entender os outros sujeitos ao 

redor. Motivou o exercício de 

reflexão. 

[...] Primeiro foi o dinheiro, não vou mentir [...], mas eu 

não sabia como o Pró-Cultural seria tão importante pra mim 

[...]. Eu via o mundo como se só quem podia tomar espaços 

como esse que a gente tá agora, é quem estuda em escola 

particular, quem tem uma boa condição [...] e eu achei 

maravilhoso, eles darem essa oportunidade, abrirem essa 

porta. Abrir uma porta de hoje eu estar aqui falando com 

você. De eu me sentir mais importante, porque esse 

projeto querendo ou não empodera muita gente e mostra 

que a gente é capaz de muita coisa [...]. Eu acho que o 

Produção Cultural é pra mostrar também que a gente 

não é esquecido, como as pessoas falam que a gente é a 

minoria, a gente não é minoria [em quantidade]. Nós somos 

a maioria, nós somos a força, nós somos o poder. [...] Sobre 

a Terezinha, por mais que ela pegue muito no nosso pé, 

que é verdade, mas por ela ser muito aberta com a gente 

[...], ouvir, dar esse respeito que às vezes a gente não tem 

nem de quem é próximo, de quem mora no mesmo lugar 

[...]. Uma pessoa super maravilhosa, que entende os nossos 

perrengues. Se tiver tendo tiro, ela fala: “olha, se tiver, eu 

entendo, vocês não venham”. E se fosse em qualquer outro 

lugar, iam falar assim: “ah, tá tendo tiro, problema é de 

vocês. A bolsa não tá caindo todo mês? Então não quero 

faltas” [...]. Foi muito importante eu passar por cada coisa 

que eu passei [...]. O Pró me ajudou a me entender, me 

completar, como eu já falei me firmar, me empoderar, 

me aceitar do jeito que eu sou [...]. De eu entender mais 

o lado das pessoas, também. [...] Fez isso, me fez refletir. 

Sebastião 

-Entrou primeiramente por 

causa da bolsa. 

 

-A ação educativa colaborou 

para o entendimento da 

importância dos estudos e de 

alcançar os objetivos. 

 

-Das coisas que aprendeu, 

considerou muito relevante a 

compreensão da diferença entre 

emprego e trabalho. 

 

-A ação educativa contribuiu 

para que compreendesse que 

apesar de todas as barreiras, é 

importante conquistar seu 

espaço, para promover 

mudanças sobre a difícil 

realidade do morador de favela. 

 

-Aprendeu a respeitar as 

diferenças. 

 

-O que o marcou na ação 

educativa e que pôde observar 

no local onde mora, através da 

fala de um amigo, é o quanto as 

pessoas se acomodam, se 

No começo foi a bolsa, depois eu comecei a gostar [...]. 

Tudo bem que eu estou recebendo uma bolsa pequena, mas 

isso tá me acrescentando, [...] só tá me ensinando que meu 

lugar é na faculdade, que meu lugar é estudando, que 

meu lugar é correndo atrás dos meus objetivos [...]. Isso 

que o Museu da Vida nos mostrou: [...] que a gente não 

deve correr atrás para arranjar só emprego, a gente tem 

que arranjar um trabalho, por isso que a gente deve 

estudar, procurar algo que nos motiva [...]. É isso que eu 

vou levar pra vida. Porque mesmo a gente morando em 

comunidade [...], mesmo não tendo oportunidades, a 

gente deve correr atrás [...]. A gente tem que tentar, pra 

mudar isso [...]. O Pró-Cultural, também ensinou a gente 

a respeitar a opinião das outras pessoas [...]. Respeitar 

não só a opinião, a opção, a condição da pessoa. Se a 

pessoa nasceu de um jeito, fala ou anda de um jeito 

diferente, a gente não deve cair em cima só por causa 

disso ou tem um pensamento diferente do meu [...]. 

Antigamente eu pensava que só porque eu sou pobre, eu 

estudo em escola pública, eu não conseguiria fazer 

faculdade ou pensar em qualquer tipo de curso. Hoje em dia 

eu estou tentando e se eu não passar, eu vou tentar de novo, 

vou tentar de novo [...]. Estão tentando mudar o pensamento 

aqui dos jovens de que: “eu moro na favela, eu não posso” 

[...]. O meu colega [não participa do Pró-Cultural] mesmo, 

eu achei um absurdo o que ele falou outro dia [...]. Eu falei: 

“por que você não tenta uma pública?”, aí ele: “eu acho que 

eu não vou conseguir, sabe porquê? Porque eu moro em 

comunidade, coisa de universidade pública é só pra gente 
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conformam e aceitam serem 

inferiorizadas. Os(as) jovens 

das favelas podem e precisam 

ocupar espaços como as 

universidades públicas por seus 

méritos, mas também por 

direitos. 

inteligente”. Como as pessoas são inferiorizadas e 

aceitam. Isso que me acrescentou: que as pessoas da 

favela não devem se conformar com pouco [...]. 

Conseguir não só pelos seus méritos, mas pelos seus 

direitos também [...]. O Pró-Cultural mostrou que a gente 

tem mais a oferecer ao mundo. O favelado não é só a favela. 

O favelado é zona sul, é zona norte, é zona oeste. É Europa, 

é Ásia. Hemisfério sul e hemisfério norte. 

Abdias 

-Considerou primeiramente o 

interesse pelo curso sobre 

produção cultural, pois já tem 

experiência no cenário da 

cultura hip-hop. 

 

-O fato de ter uma bolsa e ser na 

Fiocruz foram diferenciais para 

a inscrição. 

 

-Achava que a ação educativa 

seria semelhante aos cursos 

profissionalizantes, com a 

participação nas atividades 

percebeu que seria diferente. 

 

-Melhorou a maneira de se 

relacionar consigo mesmo: 

autoestima, autoconhecimento, 

autocrítica, etc. 

Eu fiquei sabendo que o curso era de produção cultural 

e por esse cultural eu já me interessei, porque eu sou da 

parte da cultura também, da cultura de rua, da cultura 

hip-hop. Eu danço breaking,  faço parte de um grupo e 

também de um coletivo lá da Maré, onde tem dançarinos, 

grafiteiros, djs, beat box, fotógrafa. Então, eu já faço parte e 

o meu grupo faz eventos também [...]. Fazer um curso assim, 

[...] ia me especializar. Ia estar mais imerso nesse ramo da 

cultura [...]. Esse foi o motivo. Foi bom, porque foi num 

momento que eu estava precisando. Eu não posso nem 

mentir, né? Até por causa da bolsa e porque é a Fiocruz 

cara, também. E aqui não são assuntos que são abordados 

no cotidiano, sabe? Eu achei um pouco similar, no início... 

Eu achei um pouco similar a esses cursos que ensinam 

sobre processo seletivo: como se portar em frente a uma 

entrevista de emprego, mas depois eu vi que não. A gente 

teve oficina de muita coisa e coisas diferentes que eu não 

achava que tinham a ver [com o programa]. [...] Eu tive 

a minha primeira experiência profissional. Com certificado. 

Em relação com o mundo com certeza mudou, porque eu 

mudei. [...] Acho que não tem como mostrar em palavras o 

quanto mudou, a diferença que o Pró-Cultural fez, mas 

mudou a minha forma de me relacionar comigo mesmo, 

de me conhecer, de acreditar mais em mim, de ver onde 

eu estava errando, onde eu não estava acreditando em 

mim. O quanto eu invisto em mim. 

Ruth 

-Considerou primeiramente a 

importância que teria para o 

currículo. 

 

-Pensou que fosse uma ação 

educativa inteiramente voltada 

a produção cultural: produção 

de projetos, de eventos, etc., 

percebeu que foi além do nome 

da ação educativa: Programa de 

Iniciação à Produção Cultural. 

 

-Aprendeu a olhar de maneira 

diferente para algumas 

situações das quais criticava, 

mas lhes eram desconhecidas. 

 

-Aprendeu a gostar e apreciar 

museus. Entendeu que há 

aprendizagem nesses espaços. 

Eu pensei mais no currículo, não só no dinheiro [...]. Eles 

dão certificado, pode colocar no currículo. Porque eu não 

sabia o que era. “O que é isso?” [não sabia do que se tratava 

a Produção Cultural]. Eu até pesquisei antes. “Será que eu 

quero mesmo isso?”. Aí eu pesquisava lá [na internet]. Eu 

achei muito bacana, porque eu pensava que era só 

produção cultural, mas tem uma parte que é muito 

importante pra gente que é sobre as diferenças, como a 

gente tem que lidar com as pessoas, se pôr no lugar das 

pessoas [...]. Acho muito bacana essa parte que tem antes de 

dar mesmo produção cultural. Eu sabia de algumas coisas, 

mas eu discordava de muitas coisas que antes eu nem 

sabia o que era [...]. Eu aprendi muito e eu acho que cada 

um vai levar uma coisa, sabe? Porque eu por exemplo, 

mudei muita coisa em mim. [...] Eu já tinha ido em alguns 

museus, mas nunca fui tanto em museus como fui esse 

ano e eu aprendi a gostar muito disso e a gente aprende 

muita coisa e muita coisa boa. Não é ruim não, vale muito 

a pena entrar e continuar no Pró. 

Adhemar 

-Desconhecia a ação educativa 

e o principal motivo para a 

inscrição foi a bolsa. 

 

-Considera que toda ação 

educativa transforma as 

Eu acho que só vim mesmo por causa da bolsa no início. 

Eu não sabia o que que era o programa [...]. Acho que 

toda ação educativa é fantástica, pelo quanto ela muda a 

pessoa. Muita gente aqui do Pró, não sabia nada das 

coisas que foram faladas antes de virem pra cá, sobre 

racismo, esses negócios todos e a pessoa com certeza sai 
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pessoas, contribui para que as 

pessoas não se conformem, não 

se acomodem, tenham uma 

visão mais crítica da realidade 

que as cerca. 

 

-Concluiu que a ação educativa 

o transformou e que ganhou 

muito mais do que recursos 

financeiros. 

daqui diferente. Ela sai daqui com uma visão de mundo 

muito melhor, muito mais ampla. Ela critica mais as 

coisas, ela não aceita mais as coisas como são. Eu acho 

que não só aqui no Pró, mas tudo que tem educação faz 

isso na pessoa. Toda ação educativa transforma a pessoa 

[...]. Acho que o que mais me chamou atenção foi o fato 

deles quererem mudar a visão do jovem da favela, eles 

quererem ajudar a gente que tá aqui do lado [...]. O dinheiro 

me chamou atenção, mas eu ganhei muito mais do que 

dinheiro aqui. Não foi só o dinheiro que eu ganhei. Eu 

me tornei uma pessoa melhor depois disso, depois de 

todas as aulas que eu tive, depois de todos os assuntos 

tratados. Muito mais que só o dinheiro. O dinheiro é só 

uma isca pra gente vir pra cá e ganhar muito mais coisas. 

José 

-A principal motivação foi a 

descrição que a amiga fez sobre 

a ação educativa, tendo 

substancialmente os debates 

como ponto de interesse. 

 

-Durante as atividades 

constatou que a ação ia muito 

além de debater diversos temas. 

 

-Aprendeu ser mais 

condescendente com opiniões 

diferentes das suas. 

Minha amiga e como ela descreveu o programa. Eu gosto 

muito de debates e quando eu soube que o curso ia ter 

debates, aí vim na hora [...]. Me baseei no que me falaram 

e no que a Tereza falou no dia da divulgação na escola. Ela 

deu uma descrição muito básica e eu ainda falei: “nossa, que 

interessante!” e juntando com o que minha amiga falou 

sobre os debates. Nossa! Super amei e super esperava isso. 

Aí quando a gente entrou e começou o curso, foram 

muitas outras coisas. Os debates foram muito mais 

profundos. É que eu gosto de sentir as palavras [...]. Foram 

muitas coisas que não eram só aquilo que a Tereza havia dito 

na divulgação, aquilo só foi uma descrição bem pequena, 

bem breve [...]. A gente terminou o curso completo, com 

esses 100% de opiniões, debates, as outras coisas que a gente 

fez durante o curso, como os passeios, mas 70% do tempo a 

gente ficava dentro da sala de aula, fazendo os debates, os 

trabalhos, as apresentações... A gente assistia coisas aqui no 

museu: assistia filmes. Tinham os debates também fora 

daqui [...]. Aprendi a ser mais tolerante, não contradizer 

a opinião dos outros. [...] A gente aprendeu a respeitar 

mais a opinião alheia. Hoje além de trabalhar aqui eu faço 

o pré-vestibular na Fiocruz, lá na escola politécnica. Os 

professores são ótimos. 

Carolina 

-Debates e visitas em outros 

museus foi o que levaram a 

realizar a inscrição. Como não 

conhecia o Museu da Vida, 

considerou ser um ambiente em 

que teria contato com pinturas, 

no entanto, descobriu que o 

museu tem mais a oferecer. 

 

-Superou suas expectativas. 

Entre os aprendizados, 

ponderou a escuta, o aprender a 

ouvir os demais.  

Foi pelo que me falaram, que tinham os debates, as idas 

aos museus e eu sempre fui muito ligada à arte, então eu 

pensei logo: “poxa um museu, eu preciso conhecer”. Eu 

gosto muito de pinturas em si. Aí eu vim conhecer, mas 

aqui tem mais do que pintura. [...]. Foi uma experiência para 

ouvir. Foi uma experiência para aprender a ouvir mais 

os outros. A gente tá acostumados em só a gente falar e 

não ouvir as outras pessoas [...]. Passou as expectativas. 

As minhas. [...] Foi além do que eu esperava. Passou das 

minhas expectativas! 

 

Os relatos apresentados acima, narram os motivos que fizeram cada participante 

querer integrar o grupo de educandos(as) do Pró-Cultural, as expectativas iniciais e o que foi 

acrescentado em cada um(a), na ação educativa como um todo. Independente dos motivos que 

os(as) levaram a se inscrever, todos(as) descreveram como a ação despertou neles(as) um 

comprometimento com o mundo que os cerca, na relação consigo mesmo e com os outros 
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indivíduos, no entendimento das responsabilidades na vida coletiva. Tais assuntos também são 

abordados nas outras subcategorias indiretamente, mas por hora estão aqui apresentados de uma 

maneira geral devido as respostas serem particularmente da pergunta sobre em que medida o 

Pró-Cultural contribuiu para a mudança da visão de mundo e/ou em relação a eles(as) 

mesmos(as). A pergunta ainda inclui em que medida a ação contribuiu para a mudança do olhar 

para os locais onde moram, porém preferimos colocar essas repostas na subcategoria específica 

sobre as favelas. 

Voltando a falar sobre o comprometimento com a vida, atribuições que os(as) 

jovens deram ao Pró-Cultural, há o destaque para proposições sobre a relação com eles(as) 

mesmos(as): autoestima; importância do estudo; incentivo a conquista dos objetivos; não se 

deixar serem inferiorizados; a importância de saber seus direitos; autoconhecimento; 

autoanálise. Destaque também para a relação com o mundo que os cerca: respeitar as diferenças 

entre os sujeitos ao redor, seja pelos diversos posicionamentos em diferentes assuntos, seja pela 

diferença no andar, no falar e em outros aspectos; não se acomodar ou se conformar com a 

realidade desigual na qual se deparam os(as) moradores(as) de favelas; diferença entre emprego 

e trabalho; apreciação por museus e o quanto se pode aprender nesses espaços. Todos esses 

apontamentos foram sintetizados, sob a análise da educadora, quando foi perguntada sobre o 

método utilizado para a formação dos(as) educandos(as) e se há aproximação com a educação 

proposta por Paulo Freire: 

 

Quadro 8 – Contribuições da ação educativa para a formação dos(as) educandos(as) 
Identificação Destaques Excerto da entrevista 

Tereza 

-Posicionamentos próprios 

do(a) educando(a). 

 

-Contribuição para que os(as) 

educandos(as) fortaleçam a 

vontade de alcançarem seus 

objetivos, acima da simples 

venda de força de trabalho. 

 

-Existe a compreensão da 

realidade social em que os(as) 

educandos (as) se encontram: 

desigualdade, injustiça e 

diversas formas de 

preconceitos. 

 

-Incentivo a transformação 

social a partir do estímulo a luta 

pelos direitos humanos, 

autoestima, empoderamento e 

consciência crítica. 

Não queremos “fazer a cabeça” dos jovens para que saiam 

daqui pensando a mesma coisa que nós, mas mostrar 

diversos ângulos de um mesmo assunto para que cada 

um tenha a posição que quiser. Paulo Freire é nosso 

pensador predileto. Esse maravilhoso educador está em 

nossa diretriz pedagógica como uma de nossas referências 

juntamente com Vygotski, Gardner, Luckesi, Wallon, 

Gandin, entre outros. Queremos contribuir para que esses 

jovens não tenham que ser só trabalhadores domésticos 

ganhando pouco e sendo explorados como força de 

trabalho barata. Vivemos infelizmente em um país muito 

desigual e completamente injusto e esses jovens ainda 

sofrem muito preconceito em vários aspectos. Sendo 

assim, o programa estimula a luta pelos direitos humanos 

e pela transformação dessa sociedade estimulando a 

autoestima, o empoderamento e o olhar crítico para a 

nossa sociedade. 
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Diferente da educação que tem por objetivo fazer dos alunos(as), indivíduos sem a 

capacidade de pensar e questionar, mas apenas reproduzir, quando a educadora nos diz que a 

equipe do Pró-Cultural e os(as) educadores(as) convidados(as) (ela fala nós), pretendem que 

os(as) alunos(as) tenham seus próprios posicionamentos sobre os diversos temas, entendemos 

como o respeito a autonomia do ser dos(as) educandos(as). 

 

 

O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um 

favor que podemos ou não conceder uns aos outros. Precisamente porque éticos 

podemos desrespeitar a rigorosidade da ética e resvalar para a sua negação, por isso é 

imprescindível deixar claro que a possibilidade do desvio ético não pode receber outra 

designação senão a de transgressão. O professor que desrespeita a curiosidade do 

educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, 

a sua sintaxe e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que 

manda que “ele se ponha em seu lugar” ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, 

tanto quanto o professor que se exime do cumprimento de seu dever de propor limites 

à liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente 

presente à experiência formadora do educando, transgride os princípios 

fundamentalmente éticos de nossa existência (FREIRE, 2001, p.66). 

 

 

É nesta essência ética que se fundamenta o ensinar, no sentido de fazer dos(as) 

educandos(as) seres autônomos(as), com o equilíbrio do educador(a) entre o “pegar no pé” e 

ser respeitoso(a) (como considerou Enedina), respeitando o contexto social, no caso de quem é 

jovem, de quem é negro, de quem mora na favela, etc., na compreensão de que “vivemos 

infelizmente em um país muito desigual e completamente injusto e esses jovens ainda sofrem 

muito preconceito em vários aspectos” (Tereza), possibilitando a contribuição, juntamente a 

outros espaços de educação, para a consciência crítica, direcionando no relacionamento consigo 

e com o mundo ao redor no sentido à emancipação. Essas percepções provêm dos diversos 

encontros promovidos durante os oito meses de Programa de Iniciação à Produção Cultural, 

através de diversas atividades propostas dentro e fora do espaço do Museu da Vida, as quais 

iremos destacar na próxima subcategoria, a partir das falas, como se constitui tal prática 

pedagógica. 

 

3.1.3 Atividades educativas: experiências, representatividades e vivências. 

 

A educação como prática da liberdade, por ser um dado existencial não pode ser 

implantada no intelecto do outro e sim, incorporada vivencialmente. Não pode ser feita pelo 

assistencialismo que revela passividade e domesticação dos(as) educandos(as), sem 

responsabilidade participante e democrática, “mas, por uma educação que, por ser educação, 
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haveria de ser corajosa, propondo aos sujeitos a reflexão sobre si mesmo, sobre seu tempo, 

sobre suas responsabilidades, sobre seu papel no novo clima cultural da época de transição” 

(FREIRE, 1967, p.57). 

Por isto mesmo, a partir das falas nas entrevistas, é perceptível o mérito que tem 

para os(as) jovens a prática pedagógica baseada no falar, no ouvir e no participar, ou seja, nesta 

interatividade que também é a proposta do Museu da Vida, representada na ação educativa. 

“Neste jogo, os aspectos educacionais e comunicacionais tornam-se estratégicos, notadamente 

pela ampliação do conceito de interatividade, pela incorporação da dimensão social e pelo 

aprofundamento dos estudos de formas comunicacionais mais efetivas” (VALENTE, 

CAZELLI, ALVES, 2005, p.199). É nesse contexto também que percebemos a aproximação 

com a museologia social, já que tanto a educação proposta por Paulo Freire e essa museologia 

nova se dedicam a humanização dos sujeitos participantes. Daí nos utilizarmos da fala de 

Chagas e Gouveia (2014) quando apontamos sobre o sentido de a museologia social se dever 

aos compromissos sociais e aqueles que estão vinculados a eles. 

Pensando nestas questões, percebemos como estão presentes nas respostas dos(as) 

entrevistados(as) ao destacarem as atividades nas quais eles(as) se reconhecem e fazem parte 

dos seus cotidianos, o que nos levou a refletir igualmente sobre a relevância da 

representatividade, com foco especialmente nas pessoas negras, que conquistaram seus espaços 

através de esforços e direitos, como expuseram os(as) jovens, no sentido de motivação para 

suas próprias aspirações. Quando não se reconhecem, por questões das diferenças que muitos 

falaram na subcategoria anterior, surge a concepção do respeito ao outro e as diferenças 

(Enedina, Sebastião, Ruth, José e Carolina na subcategoria anterior e Abdias nesta 

subcategoria), com empatia (Adhemar nesta subcategoria). 

 

Quadro 9 – Dentro do Museu da Vida: Temas discutidos, peças teatrais, dinâmicas, 

oficinas, entre outros 
Identificação Destaques Excertos das entrevistas 

Enedina 

-Peça: O fim da picada. 

 

-Temas discutidos: bullying, 

suicídio, racismo, 

empoderamento 

 

Grupo: Rede Preta. 

 

-Dinâmicas: peça sobre 

discriminação com 

moradores(as) de favelas e peça 

sobre racismo com mulheres 

negras nas maternidades. 

Eu gostei demais das peças, porque eu nunca tive a 

oportunidade de ir a um teatro [...]. A primeira peça que eu 

vi foi “O fim da picada”, que eu achei maravilhosa [...]. Eu 

achei maravilhoso falarem sobre bullying, falarem sobre 

suicídio [...], porque eu já pensei em me suicidar [...]. Eu 

acho que a maioria da turma 7 pensou. É muito importante 

falar sobre isso, falar sobre racismo e mostrar pra muita 

gente que não é mimimi, que não é vitimização, que ali é 

sofrimento [...]. A Rede Preta quando foi eu adorei, gostei 

muito [...], além do racismo, falaram do empoderamento, 

que é uma palavra que eu vou levar para o resto da vida, que 

eu tento passar pra quem tá em volta de mim [...]. O Pró-

Cultural colocou muitos desafios pra gente. Esses desafios 

mostraram também a nossa capacidade de criar uma coisa 
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em menos de 30 minutos [...], muito legal. Aí fizemos duas 

peças [...]. A gente encenou que estava numa praia, de um 

lado estavam aquelas pessoas que ficam de óculos 

escuros só reparando a praia e no outro lado tinham as 

pessoas de favela que foram curtir e aí a gente percebia 

uma discriminação e ia perguntar. Na encenação tinham 

cartazes pra mostrar para o povo que estava na sala. Parece 

que foi inventado aquilo de anos, mas inventamos tudo na 

hora. A peça do hospital a gente retratou o quanto a 

mulher negra sofre, porque ainda existe aquele negócio 

de que a mulher negra aguenta mais a dor do que a 

mulher branca na hora de dar à luz e a gente mostrou o 

descaso que a mulher negra passa quando ela tá grávida 

[...]. Se isso não fosse falado no Pró-Cultural, eu não saberia, 

entendeu? E eu pretendo ter filhos, não agora, mas lá na 

frente. 

Sebastião 

-Temas discutidos: racismo, 

homofobia, preconceito, Área 

da saúde, aborto, feminismo. 

 

-Grupos: Rede Preta e 

Território em Transe. 

 

-Estágio. 

[...] assistir palestras, visitar os museus [...], com pessoas que 

iam me acrescentar, pessoas iguais a mim, tipo assim, que 

moram em comunidade, algumas pessoas negras e que 

vivem como eu vivo na vida [...], estar sempre em meio de 

tiro, às vezes por causa de escola, ida e volta de escola [...]. 

Foi uma abordagem muito ampla sobre alguns assuntos de 

racismo, homofobia, preconceito [...]. A área da Saúde, 

abrangeram bastante, [...] abordaram também assuntos sobre 

aborto (a Fiocruz é imparcial sobre isso. Ela só joga o 

assunto, faz o debate e fala sobre aquilo, entendeu?), 

feminismo [...]. Teve a Rede Preta que também visitou 

aqui, pra poder falar um pouquinho sobre a importância da 

mulher. O Território em Transe, falando sobre as 

exposições da favela, dos museus abertos que eles fazem, 

contando um pouquinho sobre a história [...]. O estágio 

também foi muito bom com meus amigos. 

Abdias 

-Dinâmicas: teatro, colocar as 

vergonhas no papel, “por que eu 

sou bonito?”. 

 

-Grupos: Rede Preta, RH, 

pessoas da Maré, grupo da 

ciência. 

 

-Espécie de trabalho de 

conclusão de curso, foi pedido 

que cada participante, através 

de todos os ensinamentos de 

produção cultural, montassem 

um esquema de evento cultural: 

roda cultural para promover 

artistas LGBT da cultura hip-

hop. 

 

-Estágio. 

 

-Oficina de Produção Cultural. 

 

-Conexão Cultura. 

 

-Temas discutidos: ideologia de 

gênero, transexualidade, 

preconceito na tv, suicídio, 

saúde/HIV/aids, valorização de 

Teve a atividade da Aids/HIV [...]. Ali eu aprendi muito, 

muita coisa eu não sabia: métodos contraceptivos, eu 

aprendi como por camisinha feminina, como por camisinha 

masculina, a IST, exames, a PrEP que é um remédio para 

prevenção do HIV [...]. Trouxeram pessoas da Maré pra 

cá, que eu não conhecia. Mostraram projetos que essas 

pessoas têm lá [...]. E também eu aprendi a importância do 

teatro aqui, de forma pessoal mesmo, de aceitação, coisa 

que o teatro me ensinou [...], que eu não trocaria, é uma 

experiência única [...], porque eles ajudavam a gente a 

liberar a energia, a ser mais a gente, sem vergonha [...]. A 

gente aprendeu muito sobre nós mesmo e sobre o que é o 

outro também. Aceitar a diferença do outro. Eu lembro que 

teve uma dinâmica que a gente colocava nossas 

vergonhas no papel [...]. Aí cada um pegava um papel 

diferente do seu e interpretava aquela pessoa do papel. 

Iam lá na frente e falavam: eu tenho vergonha disso [...], 

e acabava que às vezes o problema do outro é o seu 

problema [...]. Tem uma menina na sala que ela é gordinha 

e ela pegou um papel que falava mais ou menos sobre isso, 

mas não era só ela [...], tinha mais gente que tinha vergonha 

do corpo lá [...]. A Rede Preta veio aqui e eu lembro que 

eles fizeram uma atividade perguntando assim: por que 

eu sou bonito? [...]. As pessoas falavam assim: “ah, porque 

eu sou legal”, “porque eu ajudo as pessoas” [...]. Eu lembro 

que essa menina gordinha, falava: “não gente, mas vocês são 

bonitos mesmo assim”, aí as pessoas falavam: “ah, por 

dentro, né?” e ela: “não gente, por fora também”, aí ela 
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artistas negros(as), vacina, 

depressão, ansiedade, meio 

ambiente. 

começou a chorar. Eu lembro que eu falei: “ah, por que eu 

sou bonito? Porque eu sou negro”. Foi um chororô naquele 

dia, então eu gostei, porque tocava na ferida mesmo. Teve o 

RH, eles ensinaram o que eu achei que seria o curso no 

início: entrevista de emprego, roupa, mas eles ensinaram 

de forma diferente, também fizeram teatro, ensinaram a 

fazer currículo, indicaram sites de vagas [...]. Eu gostei 

muito do estágio também, eu fiz [...] na secretaria, com o 

Lázaro35, ele é produtor cultural, olha a coincidência, ali eu 

aprendi muito [...]. Eu aprendi a mexer em impressora, 

atender telefone, a fazer planilha, a fazer check list também, 

anexei coisas, encadernei [...]. E também teve a oficina de 

duas produtoras culturais, foi muito legal [...], elas 

passaram um documentário da Marisa Monte maravilhoso, 

porque ela é cantora e produtora cultural [...]. Então aquilo 

me deu inspiração pra eu poder fazer as minhas próprias 

coisas [...]. A gente teve que fazer uma intervenção 

cultural [...], foi uma experiência maneira, porque eu 

aprendi a mexer no power point [...] e ali eu fiz um evento 

que é uma coisa que eu já tive um pouco de contato [...]. Eu 

usei imagens, fiz planilhas de custo, cronograma,  

apresentação, justificativa, objetivo, toda a construção de 

um evento mesmo [...]. Fiz uma roda cultural [...], o intuito 

do evento era mais voltado ao público LGBT da cultura hip-

hop [...]. Artistas não falam, porque a cultura hip-hop é 

muito machista [...]. O meu foco não era a sexualidade, era 

pra propagar o conhecimento de celebridades LGBTs 

assumidas na cultura hip-hop, porque eles merecem 

reconhecimento também [...]. Não é justo uma cultura que 

sofre preconceito, praticar o preconceito, entendeu? Então, 

era uma parada que eu estava tentando quebrar por 

experiência própria. Existe representatividade, tem o Rico 

Dalasam, tem algumas meninas do Rimas e Melodias [...]. 

Tem o Quebrada Queer que é um grupo de rap de homens 

LGBTs. Tem a Glória Groover que tem muito essa discussão 

se ela é hip-hop ou não. Eu não posso definir se ela é ou não 

é, mas até onde eu sei ela é, ela se considera, eu acho. O 

nome do meu evento era “Aceite-se”, é o nome de uma 

música do Rico Dalasan, ele é o primeiro rapper gay 

assumido [...]. É o que eu falei do porquê eu quis entrar no 

programa, né? Do porquê que o programa mudou um pouco 

a minha vida. Por causa disso, por ter gente como eu aqui 

também. Faz diferença, você ter alguém perto de você, que 

seja como você. Às vezes a gente acha que não, mas faz 

muita diferença, porque tem problemas que você acha que 

só você tem, sabe? E pô cara, depois de conviver com eles 

eu percebi que muita coisa que eu tinha, não era só minha. 

Eu podia conversar sendo eu, ninguém me olharia de forma 

torta, me discriminando [...]. Teve uma mulher também uma 

jornalista que ela falou sobre ideologia de gênero, a gente 

aprendeu sobre transexuais, sobre novela, sobre como o 

preconceito tá na televisão brasileira, sobre artistas 

negros internacionais e nacionais [...]. Teve um pessoal 

da ciência que veio aqui uma vez e [...] eram da área de 

pesquisa. Aí eu lembro que ela deu uma palestra sobre a vida 

dela e nos inspirou muito falando que teve que desistir de 

coisas pra conseguir coisas, ela foi contra a família pra ir 

onde queria. Tipo... pra seguir o sonho acadêmico e me 

                                                           
35 Nome fictício. 
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incentivou [...]. Teve o Conexão Cultura, que veio o 

coletivo Negrex, eles atuam combatendo o preconceito 

racial e veio uma menina que tirou nota 1000 no ENEM, 

filha de pedreiro e virou notícia no jornal. Ela tirou nota 

1000 na redação do ENEM, sobre os surdos [...]. Foi muito 

inspirador, foi num momento que eu estava precisando 

também [...], porque eu estava muito desanimado [...]. Teve 

um psicólogo, que falou sobre [...] prevenção do suicídio. 

Foi um momento brabo que eu estava passando também e eu 

tive essa aula [...], tive muitos conselhos, não diretamente 

pra mim, mas que me fizeram ter muita reflexão sobre fase, 

sobre adolescência [...] Na atividade sobre saúde, eu tirei a 

palavra trabalho e não quis falar, chorei horrores, chorei 

muito aqui fora [...]. Eu peguei [a palavra] trabalho, aí "o que 

trabalho tem a ver com a saúde?”, algumas pessoas pegaram 

saneamento básico [...]. Eu não sei o que que estava 

acontecendo comigo ali, eu estava muito sentido com 

alguma coisa, ouvir todo mundo falando, aquilo foi entrando 

[...]. Não sei se foi a Marielle que morreu próximo, eu não 

lembro o que que foi [...]. Uma parte que eu não falei muito, 

é a parte da saúde, porque aqui eles enfatizaram muito isso, 

é a Fiocruz: sobre vacina, sobre prevenção e também sobre 

depressão, que é a doença do século, ansiedade, eles 

falaram muito aqui também e isso mudou a minha rotina, 

porque a forma que a gente vive agora, é um caminho, 

querendo ou não, pra depressão. Eu lembro também que eu 

tive uma aula sobre o meio ambiente, porque eu já era muito 

a favor de não jogar lixo na rua, mas me conscientizou 

também sobre como as empresas são culpadas pela 

deterioração das florestas, do mundo, da falta de água [...], 

esse desperdício que acontece. Eu aprendi muito aqui, 

mudou a minha vida. 

Ruth 

-Grupos: Rede Preta e RH. 

 

-Temas discutidos: racismo, 

formas de preconceito, gênero 

e empoderamento feminino, 

política. 

 

-Estágio. 

Teve a Rede Preta [...], eu aprendi muita coisa sobre 

racismo, sobre várias formas de preconceito, questão de 

gênero, essas coisas. A Rede Preta são dez mulheres negras 

que foram dar aulas sobre racismo, empoderamento 

feminino, várias coisas e eu gostei de tudo. Não tem um 

específico que eu mais gostei [...]. Teve o RH que foi pra lá, 

pra falar sobre currículo, como a gente tem que se portar no 

emprego, eu acho que aulas assim a gente poderia ter uma 

ou duas. Só não teve mais, porque estava no final do curso. 

O estágio também é muito bom, porque a gente desenvolve 

e conhece outros lugares da Fiocruz, por exemplo, a gente 

só ficava aqui no Museu da Vida [na sala das atividades], 

mas a gente sabia de outros lugares. A gente foi lá e fez 

coisas diferentes. Tenta aplicar um pouco de produção 

cultural também. É muito bom isso [...]. Eu acho que se não 

fosse pelo Pró, eu não teria falado tanto de política e 

discutido tanto, com tantas pessoas sobre política, porque eu 

não gosto muito, mas eu aprendi várias coisas também [...]. 

Acho que se não fosse pelo Pró, eu nem saberia qual seria 

minha posição, minha opinião a partir de certas coisas da 

política também. 

Adhemar 

-Grupo: Rede Preta. 

 

-Temas discutidos: feminismo, 

racismo. 

Teve uma oficina da Rede Preta que a gente teve que pegar 

uma imagem e associar com alguma coisa que a gente já 

tinha vivido e muita gente chorou lá, da nossa turma, porque 

é difícil falar sobre o que a gente já viveu e uma imagem 

pode lembrar tantas coisas na vida da pessoa. Teve muito 

isso, não foi só uma vez [...]. Sobre o feminismo, esse ano 

foi um ano muito foda, teve eleição [...], foi um ano difícil 
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pra todo mundo. Eu fui pra alguns protestos e eu vi a 

verdadeira luta das mulheres nesse mundo de bosta que 

vocês têm que viver. A gente vê aqui no Pró, o depoimento 

das garotas negras principalmente, é pior, é em dobro, ser 

mulher e negra ao mesmo tempo. A gente passa a ter mais 

empatia pelas pessoas, por tudo eu acho. Acho que é isso. 

Acho que não tem como ver aquilo tudo e se sentir bem, 

continuar confortável como a gente estava, porque quando a 

gente passa a saber das coisas que acontecem, a gente fica 

desconfortável com aquilo, a gente sente que tem que fazer 

alguma coisa, porque a gente sabe que aquilo acontece e não 

pode deixar passar em branco. 

José 

-Debates. 

 

-Estágio. 

 

-Temas discutidos: feminismo, 

racismo, homofobia. 

Os debates foram “top”, nota 10 [...]. É bom que aqui é 

muito aberto aos debates e eu adorava debater com outras 

pessoas, mostrar minha opinião, receber opinião das outras 

pessoas [...]. O estágio que foi uma época maravilhosa, 

ajudou a me descobrir, me identificar mais com o que eu 

quero cursar na Universidade, que é Jornalismo [...]. Fez eu 

ser mais tolerante diante das opiniões alheias e eu entendi 

mais sobre as questões, por exemplo de feminismo, 

racismo, homofobia, porque eu fazia parte de todos esses 

grupos, eu já tinha essa experiência. 

Carolina 

-Estágio. 

 

-Conexão Cultura. 

 

-Tema discutido: cota. 

Tiveram os estágios. Eu não esperava os estágios. O estágio 

foi “super legal”. Dentro do programa a gente tem 2 meses. 

Aí eu fiz lá na Cooperação Social, que é por dentro do 

campus da Fiocruz. Áreas distintas aqui dentro. Eu participei 

de fazer 2 eventos. Foi uma das melhores experiências que 

eu tive e a gente ganha um certificado [...]. Mas acho que 

deveriam ter mais vagas e mais conteúdo de produção 

cultural. Não, na verdade o conteúdo sempre teve. Conteúdo 

nunca faltou. O que faltou mesmo foi trabalhar mais, 

exercitar mais... Por que o Pró-Cultural é realmente produzir 

um evento em si e eu produzi no meu estágio e eu sei que 

tiveram pessoas em outros estágios que não conseguiram 

desenvolver. Mas teve o Conexão Cultura. Todo mundo 

fez o Conexão Cultura, mas o meu estágio por exemplo, ele 

foi só produção, do começo ao fim. Mas eu conheço outras 

pessoas que fizeram outros estágios. Não é um problema do 

estágio, não bem se pode dizer como um problema, mas é a 

falta do que teve nos 8 meses de curso, em sala [...]. Outra 

coisa, eu não tinha a opinião formada sobre a utilização de 

cotas na Universidade e aqui eu aprendi o porquê é tão 

importante pra determinados grupos. E hoje vejo que isso foi 

muito importante. Mas foi muito importante mesmo, porque 

acho que a maioria do Pró-Cultural não sabia a importância 

disso e isso estava ali [...]. 

 

Neste ambiente acima narrado, de diálogo, alteridade, representatividade, crítica e 

afetividade, os(as) educandos(as) se reconhecem e se percebem enquanto sujeitos e reconhecem 

e percebem o seu meio, os grupos aos quais fazem parte. Todos(as) são jovens e moradores(as) 

de periferia, mas alguns ainda percorrem outras vertentes por serem jovens negros(as), por 

serem jovens mulheres, por serem jovens mulheres negras (como percebeu Adhemar: “A gente 

vê aqui no Pró, o depoimento das garotas negras principalmente, é pior, é em dobro, ser mulher 

e negra ao mesmo tempo”), por serem jovens homossexuais ou por suas religiões – as 



94 
 

 

juventudes. Os temas discutidos: bullying, suicídio, racismo, empoderamento, homofobia, 

aborto, feminismo, ideologia de gênero, transexualidade, Aids/HIV, depressão, meio ambiente, 

cotas, e outros, são estrategicamente abordados justamente para esse reconhecimento e 

percepção de si e do meio. São esses temas inclusive, que evidenciam saberes que conectam 

algumas das propostas da ação educativa Pró-Cultural, já destacadas no tópico de apresentação 

da ação, de “valorizar a cultura científica, a popularização da ciência e a promoção da saúde; 

subsidiar a reflexão dos jovens sobre as relações entre expressões culturais e identidade, 

multiculturalidade, democracia e a importância do acesso à cultura como parte da educação e 

do processo de formação cidadã” (Fiocruz, 2017), com os objetivos do museu, que também já 

vimos anteriormente, voltado a “integração da ciência, cultura e sociedade” (GADELHA; 

SCHALL, 2002, p.572). 

Os métodos de diálogos para a abordagem dos temas citados são bastante variados, 

sempre fazendo as conexões que interligam os objetivos da ação educativa, com o objetivo do 

museu e as demandas do público-alvo, o grupo específico de jovens. Como por exemplo, assistir 

à peça “O fim da picada” (citado por Enedina), em que os artistas improvisam cenas, com a 

interação do público que dialoga sobre diversos assuntos que relacionam as doenças da Dengue, 

da Zika e da Chikungunya. Outras dinâmicas como: os(as) próprios(as) jovens criarem peças 

teatrais representando temas recorrentes no seu dia a dia como o racismo que na atividade foi 

mostrado em lugares específicos (na praia e em um hospital, pelo mito de que as mulheres 

negras suportam mais as dores em relação as mulheres brancas36, daí a importância de uma 

educação desmistificadora como já discutido); colocar as vergonhas no papel, sortear e 

representar a vergonha do outro, praticando a empatia, levando a reflexão sobre bullying ou 

descobrindo como suas dores e/ou vergonhas são compartilhadas por outros(as), assim como 

no caso da dinâmica “por que eu sou bonito?”, que os(as) levaram a refletir novamente sobre 

ter vergonha do próprio corpo, discutindo questões de aceitação pessoal e respeito ao outro; a 

oficina de Produção Cultural, que contribuiu com a parte teórica sobre o tema específico de 

produção cultural, entre as atividades apresentaram o documentário “Infinito ao meu redor” 

sobre a cantora Marisa Monte; a partir de tudo o que foi ensinado sobre produção cultural, cada 

                                                           
36 No artigo “A cor da dor: iniquidades raciais na atenção pré-natal e ao parto no Brasil”, a partir de dados obtidos 

em entrevistas e avaliações de prontuários de 23.894 mulheres nos anos de 2011 e 2012 (realizadas pela pesquisa 

“Nascer no Brasil: Pesquisa Nacional sobre Parto e Nascimento”), foi concluído que as puérperas negras sofreram 

maior número de violências obstétricas em relação às brancas, com: riscos no pré-natal, falta de vinculação à 

maternidade, ausência de acompanhante, peregrinação para o parto e menos anestesia local para episiotomia. Uma 

das explicações para a utilização de menos anestesia em mulheres negras, é pela ideia de que estas (assim como 

homens também negros) são mais resistentes à dor do que as mulheres brancas, o que caracteriza, segundo 

Hoffman et al. (2016), como “racismo internalizado” (LEAL et. al., 2017). 
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um dos(as) participantes criaram um evento cultural fictício, com todo o planejamento que 

requer um evento, Abdias que foi o único a tocar nesse assunto, falou sobre o projeto do evento 

que criou: roda cultural de representatividade da comunidade Lésbicas, Gays, Bissexuais e 

Transexuais, Travestis e Transgêneros37 (LGBT) no movimento hip-hop, para promoção dos 

artistas; Conexão Cultura, que é um evento produzido anualmente, pela turma do ano corrente, 

gratuito e aberto ao público geral. No ano de 2018, egressos deram depoimentos (incluindo José 

e Carolina), contaram com a participação do coletivo Negrex, de Beatriz Albino Servilha que 

igualmente faz parte do coletivo, estudante que tirou nota 1000 na redação do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM) com o tema “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil” 

e outros(as), teve também uma mostra fotográfica denominada (IN)Visibilidade, onde 

personalidade como foram homenageadas como: Zumbi dos Palmares, Conceição Evaristo, 

Grande Otelo, Mc Sophia, etc. 

 

Imagem 12 – Personalidades de renome homenageadas 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Todas as atividades foram desenvolvidas pela educadora e convidados(as) como o 

grupo da Rede Preta, do Território em Transe, dos profissionais da equipe de Recursos 

Humanos do Museu da Vida, de moradores(as) do Complexo da Maré que possuem projetos 

culturais, entre outras pessoas que compartilharam com os(as) jovens seus conhecimentos e 

experiências mostrando possibilidades de luta, resistência e conquista. Além das dinâmicas 

                                                           
37 Novas letras foram incorporadas a sigla representando outros grupos (ex.: Q de Queer), mas aqui utilizamos a 

sigla como foi falada nas entrevistas. 



96 
 

 

descritas, por serem contato com o mundo do trabalho, os estágios também marcaram as falas 

dos(as) entrevistados(as): Sebastião, Abdias, Ruth, José e Carolina. 

O que agradou Ruth, foi poder atuar e conhecer outras áreas dentro do Museu da 

Vida e poder vincular aos conhecimentos adquiridos no Pró-Cultural. Já para Carolina, mesmo 

que todos(as) da sua turma de 2017, tenham participado da criação do evento Conexão Cultura, 

ainda assim, os(as) participantes deveriam atuar como ela mesma, na produção de eventos nos 

estágios, para ter mais prática daquilo que aprenderam durante os 8 meses da ação educativa. 

Sobre esta questão a educadora explica: 

 

Quadro 10 – Estágios 
Identificação Destaques Excerto da entrevista 

Tereza 

-A Fiocruz possui diversas 

áreas relacionadas a pesquisa, 

ciência, cultura e arte e para os 

estágios os(as) jovens são 

inseridos em áreas diferentes, 

de acordo com seu perfil, o que 

faz com que se interessem por 

determinadas profissões. 

Os estágios também contribuem para a formação dos 

participantes. Todos os espaços de estágios oferecem, ao seu 

término, uma declaração que comprova o estágio naquela 

área e as atividades que foram desenvolvidas. Alguns jovens 

são chamados pelos espaços de estágios para voltarem a atuar 

no espaço oferecendo a eles uma bolsa. Aqui na Fiocruz 

existem muitas áreas interessantes que exercitam a 

pesquisa, ciência, cultura e arte. Muitos jovens vêm pro 

Pró-cultural, não sabendo que caminho vão seguir em 

suas vidas. Alguns continuam sem saber, mas a maioria 

encontra aqui o seu provável futuro. 

 

A partir das falas tanto dos(as) educandos(as) quanto da educadora, notamos que 

nem todos são selecionados aos estágios em que ocorre maior contato com a produção cultural 

de eventos. Em uma turma com 25 jovens, podem existir diversos fatores para isso: não há 

vagas para todos(as) em estágios com desenvolvimento da produção cultural e/ou nem todos os 

jovens procuram por estágios voltados a área da Produção Cultural, pois como vimos, alguns 

entram sem saber do que se tratava, outros entraram somente pela bolsa e apesar de ao final 

todos(as) terem se surpreendidos positivamente, não significa que tenham manifestado 

afinidades com a área, já que a ação educativa Pró-Cultural tem uma abordagem ampla sobre 

diversos temas, com diversas atividades. Entretanto, dos(as) 7 entrevistados(as), 5 deles(as) 

levantaram o assunto estágio e utilizaram frases entusiasmadas, como: “foi muito bom” 

(Sebastião), “ali eu aprendi muito” (Abdias ao dizer também que além das funções da secretaria, 

pôde ter contato mais próximo com um produtor cultural), “é muito bom, porque a gente 

desenvolve” (Ruth), “foi uma época maravilhosa” (José que assinalou o fato de que o estágio o 

ajudou se descobrir profissionalmente, identificar-se com a área de Jornalismo), “foi uma das 

melhores experiências que eu tive” (Carolina). 
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Além, dos aspectos cognitivos relacionados as atividades desenvolvidas dentro do 

Museu da Vida, na sala reservada ao Pró-Cultural e em outros espaços do museu devido aos 

estágios, todos(as) os(as) entrevistados(as) falaram sobre as visitas técnicas, isto é, as idas a 

outros museus: 

 

Quadro 11 – Fora do Museu da Vida: visitas técnicas em outros museus 
Identificação Destaques Excerto da entrevista 

Enedina 

-Museu de Arte do Rio 

(MAR): representatividade 

através da exposição sobre 

samba, mostrando as afro-

religiões. 

 

-Museu Histórico Nacional 

(MHN): representatividade 

através da instalação do altar 

de Oxalá. 

Levar a gente pra conhecer tantos museus que eu nem 

imaginava que existissem aqui no Rio de Janeiro. 

Esse último eu gostei muito de ter a ver com o samba, 

porque eu estou super amando o samba, de ter a ver 

com a minha cultura, com a minha religião [...]. Foi 

no museu MAR [...]. Tanto a Umbanda, quanto o 

Candomblé, fizeram parte da formação do Rio de 

Janeiro, [...]e eu não estou falando que todos os pretos 

são umbandistas ou são candomblecistas, mas vem 

isso com a gente, vem da matriz africana, tanto é que 

o nome é: religião afro. Outro museu que me chamou 

muita atenção foi o Museu Histórico Nacional, que 

é lá perto da Praça XV, porque meu pai é feirante e 

eu sempre estava ali na feira da Praça XV, na feira de 

antiguidades e eu nunca que ia saber que ali era um 

museu. Eu via aqueles prédios gigantes e eu pensava 

assim: “nunca que eu vou entrar aqui”, “aqui não é 

lugar pra mim”. Incentiva a gente de ir mais, por mais 

que seja pago [...]. E eu entrei lá e estava passando 

por ali e eu vi o altar de Oxalá... nossa, aquilo dali. 

Quando eu passei na porta pra ir pra outra exposição, 

que eu vi o altar de Oxalá, eu parei. Parei, botei a mão 

no coração e fiquei, nossa, que lindo [...]. Olha, de tão 

impressionada, eu não consegui tirar foto, eu achei 

muito lindo. Fora os outros museus também que eu 

gostei muito. 

Sebastião 

-Museu da Maré: militância, 

diversidade cultural, 

diversidade religiosa, modo 

de vida. 

Eu gostei muito das visitas técnicas, que eles fizeram, 

aos museus. Eu gostei muito do Museu da Maré, 

porque [...] ele indiretamente mostrou um lado de 

militância, de respeito às outras pessoas. Mostrou 

como viviam antigamente as pessoas que vinham do 

Nordeste pra cá para o Manguinhos ou pra Maré, elas 

viviam em palafitas. Mostrou como eram as palafitas 

naquela época. Mostrou os objetos que as mulheres 

utilizavam naquela época que era um pente quente, 

um pente de aço que elas usavam pra alisar o cabelo, 

as mulheres que não tinham o cabelo liso faziam. Que 

era uma tortura, eu achei, tipo assim, uma coisa 

errada que faziam. Era uma tortura o que faziam com 

as mulheres e que agora evoluiu pra chapinha [...]. 

Mostrou como as pessoas viviam em palafita, [...] a 

precariedade na área da saúde, entendeu? Porque 

viviam perto do mar, as pessoas pegavam doenças. 

Era degradante. Falou sobre as religiões 

afrodescendentes, o budismo, as religiões de vários 

aspectos que iam pra lá [...], não só o candomblé, 

como a umbanda, como o budismo, a igreja católica, 

todos os tipos de crenças, a diversidade religiosa. Eu 

gostei muito. Eu nunca tinha ido em um museu dentro 
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da comunidade. É muito importante que as pessoas 

visitem esse museu, porque ele precisa de visita pra 

poder sobreviver e alimentem, porque tem um 

cantinho lá também que você pega uma garrafinha e 

taca um pouquinho de areia do lugar que você vem, 

tipo: você veio de lá de Belém do Pará, você pega um 

pouquinho de areia de Belém do Pará, taca na 

garrafinha, aí fica na exposição. Várias pessoas que 

visitaram o museu, trouxeram areia do seu local, pra 

poder mostrar que lá não é só a Maré, são outras 

terras também. 

Abdias 

-Museu da Maré: história da 

Maré, local onde reside. 

 

-Museu Histórico Nacional 

(MHN): história dos povos 

africanos e portugueses no 

Brasil. 

O Pro-Cultural já foi no Museu da Maré, dos que a 

gente visitou era o mais rico, assim... de valores que 

eu falo, sabe? Era o que tinha mais artesanato. Era 

mais representado com boneca, tinha foto da palafita 

[...]. Eu conheci mais de onde eu faço parte. Não tinha 

ido no Museu da Maré. Não tinha, que vergonha [...]. 

Tem o Museu Histórico Nacional, que é diferente 

do Museu Nacional. Eu nem sabia, eu pensava que 

era mesma coisa, eu fui com o Pró-Cultural e ali eu 

aprendi muito. Falava sobre povos africanos e 

portugueses no Brasil. Esse aí pra mim foi o melhor, 

foi o melhor de todos. 

Ruth 

-Museu de Arqueologia de 

Itaipu. 

 

-Museu da Maré: importante 

pelo fomento da história da 

Maré, na valorização de quem 

mora no complexo e na luta 

da população pra manter o 

museu.  

É claro que teve as visitas aos museus. Gostei muito 

do de Itaipu, eu nunca pensei que eu fosse pra outro 

lugar pra poder ver o que eu vi, foi o melhor. Os 

únicos museus que eu tinha ido sem ser pelo Pró, foi 

o Museu Nacional, que pegou fogo e o do Banco do 

Brasil, o CCBB. Quando o Museu Nacional pegou 

fogo eu fiquei muito triste, porque era muito 

importante pra mim. Vai fazer muita falta. Tá 

fazendo muita falta, porque tinham muitas coisas 

importantes. O Museu de Itaipu tinha ossos que 

tinham mandado pro museu daqui [Museu Nacional], 

mas aí pegou fogo, ai meu Deus, é muito triste [...]. 

A gente descobriu, depois que pegou fogo, que na 

outra semana a gente ia pro Museu Nacional, a partir 

daqui [do Pró-Cultural], mas tinha pegado fogo. A 

gente achou muito triste. O da Maré eu já tinha 

visitado, mas a gente foi com o Pró também. Eu acho 

muito importante pra história da Maré, para os 

moradores, porque conta como era antes e como está 

sendo e está tendo muita resistência, porque meio que 

está ficando abandonado, mas todos os moradores 

estão tentando manter ali. 

Adhemar 

-Museu de Arqueologia de 

Itaipu. 

 

-Museu da Maré: 

conhecimento sobre a Maré e 

a luta dos(as) moradores(as) 

pela resistência do território. 

Teve as visitas e eu gostei mais do Museu de Itaipu, 

eu nunca tinha ido em Niterói. Antes do Pró, eu já fui 

no de Petrópolis, eu não lembro o nome, que tem a 

história da família real [Museu Imperial]. Eu fui em 

Minas, em Ouro Preto, que tem o Museu da 

Mineralogia e o Museu da Inconfidência também, é 

fantástico lá. Eu conhecia o Museu Nacional, tinha 

ido lá umas duas semanas antes de acontecer a 

tragédia, caiu uma lágrima. Nunca tinha ido lá antes. 

Eu fui duas semanas antes de aquilo acontecer foi um 

dos museus mais legais que eu já tinha ido, tinha 

muita coisa legal, muita gente trabalhava lá. O 

Museu da Maré é legal pra quem mora e pra quem 

não mora lá também, conhecer a história de uma 

favela. Foi uma das primeiras e é uma das maiores do 
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Rio de Janeiro. Muita gente não conhece o 

sofrimento que foi pra construir aquilo tudo e ainda 

tá sendo pra continuar mantendo aquilo. Mas 

qualquer museu é válido pra gente conhecer, 

independente de qual for. 

José 
-Os passeios são as visitas 

técnicas, mas não citou 

nenhum museu específico. 

A gente terminou o curso completo, com esses 100% 

de opiniões, debates, as outras coisas que a gente fez 

durante o curso, como os passeios [...]. 

Carolina 
-Apenas citou as visitas 

técnicas, mas nenhum museu 

específico. 

Nas atividades tinham dias que a gente ficava lá fora. 

Teve dias que a gente ficava na sala, teve dias que a 

gente saiu e foi conhecer os museus, fez as visitas 

técnicas, 10 ao ano. Mas a gente ficava mais na sala, 

assistindo aula, só que é diferente da escola. 

 

Desde a primeira subcategoria até aqui, a partir das narrativas, percebemos o 

destaque em torno do reconhecimento, do pertencimento e da representatividade nos museus. 

Os(as) jovens buscam conexões entre os acervos e conhecimentos produzidos nos museus com 

seus conhecimentos próprios e aquilo que vivenciam, o que torna o diálogo mais compreensível. 

Entre os entrevistados(as), apenas José e Carolina mencionaram as visitas aos museus, mas 

nenhum em específico. 

Enedina, Sebastião, Abdias, Ruth e Adhemar além de falarem sobre as visitas 

técnicas, descreveram os museus que mais chamaram suas atenções, alguns realçaram a 

importância do museu, outros descreveram exposições e objetos museológicos. Partimos dessas 

falas para acentuarmos a importância do reconhecimento, pertencimento e representatividade 

nos museus. 

Ruth e Adhemar, moradores do Complexo da Maré, citaram a preferência pelo 

Museu de Arqueologia de Itaipu, entre os museus novos que haviam conhecido, mas não 

descreveram algo em específico. Ruth declarou que já conhecia o Centro Cultural do Banco do 

Brasil (CCBB) antes de participar da ação educativa no Museu da Vida e Adhemar já conhecia 

o Museu da Mineralogia e o Museu da Inconfidência, os dois em Minas Gerais e o Museu 

Imperial, em Petrópolis. Também já haviam visitado o Museu Nacional e ambos ficaram tristes 

com a notícia do incêndio ocorrido no dia 2 de setembro de 2018, que consideraram como uma 

grande perda. Ruth soube que entre os museus que estavam na lista para serem visitados com o 

grupo do Pró-Cultural, o Museu Nacional estava incluído, mas infelizmente não houve tempo 

para a visita. Citaram também o Museu da Maré que (re)visitaram com o Pró-Cultural, 

destacando a importância para a história da Maré e de moradores(as) do local. Nas palavras de 

Adhemar sobre a construção da Maré, apresentada no museu: “muita gente não conhece o 

sofrimento que foi pra construir aquilo tudo e ainda tá sendo pra continuar mantendo aquilo”. 
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Além de Ruth e Adhemar, o Museu da Maré também chamou a atenção de 

Sebastião que mora em Acari, pois nunca havia entrado ou possuído conhecimento da existência 

de um museu dentro de uma favela, apresentando aspectos sobre as origens, modo de vida 

dos(as) moradores(as) e valorizando a diversidade cultural e religiosa existente no território. 

Pôde ainda relacionar aos conhecimentos adquiridos no Museu da Vida com a precarização da 

saúde dos moradores, a degradação do meio ambiente com a fácil contração de doenças, até 

devido à falta de saneamento básico (tema abordado por Sebastião na próxima subcategoria). 

 

Imagem 13 – Casa de palafita 

 
Fonte: Museu da Maré38. 

 

Abdias, que mora no Complexo da Maré, também citou o Museu da Maré como 

sendo o mais rico, não financeiramente, mas rico em valores históricos, principalmente pela 

valorização da história e saberes locais, com artesanato feito pelos(as) moradores, modos de 

vida em outros tempos e assim, conheceu um pouco mais do local onde reside, pois nunca havia 

visitado o museu mesmo morando no Complexo. O museu conta história da Maré, com registros 

de formação e ocupação das favelas que compõe o Complexo, possui acervo de Orosina Vieira, 

considerada a primeira moradora da região, na década de 1940, entre outras coisas. 

Outro museu citado por Abdias foi o Museu Histórico Nacional (MHN), que 

declarou ser o melhor museu em que realizou as visitas técnicas, o qual ele não sabia da 

existência e antes confundia com o Museu Nacional. Nesse museu contemplou a exposição 

sobre os povos africanos e portugueses no Brasil. 

O MHN é divido em exposições de longa duração, são elas: “Oreretama”, a palavra 

em tupi significa “a nossa morada”, apresenta a cultura dos povos indígenas pelo Brasil; 

“Portugueses no mundo (1415 a 1822)”, apresenta as navegações e a chegada dos portugueses, 

                                                           
38 Ver Museu da Maré, disponível em: <http://www.museudamare.org.br>. 
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a escravidão e a cultura dos(as) negros(as) na história do Brasil; “A construção da nação (1822 

a 1889)”, apresenta os conflitos e desafios que ocorreram na construção da nação brasileira, a 

Proclamação da República, a influência do Imperador D. Pedro II; “A construção da cidadania 

(1889 à atualidade)”, apresenta os direitos e deveres políticos, civis e sociais, interesses público 

e privado; “Farmácia Homeopática Teixeira Novaes”, reprodução de uma antiga farmácia que 

funcionou por anos no Centro da cidade do Rio de Janeiro; “Do móvel ao automóvel: 

transitando pela história”, apresenta diversos veículos, entre eles estão os veículos que foram 

da casa real portuguesa e da família imperial brasileira. 

 

Imagem 14 – Entrada no Museu Histórico Nacional 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Imagem 15 – Painel explicativo na exposição “Portugueses no mundo (1415 a 1822)” 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 
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Imagem 16 – Altar de Oxalá (Instalação) – Emanoel Araújo 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Semelhantemente, Enedina proferiu o quanto apreciou o MHN, pois pensou que 

nunca entraria nesse local, achou que não seria um lugar para ela, devido à imponência do 

edifício. Qual não foi sua surpresa ao avistar um altar de Oxalá? “Parei, botei a mão no coração 

e fiquei, nossa, que lindo [...]. Olha, de tão impressionada, eu não consegui tirar foto, eu achei 

muito lindo”. Enedina se viu representada, através de sua religião, no altar dedicado ao orixá, 

em um espaço que antes não se reconhecia. “Incentiva a gente de ir mais”, considerou. 

Outro museu que chamou a atenção de Enedina foi o MAR, também por motivos 

religiosos e do ritmo que aprecia: samba. A exposição “O Rio do Samba - resistência e 

reinvenção”39 conta a história do Rio de Janeiro, a partir da perspectiva social, cultural e política 

do samba, desde o século XIX até os dias atuais. 

 

Imagem 17 – Mãe Beata (Indumentária Candomblé) – No porta retrato a fotografia é de 

Cláudia Ferreira 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

                                                           
39 Ver sobre a exposição “O Rio do Samba - resistência e reinvenção”, disponível em: 

<https://www.museudeartedorio.org.br/pt-br/exposicoes/atuais?exp=5111> - Acesso em: 09/12/2018. 



103 
 

 

Imagem 18 – Vidas negras importam - Sambistas 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

A exposição está dividida em três momentos: “Da herança africana ao Rio Negro”, 

que conta as influências africanas com sua diversidade cultural para a história do Rio de Janeiro, 

com a apresentação dos terreiros, fundamentais para a origem do samba e exibe símbolos de 

festas religiosas onde os instrumentos do candomblé se misturam com os do gênero musical; 

“Da Praça XI às zonas de contato”, entre diversos pontos, fala sobre o percurso do samba com 

o preconceito enfrentado pelos sambistas, passando pela intensa transmissão do ritmo nas 

rádios, para uma posterior afirmação de identidade nacional que fez parte do projeto de 

nacionalismo na presidência de Getúlio Vargas; “O samba carioca, um patrimônio” demonstra 

a tradição das escolas de samba como representação social, a construção do sambódromo, as 

matrizes do samba, o registro do samba como patrimônio imaterial da humanidade, declarado 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 2007, etc. 

Com isto, podemos destacar que todas as referências citadas pelos(as) jovens nas 

atividades dentro e fora do Museu da Vida, estão ligadas as suas vivências, onde não apenas 

estão no mundo, mas com ele (FREIRE, 1967) e quando destacamos esse acontecimento, 

estamos dizendo que a ação educativa não está mostrando nada novo, mas está buscando nos 

conhecimentos dos(as) participantes em razão da realidade concreta vivenciada por eles(as), as 

abordagens e discussões das questões históricas, científicas e culturais as quais o Museu da 

Vida objetiva integrar e socializar. A educadora Tereza, no excerto abaixo mostra que as 

referências partem das próprias avaliações dos(as) jovens participantes, que conduzem a ação 

educativa ativamente a partir dos seus pontos de vista. 
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Quadro 12 – Avaliação das atividades 
Identificação Destaques Excerto da entrevista 

Tereza 

-Reflexões sobre temas 

científicos devem ser 

oferecidos de maneira adequada 

para que a socialização seja 

efetiva. 

 

-Os(as) participantes avaliam 

todas as atividades. 

 

-A partir das dinâmicas 

(narradas nas entrevistas) são 

disponibilizados os conteúdos. 

 

-Os(as) convidados(as) 

precisam estar conectados a 

proposta da ação educativa para 

que o diálogo seja realizado. 

Compreender o público, para 

que os assuntos sejam 

discutidos de forma leve. 

 

-Pesquisadores(as) e 

profissionais da Fiocruz são 

convidados(as) e também 

pessoas de fora, que possam ter 

representatividade. 

As questões da ciência devem ser refletidas e 

compartilhadas por todas as pessoas. Elas entendem 

temas complexos se estes forem oferecidos 

adequadamente. Conhecimento e informação é poder e a 

Fiocruz como um todo entende esse papel como 

fundamental [...]. Os jovens avaliam as atividades que são 

desenvolvidas, avaliam as visitas técnicas e o programa 

no geral [...]. Procuramos fazer atividades dinâmicas. 

Fazemos atividades aqui do lado de fora e em outros vários 

lugares. Qualquer tema e qualquer conteúdo podem ser 

desenvolvidos com dinâmicas para torná-los mais 

interessantes [...]. Os jovens participam ativamente das 

atividades, podendo criticá-las porque eles recebem uma 

ficha de avaliação para isso. Procuramos convidar pessoas 

que utilizem uma linguagem leve e de fácil entendimento. 

Em maio a gente abre as atividades com o tema cultura 

convidando Gilberto Vieira do Observatório de Favelas da 

Maré. Ele tem dois encontros com a turma. O primeiro fala 

sobre o que é cultura. O segundo é uma oficina para os 

jovens desenvolverem o que foi abordado no primeiro 

encontro. Vamos tentando trazer pessoas novas, lendo as 

avaliações dos jovens e vendo o que eles mais gostaram. 

Procuramos trazer os profissionais da Fiocruz e também 

pessoas que tem militância em movimentos sociais das 

favelas, entre outros. Essas pessoas convidadas param suas 

vidas para vir aqui gratuitamente fazer uma atividade, dar 

uma palestra, fazer um debate ou oficina. Então ficamos o 

ano inteiro fazendo contatos com esses parceiros para trazê-

los, afim de desenvolver várias atividades com os nossos 

conteúdos para os jovens participantes, pois não temos 

corpo docente. 

 

Podemos visualizar melhor na próxima subcategoria, quando os(as) jovens relatam 

sobre como este conjunto de relações criadas com o Museu da Vida, com a educadora, com 

os(as) convidados(as) e entre eles(as) próprios, intermediadas pela convivência, por meio das 

atividades, os fazem refletir sobre o que já conhecem. 

 

3.1.4 Favelas: O olhar de fora x O olhar de dentro 

 

Nesta subcategoria nos propomos a atentar para os sentidos atribuídos pelos(as) 

jovens sobre seus locais de moradia, isto é, as favelas, como eles(as) mesmos(as) preferem 

denominar, mas por vezes as chamam de comunidades e guetos. 

Aqui contrastamos a visão das mídias e o que mostram sobre as favelas, com a visão 

de quem reside nelas e como a ação educativa Pró-Cultural ajudou na compreensão desses 

territórios, no sentido freiriano do aproveitamento das experiências dos(as) educandos(as) para 

discutir os conteúdos desejados (FREIRE, 2001). 
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Quadro 13 – Mídias: O olhar de fora e perspectivas de mudanças 
Identificação Destaques Excerto da entrevista 

Enedina 

-Em relação as mídias: omitem, 

mentem, desmoralizam a 

favela, dando destaque apenas 

quando acontecem tragédias. 

 

-Associam os(as) 

moradores(as) de favela com o 

tráfico, sem identificar a 

veracidade das informações. 

Criam estereótipos. 

 

-Ao mesmo tempo em que dão 

destaque às tragédias, 

naturalizam violências e abusos 

sofridos por moradores(as), 

deixando de noticiar casos que 

ocorrem cotidianamente. 

 

-Acredita que as redes sociais 

são fontes de informação de 

acontecimentos dignos de 

virarem notícia (viralizar). 

Eu não acompanho o jornal, porque [...] eu fico muito 

bolada, eles omitem muitas coisas, mentem muito, não 

falam a verdade, esculacham muito a favela, falam muita 

mentira [...]. Se vira pra Maré, quando tá tendo 

operação. Só se vira pra Maré quando alguém morre. 

Essa última operação que teve, morreram 5 pessoas, não foi 

divulgado [...]. Falam toda vez que morre uma pessoa que 

ganha divulgação, é traficante [...]. Dá uma revolta, 

porque você lembra... A Marielle é a mais conhecida, mas e 

as outras pessoas? Botaram tanto nome. Não sei quem 

presente, não sei quem presente. Eu conhecia o Vinícius. 

Tem o Anderson, motorista da Marielle. Mas tem muitos 

outros, sabe? A Marielle, o Anderson e o Vinícius, foram 

conhecidos, estavam em quase todos os jornais [...]. E a 

mulher que morreu? [...]. Não é divulgado quando as 

pessoas morrem a cada operação, por mais que sejam 

operações silenciosas e quando é: “ah, é vagabundo, tem 

que morrer”. Eu fico indignada [...]. Quando falam é 

aquele pouquinho de tempo e acabou e ninguém sabe o que 

que é, não explicam direito, não dão a atenção merecida. 

Sinceramente, eu não tenho muita esperança de que mude 

essa visão [...]. Nas redes sociais sim. Nas redes sociais você 

vê coisas que nunca a televisão vai passar. Só falaram 

daquele caso do Carrefour que é um absurdo, porque 

estourou nas redes sociais, essa é a minha opinião [...]. 

Qualquer vida é importante. Na tv eles dão a notícia pra 

um certo público, já nas redes sociais não, é livre pra 

todos, você entra ali você vê, querendo ou não, vai passar 

ali na sua tela. Cabe a você ler ou não, já na tv é selecionado 

o que vai passar, então não tem como. 

Sebastião 

-Associam os(as) 

moradores(as) de favela com o 

tráfico, sem identificar a 

veracidade das informações. 

Criam estereótipos. 

 

-As mídias não dão visibilidade 

a projetos que poderiam mostrar 

um outro lado da favela, 

interferindo até mesmo no 

conhecimento de tais projetos 

por parte dos(as) próprios(as) 

moradores(as). 

 

-Amenização da visão negativa 

que as mídias têm das favelas, 

no sentido de em determinados 

momentos procurar informar os 

projetos sociais que existem 

nesses espaços. 

Onde a gente mora tem muito tráfico. Teve até uma 

pesquisadora socióloga que fez uma pesquisa, que dizia 

que antigamente quem era negro e morava na favela 

automaticamente era associado ao tráfico e como a mídia 

atualmente ainda mostra isso [...]. Retrata não só as 

comunidades daqui do Rio de Janeiro, mas retrata as 

comunidades de vários outros lugares, como pessoas que 

vão fazer barraco, porque nas novelas que eu vejo, não só 

global, como em outras emissoras, se você mora em 

comunidade, tem que bater palma, gritar, porque você é 

favelado e não é assim, a gente também sabe ter uma 

conversa civilizada. É muito negativo o pensamento: “ah, 

vou mostrar só tiro, só tiro” e a mídia não dá visibilidade 

aos programas sociais. Tanto é que por não ter 

visibilidade, as próprias pessoas que moram nas favelas, 

não tem acessibilidade, por não saberem onde tem. A 

gente divulga muito o Pró-Cultural no site da Fiocruz, a 

gente não, né? A Fiocruz. Mas em outras mídias não 

divulgam as coisas boas que a comunidade tem pra 

disponibilizar, mas sim as coisas ruins, que são: tráfico de 

drogas, bala, homicídio, porque a mídia é muito 

sensacionalista [...]. Tem como amenizar. Ter horas 

assim... “agora vamos divulgar projetos sociais” [...]. 

Não, eles não tentam ajudar a população, só 

sensacionalizam [...]. 
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Abdias 

-As notícias ficam em torno das 

operações policiais e mortes, 

mas às vezes noticiam que 

moradores(as) de favelas são 

aprovados(as) em 

universidades ou sobre projetos 

musicais. 

 

-De qualquer forma, as mídias 

não dão visibilidade a projetos 

que poderiam mostrar um outro 

lado das favelas, interferindo 

até mesmo no conhecimento de 

tais projetos por parte dos(as) 

próprios(as) moradores(as). 

 

-As informações propagadas 

pelas mídias sobre as favelas 

afetam a percepção de quem 

não mora nelas. 

 

-A educação é a base para 

mudar a visão estigmatizada 

sobre a favela. 

 

-Como exemplo na 

contribuição do favorecimento 

de uma visão positiva através da 

educação, citou a exposição 

sobre favelas realizada pelo 

Centro Universitário Augusto 

Motta (UNISUAM). 

Mais quando tem operação policial. Eu vejo coisas boas 

algumas vezes, tipo no ano novo. No ano novo teve 

aquela orquestra da Maré. Operação policial e quando 

alguém tira nota boa no ENEM, que nem essa menina 

[convidada do Conexão Cultura]. Então, eu não vejo 

quase nada. Só realmente em operação policial, aí aparece: 

“ah, morreram tantas pessoas na Maré”. Coisa boa é muito 

raro de ser repercutido. É tão raro que às vezes nem eu 

sei o que tem lá dentro [...]. Eu danço breaking... eu falei, 

né? Eu dei umas paradas nos treinos, mas muitas vezes a 

gente recebeu pessoas do Rio de Janeiro mesmo, até de 

outras cidades também vinham pra cá e era engraçado, que 

as pessoas falavam: “ah, mas eu vou entrar aí?”, “pode 

entrar aí?”. Às vezes o pessoal daqui de Olaria: “ah, mas 

dá pra entrar aí?”, tipo: “pô, minha mãe não me deixa ir 

aí”. “Ah, fulano bora lá”, “não, minha mãe não deixa”, 

“por que?”, “ah não, vai que tem tiroteio”. Claro que a 

gente não sabe quando vai ter, mas não é assim, não é todo 

dia. Mas pra quem mora fora é como se fosse, né? Eu acho 

que tem como mudar essa visão, mas tem que romper 

um ciclo, sabe? Porque querendo ou não é um jogo de 

interesses: o tráfico, a mídia, a política. Querendo ou não 

tem a corrupção, a polícia militar. É muito jogo de 

interesses, de ideologia [...]. É institucional. Também tem 

o racismo institucional [...]. Eu acho que a educação é a 

base, quando for investido nisso, aí sim, as coisas no 

Brasil podem começar a mudar. Eu posso te citar 

exemplos de... é porque cada assunto tem muitas vertentes. 

Vamos botar aqui a descriminalização do aborto, que tem 

viés religioso que não deveria. Então, com a educação a 

gente pode aprender a separar mais isso. Tem a liberdade da 

mulher, que com a educação a gente pode propagar a luta 

feminista [...]. Então assim, acho que a educação abrange 

tudo, ela é a base principal. Acho que aí vai começar. Na 

UNISUAM teve uma exposição sobre favelas. Não era 

uma ou duas, eram favelas e tinha ensaio fotográfico 

deles também, aí mostrava fotógrafos, mostrava 

profissões, marceneiros dentro da favela, projetos que 

tinham dentro da favela e tudo isso eu acho que ajuda a 

tirar esse estereótipo. 

Ruth 

-As mídias das favelas, como 

por exemplo o Maré Vive, 

fazem o trabalho da informação 

cotidiana aos moradores e 

moradoras, envolvendo tanto 

assuntos como a violência, 

quanto programações 

educativas e culturais. As 

mídias externas dão foco 

principalmente nas tragédias 

em detrimento a notícias 

agradáveis. 

 

-As coisas boas mostradas são 

de interesses midiáticos como a 

orquestra da Maré, projetos de 

balé e dança. 

 

-Divulgam também notícias 

como a de favelados(as) que são 

Se não é algo, vamos supor, da Maré mesmo, a gente só 

vê tragédia. Só às vezes que tem um pouquinho de 

cultura mostrando na televisão, mas nem mostram 

muito, só se forem as próprias mídias das favelas. Tem o 

Maré Vive. O Maré Vive sempre deixa a gente informado 

de várias coisas que estão acontecendo. Tem tiroteio, o Maré 

Vive vai postar falando o que tá acontecendo. Maré Vive é 

uma página no facebook que mantem os moradores da favela 

informados nessa questão de tiroteio e às vezes mostram 

alguma coisa a ver com cultura também, mas só quando é 

mesmo do local que costuma aparecer mais. Quando é coisa 

de televisão, as mídias, eles mostram outras coisas. Só 

mostram o que é do interesse deles, que é a música 

clássica da orquestra que tem lá [na Maré]. Às vezes tem 

alguma coisa a ver com balé, dança, aí eles mostram, mas 

quando são outras coisas eles não mostram, só coisas 

ruins. Eu acho muito difícil mudar isso. Mas quando eles 

veem: “nossa, alguém da favela passou pra faculdade”, 

vamos supor, Medicina. Vai passar na televisão, né? “ah, 

da favela, conseguiu, nossa”. Eu acho que se não fossem 
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aprovados em cursos como 

Medicina, se utilizando de 

discursos meritocráticos, 

desconsiderando muitas vezes a 

importância de se discutir as 

cotas como fator para a 

aprovação. 

pelas cotas, a gente nem ia tá conseguindo tá inserido 

dentro de uma universidade, eu acho muito importante 

isso também. 

Adhemar 

-Na televisão divulgam em 

grande parte as tragédias que 

ocorrem nas favelas, contudo, 

na favela onde reside, no 

Complexo da Maré, há um 

grande projeto de música que 

também desperta o interesse da 

mídia, por ser um estilo musical 

considerado cultura, 

diferentemente da abordagem 

negativa que fazem do estilo 

musical funk, associando quem 

frequenta os bailes ao tráfico. 

 

-Projetos como o pré-vestibular 

social da Maré não ganham 

visibilidade na televisão e 

sobrevive dos esforços dos 

voluntários. 

 

-A mudança pode ocorrer a 

partir dos projetos 

implementados dentro das 

favelas, que ajudam os(as) 

moradores(as) e no futuro 

poderá obter retorno dos(as) 

que foram ajudados, como mais 

pessoas engajadas nas 

transformações sociais nas 

favelas 

Na televisão só passa a parte ruim. Eu vejo uma exceção 

da Maré, porque tem aquela orquestra... Orquestra da 

Maré e só passa, porque é música clássica, considerado 

cultura. Aí eles passam, porque é do interesse deles. E até 

tocaram pro Papa. Aí meio que a importância da Maré é 

aquele projeto, mas tirando isso. Passa o baile funk de 

manhã, um dia eu estava saindo pra escola e estava o 

helicóptero passando ao vivo o baile funk terminando, aí 

pessoas indo embora e a repórter falando besteira, tipo 

falando: “olha os traficantes no meio dos moradores”, essas 

coisas assim. Eles só querem estragar mais do que as pessoas 

têm da visão da favela. Tem coisa muito boa: Muitos 

projetos sociais sobrevivem na dificuldade, meu próprio 

pré-vestibular não tem nenhuma ação do governo nele, 

financeiro é todo dos próprios alunos, de alguns de fora 

que tentam ajudar. Trabalho voluntário, nenhum 

professor meu recebe lá, é todo voluntário. Tipo, eu acho 

que isso deixa a gente mais forte um pouco, a gente vê aquilo 

e vê que tem jovem da favela indo pra faculdade por causa 

de um projeto desse todo voluntário, é muito foda isso. Com 

projetos assim, acho que tem como mudar [a visão 

estereotipada sobre as favelas], porque agora o jovem da 

favela tá indo pra faculdade, se ele tá indo pra faculdade 

ele vai ter uma educação decente pra poder no futuro 

mudar isso. Pode ser que demore, pode ser que demore 

muito, mas acho que uma hora pode ter alguma 

mudança. Dependendo desse jovem, ele pode fazer 

alguma coisa pra mudar isso. Ele pode voltar pro pré-

vestibular que ele fez e dar aula no pré-vestibular, pra 

ele conseguir que mais pessoas possam ir pra 

universidade. Cotas, foi a melhor coisa que esses 

governos aí já fizeram. Muitos jovens negros estão 

entrando pra faculdade por causa disso. 

José 

-O maior número de notícias é 

sobre tragédias. 

 

-Na televisão poucas vezes 

divulgam notícias boas. 

 

-Para ocorrer mudanças sobre a 

visão negativa que se tem sobre 

as favelas é necessário que 

mude o governo que estipula o 

que a mídia informa. Também a 

partir de uma consciência do 

público em checar a veracidade 

das informações divulgadas nas 

mídias. 

Eu vejo e ouço sobre favela, mas o que eu ouço não é tão 

legal não. São aquelas manchetes: “de manhã 

queimaram um ônibus em Manguinhos”, “deram um 

tiro em um jovem em Manguinhos”, mas você nunca 

ouve que está tendo um feirão em Manguinhos pra tirar 

documentos. O lado bom nunca escutamos na mídia. É 

aquela coisa midiática que eu falei anteriormente, eles 

tentam impor pra gente outra coisa. Poucas vezes vi na 

televisão falando bem, metade da mídia não quer falar 

uma coisa legal da favela, porque eu vejo, as vezes artistas 

da televisão falando bem. E pra mudar eu acho que tem 

que mudar a visão da mídia, porque a visão da mídia que 

influencia todo mundo. Infelizmente a visão da mídia 

influencia. Mas primeiramente a gente muda o governo. 

Também não acreditar em notícia falsa que estão 

chegando pra estragar, nem tudo é perfeito. 

Carolina 

-As notícias circulam em torno 

da violência que acontece nas 

favelas. 

 

Eu só ouço que tem violência, violência e mais violência. 

Eles só anunciam o que interessa pra eles. Porque a maioria 

mora na favela. Eles têm medo da favela [...]. Então, por 

que eles vão querem uma boa visibilidade para aquele 
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-A propagação de informações 

negativas acontece pelo fato de 

que precisa domesticar os(as) 

favelados(as), para que não aja 

tumultos pelas reivindicações 

de direitos. 

 

-As redes sociais como fonte de 

protesto e informação no 

combate as fakes news. 

lugar, se eles não gostam de quem tá ali? Se a maioria é 

uma ameaça pra eles? Porque se juntassem todos os 

moradores de Manguinhos, Maré e Complexo do 

Alemão, todo mundo fosse pra rua reivindicar os seus 

direitos, você acha que iriam poucas pessoas ou muitas? 

Eu acho que iriam muitas, mas toda a mídia não é uma 

coisa que vem da gente, vem lá de cima, não vem da gente. 

O governo limita o que a mídia pode nos dá ou não, então 

nem sempre é uma questão nossa. Não é uma questão que 

nós podemos chegar e fazer, não é uma coisa que depende 

só da gente, mas de certa forma agora também depende. 

Você ter um facebook é um ato de manifestação. Você 

pode usar pra manifestação política ou qualquer coisa, é 

uma liberdade que você tem. Então se a mídia tá 

mostrando um conteúdo que é falso, eu vou mostrar o 

que é verdade. Temos essa ferramenta, porque a mídia 

não é só televisão e jornal. Tem a internet, as redes 

sociais, apesar das fakes news, de ter gente que acredita 

só lendo corrente de whatsapp. 

 

Conforme Freire (2009), a obstinação em dar sentido depreciativo às favelas e 

aos(as) seus(suas) moradores(as) está relacionado as diversas formas de controle (observação 

de Carolina) por parte de instituições sociais, mas principalmente pelo poder público. 

As favelas são vistas como “problema” pelo poder público, que ao invés de 

potencializar políticas de universalização do acesso a direitos básicos de cidadania, as enxergam 

muito mais como aglomerados urbanos que causam grande incômodo à urbanidade. “Se, por 

um lado, elas vêm sendo cada vez menos percebidas como problema eminentemente sanitário 

ou moral, por outro aparecem hoje com frequência na mídia como o foco transmissor da 

violência e da criminalidade” (Idem, p.95). 

As afirmações dos(as) entrevistados(as) foram unânimes sobre como os grandes 

veículos midiáticos, em especial a televisão, contribuem para a estigmatização social 

destacando aspectos negativos principalmente relacionados a violência: “Se vira pra Maré, 

quando tá tendo operação. Só se vira pra Maré quando alguém morre” (Enedina); “É muito 

negativo o pensamento: ‘ah, vou mostrar só tiro, só tiro’” (Sebastião); “Só realmente em 

operação policial, aí aparece: ‘ah, morreram tantas pessoas na Maré’” (Abdias); “Se não é algo, 

vamos supor, da Maré mesmo, a gente só vê tragédia” (Ruth); “Na televisão só passa a parte 

ruim” (Adhemar); “São aquelas manchetes: ‘de manhã queimaram um ônibus em Manguinhos’, 

‘deram um tiro em um jovem em Manguinhos’” (José); “Eu só ouço que tem violência, 

violência e mais violência” (Carolina). 

Partindo destas percepções, Ansel e Souza e Silva (2012), apontam que, no Brasil, 

as diversas mídias, com as quantidades de tendências, vozes e veículos, constroem 

representações de totalidade, com monopólio do controle de propagação de discursos que 
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idealizam identidades sociais e imaginários coletivos, acarretando consequências para além 

desses imaginários, cuja, por exemplo a associação direta entre favelas e a crescente violência 

nos grandes centros, faz com que ocorra uma naturalização da violência contra o(a) morador(a) 

de favela, por parte da sociedade que o(a) incrimina até mesmo quando este(a) é a vítima. Isso 

está representado nas falas: “Falam toda vez que morre uma pessoa que ganha divulgação, é 

traficante” (Enedina); “Teve até uma pesquisadora socióloga que fez uma pesquisa, que dizia 

que antigamente quem era negro e morava na favela automaticamente era associado ao tráfico 

e como a mídia atualmente ainda mostra isso” (Sebastião); “[...] passando ao vivo o baile funk 

terminando, aí pessoas indo embora e a repórter falando besteira, tipo falando: ‘olha os 

traficantes no meio dos moradores’” (Adhemar), como consequência, Enedina diz que quando 

a morte de um morador de favela é noticiada, ocorre a naturalização: “ah, é vagabundo, tem 

que morrer”. 

Ainda em relação ao assunto mídia, a partir de nossa presença na sala da ação 

educativa, certa vez, foi realizada uma atividade, desenvolvida por estagiários universitários 

que compõem o Programa de Iniciação à Divulgação e Popularização da Ciência, do Museu da 

Vida, em que a turma do Pró-Cultural se dividiu em três grandes grupos. Foram apresentadas 

três bonecas a todos(as) os(as) presentes e cada grupo escolheu uma boneca, a qual deveriam 

dizer apenas uma palavra para representar a boneca escolhida. Depois de uma longa discussão 

do motivo da escolha das palavras que representavam as bonecas, cada grupo deveria formar 

textos ou frases com a sua palavra. Um dos grupos elegeu para a sua boneca a palavra 

“brasileira”, pois para eles a boneca parecia uma mãe brasileira e desta palavra surgiu um poema 

coletivo forte e claro sobre o pensamento dos(as) jovens em relação a diferença do que 

vivenciam e o que as mídias divulgam: 

 

 

Brasileira: 

Calma gente preta, tudo vai melhorar 

A violência policial um dia vai acabar 

Calma mãe, sua lágrima secará 

Quando a educação for investida e o sistema parar de matar 

Mulher preta, guerreira, brasileira que não cansa de lutar 

Passa, lava, cuida do filho e ainda vai trabalhar 

Seu sofrimento não está sendo em vão 

A mídia é manipuladora 

Mas a gente conhece a sua versão 

(Diário de campo). 
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Imagem 19 – Bonecas apresentadas aos grupos (Brasileira na ponta direita) 

 
Foto: Autoria própria (2018). 

 

Ansel e Souza e Silva (2012), enfatizam o papel da comunicação de massa em 

introduzir nas sociedades várias irregularidades que partem justamente do poder da divulgação 

de mensagens, fazendo com que alguns(mas) garantam a propagação de suas visões de mundo, 

enquanto que outros(as) acabam por se tornarem consumidores(as) de tais visões das mensagens 

produzidas pelos primeiros (apud ADORNO; HORKHEIMER, 1947), assim; 

 

 

O contraste técnico entre poucos centros de produção e uma recepção difusa exigiria, 

por força das coisas, organização e planificação da parte dos detentores. Os clichês 

seriam causados pelas necessidades dos consumidores: por isso seriam aceitos sem 

oposição. Na realidade, é por causa desse círculo de manipulações e necessidades 

derivadas que a unidade do sistema torna‐se cada vez mais impermeável (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1947, p.06). 

 

 

É sob esse viés da manipulação que se caracteriza a espetacularização midiática, 

para efetivar a comunicação e a interação com o público nas diversas mídias como apontado 

por Adorno e Horkheirmer (1947), falando sobre a mistificação das massas. 

Nesse jogo de poder das empresas de mídia, que informam o que lucra, os(as) 

jovens entrevistados(as) raramente visualizam informações positivas quando o assunto é favela: 

“Eu vejo coisas boas algumas vezes, tipo no ano novo. No ano novo teve aquela orquestra da 

Maré [...]. Quando alguém tira nota boa no ENEM, que nem essa menina [convidada do 

Conexão Cultura]” (Abdias); “Só às vezes que tem um pouquinho de cultura mostrando na 

televisão, mas nem mostram muito [...]. Só mostram o que é do interesse deles, que é a música 

clássica da orquestra que tem lá [na Maré]. Às vezes tem alguma coisa a ver com balé, dança, 

aí eles mostram [...]. Mas quando eles veem: ‘nossa, alguém da favela passou pra faculdade’, 

vamos supor, Medicina. Vai passar na televisão, né? ‘ah, da favela, conseguiu, nossa’” (Ruth); 
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“Na Maré eu vejo uma exceção da Maré, porque tem aquela orquestra... Orquestra da Maré e 

só passa, porque é música clássica, considerado cultura. Aí eles passam, porque é do interesse 

deles. E até tocaram pro Papa. Aí meio que a importância da Maré é aquele projeto, mas tirando 

isso” (Adhemar). 

O projeto Orquestra Maré do Amanhã40 foi citado por três jovens, esse projeto 

possui destaque em mídias com anúncios e informações, pois de acordo com os(as) jovens é do 

interesse divulgar. Destacaram a disseminação da orquestra no concerto de réveillon, em 

Copacabana, em 2018 e no concerto realizado no Vaticano para o Papa Francisco, em 2017, 

que contou com a ajuda da apresentadora Fátima Bernardes e do apresentador Faustão, para a 

realização desse encontro. No site do projeto é possível identificarmos as parcerias que possui 

com as empresas State Grid Brazil Holding, Assim Saúde, Vivo/Telefônica, Cielo, TV Globo, 

Technip da Ecoponte, Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), etc., sendo muito mais 

provável – sem desmerecer o belíssimo trabalho desenvolvido pelo projeto – ter 

reconhecimento, por exemplo em programas de TV, do que o pré-vestibular social que 

Adhemar participa: “não tem nenhuma ação do governo nele, financeiro é todo dos próprios 

alunos, de alguns de fora que tentam ajudar. Trabalho voluntário, nenhum professor meu recebe 

lá, é todo voluntário”. 

Abdias, Ruth e Adhemar também citaram que ganham destaque as notícias sobre 

moradores(as) de favelas que são aprovados(as) em universidades públicas, principalmente em 

cursos como Medicina. É quando muitos veículos de comunicação buscam propagar o discurso 

da meritocracia como verdade, sem levar em consideração os percursos de vida individuais e 

histórico dos sujeitos, evidenciando as exceções como regras. Paulo Freire (2001, p.60), 

fundamenta que; 

 

 

Mesmo sabendo que as condições materiais, econômicas, sociais e políticas, culturais 

e ideológicas em que nos achamos geram quase sempre barreiras de difícil superação 

para o cumprimento de nossa tarefa histórica de mudar o mundo, sei também que os 

obstáculos não se eternizam. 

 

 

O autor fala de conscientização como mudança das realidades, sem visões de 

mundo fatalistas ou idealistas, é na luta, na práxis, que se alcançam as mudanças. Assim, 

percebemos como as grandes conquistas, como por exemplo as cotas, citadas nas entrevistas 

como fundamentais para o ingresso desses(as) jovens nas universidades (por Carolina na 

                                                           
40 Ver projeto Orquestra Maré do Amanhã, disponível em: <http://maredoamanha.com.br/>. 
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subcategoria anterior e Ruth, Adhemar e Sebastião nesta subcategoria, os dois primeiros no 

Quadro 8 e o último no Quadro 9), levam em consideração as desigualdades sociais existentes. 

O presidente Fernando Henrique Cardoso foi quem inicialmente colocou em pauta 

pública a discriminação racial no Brasil, dando início as discussões no campo de ação do 

governo sobre medidas que solucionassem o problema, porém ficando mais no campo das 

discussões pouco de concreto foi realizado durante seu governo. Esta conquista das cotas é 

recente e obteve mais força no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atingindo 

universidades públicas e muitas universidades privadas. Tomando corpo no governo da 

presidenta Dilma Rousseff, houve a sanção da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que 

institui como obrigação a aplicação das ações afirmativas raciais e sociais nas instituições 

federais. Podemos dizer que são conquistas que resultaram da luta do Movimento Negro no 

Brasil, iniciativas dos conselhos universitários, leis estaduais e o impulso dado pelo Governo 

Federal (CAMPOS; DAFLON; FERES JÚNIOR, 2012). 

Este assunto das cotas foi mencionado de certa forma também como fator para a 

transformação da realidade em que os(as) jovens vivem nas favelas. Para mudar a situação desta 

visão estereotipada ou negativa que os indivíduos que não moram nas favelas criam a respeito 

delas a partir do olhar das mídias, os(as) entrevistados(as) são pessimistas quanto a mudanças 

a curto prazo, reconhecem que pra isso é necessário a transformação de todo um sistema que 

inclui não só as mídias, mas um esforço coletivo e consciente para filtrar informações e eliminar 

preconceitos, para isso, ao serem indagados se haveriam formas de mudanças as respostas 

foram: 

- Os projetos socioeducativos (Sebastião e Adhemar): por meio da implementação, 

promoção e participação dos(as) moradores(as) que cada vez mais vão conquistando espaços 

em lugares antes restrito a poucos, como por exemplo as universidades que deve ser para todos 

e todas, as quais devemos levar em conta a implantação das ações afirmativas como uma grande 

conquista contra as desigualdades. 

- Educação (Abdias): que abarca os projetos, as ações educativas citadas por 

Sebastião e Adhemar, já que a partir de uma educação de qualidade, os preconceitos, as 

segregações e os mitos poderão ser extinguidos, com isso se inclui a eliminação da visão 

estigmatizada em relação as favelas. 

- Redes sociais (Enedina, José e Carolina): com protestos, por meio do 

ciberativismo, da viralização em torno de notícias que merecem destaques como as ações já 

desenvolvidas nas favelas, a cultura, a diversidade, entre outros temas que serão mostrados no 

próximo quadro. Aqui relatam a importância das redes sociais na propagação de mensagens, 
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pelos(as) próprios(as) interessados(as), tanto para reafirmar discursos se forem positivos para 

promover um outro olhar sobre a favela, em outros casos se for para reivindicações ou para 

refutá-los no combate as notícias falsas. 

A exemplo de refutação, temos a palavra favela, outrora adotada pejorativamente 

por parte de alguns segmentos, revela-se atualmente como instrumento de luta e de afirmação 

identitária, quando ressignificada por seus(suas) moradores(as) e novos intelectuais que 

cooperam com a sua redefinição, a mostrando como lugar de cultura popular, produzindo 

representações em diversos meios como na literatura, cinema, música, etc. (SOUZA E SILVA 

et al., 2009). 

Assim, as redes sociais se apresentam como importantes ferramentas na 

contribuição das lutas sociais. Para os(as) jovens entrevistados(as), as favelas não se resumem 

ao que divulgam, ao que geralmente mostram os meios de comunicação. No quadro abaixo, 

mostramos como os(as) jovens denominam seus locais de moradia, como eles observam tais 

locais e como a ação educativa contribuiu para transformação na apreciação desses territórios: 

 

Quadro 14 – O olhar de dentro e a relação com a ação educativa 
Identificação Destaques Excerto da entrevista 

Enedina 

-Chama de favela, pois tem a 

ver com resistência. 

 

-A ação educativa incentiva 

os(as) participantes a se 

perceberem como agentes de 

mudança, valorizando os 

locais onde residem. 

 

-Aspectos positivos: projetos 

jiu-jitsu, capoeira, entre 

outros. Pessoas 

maravilhosas. Espaço de 

lazer como a ciclovia para se 

exercitar, levar crianças para 

brincar e jogar bola. 

 

-Perceber o lado bom das 

favelas. Quem ama, valoriza 

e cuida, assim sendo, os(as) 

jovens aprendem a olhar com 

mais carinho para seus locais 

de moradia. 

Eu chamo de favela [...]. Às vezes eu falo comunidade de 

tanto a mídia e algumas pessoas falarem, aí fica na nossa 

mente. Mas por que eu chamo de favela? Primeiro que 

quando a gente estuda a história das favelas, da primeira 

favela do Rio de Janeiro, que é a Providência, a gente já 

entende. Favela além de ser uma planta, com as histórias 

das favelas se tornou também uma palavra de resistência. 

Então, quando eu chamo de favela e não de comunidade, 

eu estou resistindo. Resistindo ao enfeite [...]. Acho que a 

favela não tem que ser enfeitada, tem que ser mostrada nua e 

crua, do jeito que ela é [...]. A gente ama esse lugar mais do 

que qualquer outro lá fora. Um dia vai diminuir essa 

violência. Colocam [Pró-Cultural] essa esperança na 

nossa cabeça e também nos colocam como esperança [...]. 

Reforçam aquilo de a gente se aceitar naquele local, 

porque é um local onde a gente se sente bem, aonde a 

gente pode ser quem a gente é, a gente pode vestir a roupa 

que a gente quer [...]. Se você gosta de onde você mora, 

não tem que ter vergonha. Às vezes quando eu estudava na 

Praça da Bandeira, as pessoas me perguntavam onde que eu 

morava e eu falava que morava em Bonsucesso [...]. Com 

medo de as pessoas falarem assim: “nossa, Maré? Mas a Maré 

não é isso, não é aquilo?”. Hoje se as pessoas me perguntam: 

“onde você mora?”, eu digo: “eu moro na Maré, conhece? Lá 

na Avenida Brasil” [...]. Lá tem muita coisa boa, como o 

projeto de jiu-jitsu que eu te falei e vários outros. Eu já 

participei de projetos de capoeira. Não só projetos, mas 

também pessoas maravilhosas que ensinam muitas coisas. 

Onde eu moro, tem a ciclovia, que tá acabadinha, mas tá 

lá. Dá pra você dar uma corridinha, levar as crianças pra 

balançar, jogar uma bola [...]. O Pró-Cultural ajudou a 
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firmar, a se conectar mais com a raiz, de você não ter 

vergonha de falar de onde você é. Se você é de um lugar se 

agarre nesse lugar, não procure só as coisas ruins, 

procure também as coisas boas. Também me ensinou que 

em qualquer lugar, que você for morar também vão ter 

coisas ruins. Você pode morar na zona sul, mas vão ter 

problemas. A sua vida não é perfeita, ninguém é perfeito, 

nada é perfeito. Então, se não existe a perfeição, vamos 

achar as coisas boas, vamos ver as coisas boas. 

Sebastião 

-Chama de favela por 

questão de identidade. 

 

-Independente de onde a 

pessoas seja, se ela se 

desloca a um território 

desconhecido, ela será 

considerada estranha e em 

uma sociedade desigual 

como é a sociedade 

brasileira, em todos os 

lugares existem problemas 

sociais, assim como ocorrem 

nas favelas. 

 

-Aspectos positivos: projetos 

sociais voltados a música. 

 

-Os projetos sociais ajudam a 

não permitir que jovens 

entrem para a criminalidade, 

porém, se tais projetos se 

mantém com verbas 

governamentais, muitos 

veem como gasto e não 

como investimento, já que 

essas mesmas pessoas físicas 

e/ou jurídicas creem que o 

benefício é destinado a 

“artistas vagabundos”. 

 

-A ação educativa incentivou 

ao pensamento crítico sobre 

a sociedade, à visão crítica 

sobre o ser humano e as 

favelas. 

 

-O discurso meritocrático 

surge para mostrar que o que 

os(as) moradores(as) das 

favelas dizem vivenciar é 

vitimização. 

Eu falo favela, porque desde o momento que as pessoas 

vieram de lá do centro e começaram a povoar a primeira 

favela que eu me esqueci o nome [...], foi chamado de favela 

[...]. Comunidade eu acho que é um lugar onde o governo foi 

lá e fez as suas obras e falou: “ah, agora é comunidade”, mas 

não, tanto que quem é da favela é favelado [...]. É uma 

questão de identidade, entendeu? [...]. Em outros lugares a 

gente é considerado estranhos pelo modo de nos vestir, pelo 

modo favela de nos vestir, mas em locais diferentes todas 

as pessoas são estranhas, nos outros lugares também 

usam drogas, tem dificuldades com transporte, falta de 

higiene, saneamento básico. Também o Pró-Cultural 

acrescentou nisso, falaram sobre as comunidades, sobre 

saneamento, eu falei sobre saneamento, porque falavam 

sobre a saúde na comunidade, como a Fiocruz também 

mudou algumas coisas, em pontos de saúde, o Oswaldo Cruz 

[...], pensou: “a gente tem que mudar isso, porque como é que 

eu vou ficar fazendo e vendendo remédio o tempo todo para 

as pessoas daqui a pouco ficarem doentes de novo, terem 

varíola, febre amarela, por causa do saneamento precário, as 

pessoas pegam doença direto pelo esgoto, não se alimentam 

bem e tem a imunidade baixa?”. Isso mudou muito o meu 

pensamento [...]. Eu fiz música na Ação Social pela 

Música que a sede era no Complexo do Alemão [...], eu 

comecei a estudar piano e entrei para o Projeto Pianistas 

do Amanhã [...], ou seja, eu comecei a entrar no âmbito 

cultural através dos projetos sociais [...]. Há pouco tempo 

mesmo, uns colegas foram para a Alemanha e outros para os 

Estados Unidos pelos projetos sociais e do jeito que o 

governo agora que vai entrar pensa, que projetos 

culturais são coisas para beneficiar artistas vagabundos 

[...]. Muita gente pensa isso. Mas não. Muita gente que 

entra em projetos sociais deixa de entrar em coisas 

erradas como o tráfico de drogas, associação ao crime, uso 

de drogas [...]. Eu não fui para um lugar errado, eu fui para 

um lugar bom. Fui para as ações sociais, que mudaram meu 

o meu modo de agir, o meu pensamento e eu comecei a 

estudar música e aquilo só me acrescentava [...], diferente de 

muitas pessoas que viveram e cresceram junto comigo que se 

desviaram, foram para o tráfico de drogas, associação ao 

crime, virou aviãozinho de traficante, levar droga pra tal lugar 

[...], eu acho importante que os projetos sociais entram pra 

mudar o pensamento dos jovens, o meu pensamento mudou 

[...]. Depois do projeto [Pianista do Amanhã], eu entrei pro 

Villa Lobos [...], o projeto Pianistas do Amanhã ia pagar para 

eu poder estudar no Villa Lobos [...]. Aí eu consegui a bolsa 

no Villa Lobos, que foi tipo assim: “caraca, como isso?”. Eu 

consegui a bolsa e o projeto social não precisava mais pagar 

[...]. E ano que vem eu termino a escola de música Villa 

Lobos e esse ano eu termino o ensino médio. No começo do 

ano: “eu vou me inscrever nesse Pró-Cultural, porque eu 
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quero”, [...] eu entrei por causa do dinheiro, mas coisas 

me acrescentaram também, não só o dinheiro [...], a gente 

não fez qualquer coisinha, a gente mudou nosso 

pensamento, a gente teve o pensamento crítico sobre a 

sociedade. A visão crítica sobre o ser humano, sobre as 

comunidades [...]. Toda vez que tinha tiro ou qualquer outra 

coisa relacionada ao perigo em que a comunidade estava 

vivendo, a dona Tereza [...], sempre falava assim: “não 

venha. Não coloca a tua vida em risco. A gente vai justificar 

tua falta”, por causa do perigo que a gente sofre todos os dias 

em ir pra escola e voltar da escola. Teve até um dia que a 

gente estava numa palestra, meu colega falou que ele não 

conseguiu ir pra faculdade fazer uma prova importante, 

porque estava tendo tiro na comunidade dele. Isso daí, é uma 

coisa horrível, entendeu? Uma coisa que deveria mudar 

na nossa comunidade, mas só que muita gente pensa que 

é vitimismo a gente querer cota, a gente querer um ensino 

de qualidade, a gente querer poder estudar todos os dias. 

Os outros pensam: “essa população é pobre e tá querendo 

se vitimizar. Só porque é pobre, não pode crescer na 

vida?”, mas a realidade é essa, entendeu? 

Abdias 

-Chama de favela por ser um 

termo político, por questão 

identitária e para desassociar 

o termo favela a um sentido 

negativo. 

 

-Aspectos positivos: ONGs, 

Centro de Artes, Museu da 

Maré, Bela Maré. 

 

-Aspectos negativos: tráfico, 

facções. 

 

-A ação educativa reforçou a 

visão que tinha sobre as 

favelas: lugar rico de cultura, 

contudo, desvalorizado. 

 

-A ação educativa contribuiu 

em um novo olhar, no 

sentido de valorar mais a 

cultura local. 

 

-Representatividade: as 

realidades parecidas das 

favelas.  

Particularmente favela, porque comunidade é conjunto 

habitacional, a Fiocruz é uma comunidade, a Coab é uma 

comunidade, favela é uma comunidade também. Favela eu 

acho até que é um termo político [...]. Uma questão de 

identidade e de uma falsa associação, porque a gente tem 

até adjetivo de favelado com conotação negativa [...]. É por 

isso que eu mantenho favela, pra tirar esses estigmas também, 

como se fosse tudo coisa ruim... não, não é. A maioria dos 

Pró-Culturais são Maré, Alemão e Manguinhos, tudo favela 

[...]. Tem muita coisa na Maré: tem ONGs, tem o Centro 

de Artes, tem o Museu da Maré, tem o Bela Maré. 

Qualquer favela tem operação policial e qualquer lugar tem 

violência. Lá não é uma Síria, não tá em guerra todo dia. 

Senão, a gente não moraria lá ou ia viver dançando balé 

dentro da favela, pra lá e pra cá [...]. É claro que tem o 

tráfico. Existem as facções, a gente não pode falar que não 

tem. O tráfego entre nós moradores, não é fácil e não é livre, 

ainda mais pra quem é homem, atravessar de uma favela pra 

outra com facção diferente, se você for pela divisa não é 

muito legal. O Complexo do Alemão é enorme também, mas 

é normal, tanto que lá tem o Slam e a gente já foi [...]. Eu já 

tinha uma visão crítica sobre a Maré, então aqui [Pró-

Cultural], só confirmou. Reforçou o que eu pensava sobre 

a Maré: um lugar rico de cultura, pessoas felizes e 

desvalorizadas, sem privilégio, com pouco acesso à 

educação, infelizmente. Muitos talentos [...]. A Maré é uma 

biblioteca [...]. Eu tive uma oficina, que acho que o nome 

do menino era Vítor, ele é lá da Maré também. Ele deu 

uma aula sobre o que é cultura [...] e quando você estuda 

outros lugares, você começa a olhar para o seu de forma 

diferente. Eu não sei explicar especificamente, mas muita 

coisa pra mim virou normal e muita coisa eu parei de 

vangloriar do exterior. E dá valor pro interior que aqui 

também tem coisa boa [...]. Teve uma atividade também de 

uma menina que fazia cinema e ela passou um vídeo aqui 

pra gente [...] que ela falava sobre a favela e tal. Sobre 

pessoas negras que moram na favela. Também me 

identifiquei com ela e com a história dela, então eu vi que 

não era diferente. Favela é favela em qualquer lugar. Em 
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qualquer lugar real. Favela é favela. O gueto é gueto. 

Acho que é isso. 

Ruth 

-Favela, mesmo que seja um 

termo atrelado a sentidos 

negativos. 

 

-Aspectos positivos: sarais, 

programas para famílias, por 

exemplo o bingo, teatro. 

Os(as) moradores(as) são 

solidários(as). 

 

-Aspectos negativos: 

tiroteio, tráfico de drogas. 

 

-A ação educativa contribuiu 

na aceitação, em termos de 

valorizar o lugar onde mora, 

mas não se acomodar e 

ocupar também outros 

espaços. 

 

-Os temas discutidos na ação 

educativa, colaboram com os 

conhecimentos adquiridos 

da vivência e com reflexões 

a respeito sobre lutas, 

empatia, etc. 

Favela [...]. Escutou favela já é coisa ruim, sempre vão ver 

assim. Tem vários movimentos lá na Maré, por exemplo 

tem os sarais [...]. Tem programas pra família também, 

por exemplo mês passado eles criaram um bingo, pra 

ganhar moto, tem várias coisas maneiras. Quando alguém 

precisa de ajuda, todo mundo tá ajudando, união 

também. Tem teatro. Tem muitas coisas maneiras. A 

favela não é só tiroteio, tráfico de drogas, cultura tem na 

favela também. Ano passado eu ia mais nos teatros que 

tinha, aí esse ano nem deu pra ir direito. É sempre bom. A 

gente sempre tá falando para as pessoas: “ah Museu da 

Maré...”, não só o Museu da Maré outros museus também pra 

ir visitar, porque é muito importante [...]. As atividades [do 

Pró-Cultural] tiveram relação em tudo, porque eles 

sempre estavam falando sobre a galera da periferia sobre 

a importância da gente mostrar quem a gente é de 

verdade, ter coragem de assumir a favela e ocupar os 

espaços, porque aqui também é nosso. Não é: ‘ah, a 

Fiocruz é uma instituição importante para pessoas 

consideradas importantes’. Não. É nossa também, é aqui 

de Manguinhos, é da Maré, até porque eles fazem coisas 

pros próprios moradores do entorno aqui, eu acho isso muito 

importante. Falar sobre racismo e feminismo tem muita 

ver com o que a gente vive. Eu por exemplo, do Pró só 

tinha eu de branca [...], mas toda vez que eu ouvia as 

outras pessoas, eu sentia [...]. Cada vez que eles falavam 

disso lá eu me comovia, porque eu me ponho no lugar das 

pessoas também e não é porque eu não sou negra que eu 

não vou lutar contra o racismo. 

Adhemar 

-Chama de favela, pois 

acredita que comunidade é 

um termo utilizado pra 

maquiar como o termo favela 

é conhecido. 

 

Aspectos positivos: Museu 

da Maré, Pré-vestibular 

socia, as pessoas são 

solidárias e se ajudam. 

 

-Todos os temas discutidos, 

dá para criar conexões com o 

cotidiano nas favelas e ouvir 

o depoimentos de outros faz 

refletir sobre por exemplo o 

racismo na vida das pessoas. 

Favela. Porque comunidade eu acho que é um nome 

chique que estão querendo dar pra favela [...]. 

Comunidade é para querer disfarçar, porque favela tem 

o seu histórico e falar de favela é “sinônimo” [fez aspas 

com as mãos] de tráfico. Aí estão querendo trocar para 

comunidade para apagar um pouco isso, mas para mim é 

favela e vai ser favela, pronto. Carrega o estereótipo ruim, 

mas também tem o seu lado bom. A gente que mora lá 

dentro, a gente sabe que não é só isso. Tem muita coisa 

legal na favela. A favela parece que é outro mundo dentro 

do Rio de Janeiro. Toda favela é diferente, não tem uma 

favela que seja igual. A Maré é gigante. O Museu da Maré 

também, tem vários projetos no Museu da Maré. Tem 

teatro. Tem tudo lá. Esse ano eu estou mais ativo, até ano 

passado eu quase nem saia de casa [...]. Acho que qualquer 

coisa cultural e educacional é boa, independente se for na 

favela ou em qualquer outro lugar. Mas principalmente 

na favela, né? Se tiver melhor [...]. Eu faço pré-vestibular 

social, que é uma coisa fantástica. As pessoas todas se 

ajudam lá, temos aula fim de semana que é sempre sobre 

temas diferentes e é muito legal. A maioria dos 

professores são moradores, alguns ainda estão na faculdade, 

aí eles ficam passando a visão da faculdade pra gente já entrar 

lá mais espertos, pra não sofrer o que eles sofreram quando 

eles entraram [...]. Acho que o projeto [Pró-Cultural] todo já 

é voltado pra gente da favela, todos os temas que eles trazem, 

já tá no nosso alvo. Querendo ou não, eles podem falar de dez 

temas, mas um a gente vai se identificar. Quase todos os 

temas que eles falaram a gente vivencia. Não tem como 
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não criar qualquer conexão com isso. Racismo, 

homofobia, o movimento feminista, tudo tem na favela, a 

gente vê no nosso dia a dia. O racismo me tocou muito, 

mais pelos depoimentos que a gente ouviu. O quão 

presente tá na vida das pessoas o racismo. 

José 

-Chama de favela e às vezes 

de “meu gueto”. 

 

-Aspectos negativos: tiroteio 

e violência policial, pessoas 

de baixa renda, “excluídas da 

sociedade”. 

 

-A ação educativa reforçou, 

confirmou o sentido a 

valorização do local onde 

mora. 

 

Aspectos positivos: centro 

financeiro, mercado, 

padaria, feirinha, sacolé, 

McManguinhos, copa de 

Manguinhos, evento para 

retirada de documentos, 

escola de samba. 

 

-Muitas coisas a própria 

população construiu sem 

ajuda governamental. 

 

-Todos os assuntos 

discutidos foram 

relacionados a favela.  

Sempre foi favela e informalmente eu chamo de meu 

gueto. Tentam impor comunidade. A tv tenta impor pra gente 

comunidade [...]. O maior problema mesmo é a violência, 

esse tiroteio, a gente não ter mais direito de ir e vir. Mais 

por conta da violência praticada por policiais. É por que 

quando eles chegam lá, eles saem arrombando a porta, não 

tem essa não. Não respeitam, derrubam tua porta. Tu acha que 

eles ligam pra lei? Eles não ligam e isso é contra a lei, isso é 

invasão de privacidade. Eles não podem sair arrombando a 

porta das pessoas, eles têm que ter mandado e eles não tem. 

Mandado para poder entrar na tua casa. Todo mundo de 

Manguinhos agora tem isso em mente: que eles têm que ter 

mandado pra entrar na sua casa. Sempre quando tem 

operação policial, tem muita gente na 21, que 21 é a delegacia 

aqui do redor [...]. O presidente da associação dos 

moradores distribuiu cartilhas sobre isso: Direitos de 

moradores de favelas. Um tapa na cara. Agora quando 

acontece isso, todo mundo vai na delegacia reclamar. 

Desde então todo mundo “se liga” no que tem que fazer 

ou não. Eu acho que eles não se importam, mas pelo 

menos a gente “se liga” [...]. E onde eu moro, antigamente a 

pressão midiática pra gente era, olhar pra favela como se 

fosse algo ruim. “Nossa, o pobre”, “óh lá, mora na favela”. 

Nasci e moro ali até hoje. A questão não é nem tirar as 

pessoas da favela, a questão é melhorar elas. A questão é a 

violência. Tirando isso ela seria um bairro normal. 

Geralmente um lugar de pessoas de baixa renda. As pessoas, 

entre aspas, excluídas da sociedade. Mas é uma questão de 

ter uma visão melhor de onde você mora e o Pró-Cultural 

reforçou isso pra gente. A violência que estraga, mas fora 

isso é um bairro normal, a favela parece até um país, a gente 

tem até centro financeiro, temos um mercado, padaria, 

temos tudo, feirinha, é uma rua só pra isso, eu amo aquela 

rua, tem um sacolé maravilhoso. Temos McDonald’s, o 

McManguinhos, não tem essa não. Tem a copa de 

Manguinhos, no final da copa os homens se vestem de 

mulher, é muito legal. Tem de tudo, tem evento pra fazer 

carteira de identidade, tem evento pra tirar todos os 

documentos, fazem na quadra da escola de samba, temos até 

escola de samba. Lá é top, tem coisas que o próprio povo 

da comunidade organiza, não é o governo não, porque se 

a gente for depender só do governo... risos. Então a gente 

conseguiu construir coisas para nós próprios, o nosso 

necessário [...]. Sobre feminismo, questões policiais, tudo 

isso dá pra relacionar a favela. O que a gente mais focou 

no Pró-Cultural foi a favela. 

Carolina 

-Chama de favela, apesar da 

tentativa de imporem o 

termo comunidade. 

 

-Aspectos negativos: sem 

acesso à muitas coisas, sem 

educação de qualidade, 

violência policial. 

 

Sempre chamei de favela. A minha favela no Alemão, 

tentaram chamar de comunidade, só que ninguém conseguiu. 

Todo mundo até hoje reproduz favela, mas na Tv eles falam 

comunidade. Lugar de pessoas que não tem acesso à 

muitas coisas. Que não tem o ensino que mereciam. 

Ninguém mora ali por que escolhe. Se falar da favela, as 

pessoas “lá de cima” dizem que é “onde os ratos se 

escondem”, mas ninguém escolhe morar na favela. Se 

tivessem uma condição, eu acho que a maioria já nem estaria 
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-Aspectos positivos: a favela 

abraça a todos, padaria, 

farmácia, a festa junina da 

favela, pré-vestibular da 

Maré, aula de fotografia.  

ali. É mais uma condição, a favela abraça a todos. Não tem 

só gente de baixa renda, tem gente que tem boa renda, 

mas que não mora em tal lugar porque sofreu alguma 

discriminação. Eu tenho um vizinho, que ele é homossexual 

e a mãe dele tirou ele de casa. Ele morava num lugar muito 

bom em Ramos, por exemplo, aí ele foi pra favela que eu 

moro. Ele agora é meu vizinho, por conta disso: 

discriminação. Ele foi e encontrou um lugar na favela. Se 

fosse tão valorizada quanto qualquer rua por aí... acho que se 

acabasse o perigo da favela já era tudo, mas tem muita coisa 

boa. Apesar da violência, nós temos tudo: padaria, 

farmácia, a festa junina da favela é ótima. Tem o pré-

vestibular da Maré, que foi de onde veio a Marielle, é de 

graça, os professores tiram um tempo deles, são 

professores da UFRJ, você vê que eles podiam tá dando 

aula recebendo muito numa zona sul da vida, mas não, 

estão dando aula de graça. A minha amiga faz na Maré e 

fala super bem, os professores são super pacientes [...]. No 

Pró-Cultural eu passei a perceber como as coisas que a gente 

aprende e não pratica começa a afetar as pessoas, tipo na 

comunidade, a gente aprende a olhar para o local onde a gente 

mora de uma forma ruim, “aqui só tem favelado” e etc., só 

que a gente que mora lá, a gente sabe que não é assim. Às 

vezes, a gente recebe um conteúdo desde pequeno e a 

gente começa a reparar que não é daquela forma, mas a 

gente aprendeu a olhar assim, então eu comecei a reparar 

que tem muita coisa que a gente reproduz e nunca parou 

pra se perguntar o porquê que estava reproduzindo 

aquilo, só ouviu e continuou [...]. Falando sobre o 

feminismo, racismo, identidade de gênero, dá pra 

relacionar onde eu vivo. Não só onde eu vivo, mas na 

sociedade em si. Mas a favela, é a realidade de muitos, porque 

a maioria do Pró-Cultural é da favela... todos [...]. Agora no 

museu eu fotografo e filmo as atividades também e lá na 

favela tem um cinema, aí do lado do cinema tem... em 

cima, lá tem aula de fotografia de graça. Aula de 

fotografia das três às seis. Eles levam câmera pros alunos, 

eles tiram dias que sai todo mundo pra tirar foto da 

comunidade e outras coisas. Tem um professor de 

fotografia que dá essas aulas, é um moço que é formado em 

fotografia e tira o tempo dele pra dar aula. Mas tem um lado 

ruim, porque eu tinha aula de música numa casa que fica 

muito depois de onde eu moro, bem no pico do morro 

mesmo, aí era uma casa muito antiga e essa casa tinha 

aula de música, tinha uma biblioteca enorme, tinha um 

pré-vestibular, tinha dois anos já. Um dia o policial entrou 

lá e matou o moço que era atendente, saiu em todos os 

jornais. Era um moço que minha mãe tinha muita 

intimidade, ele era homossexual e simplesmente o policial 

entrou e deu um tiro na cabeça dele, durante uma aula do 

pré-vestibular e lá quem dava aula era policial. Os 

policiais davam aula e próprio policial matou ele. Até hoje 

não se sabe o porquê. Depois disso fecharam a casa e não 

tem mais nada lá. 

 

A partir das falas, esclarecemos antes, o motivo de nos utilizarmos do termo favela 

que é utilizado em sentido mais estreito, designando a afirmação de identidade, de 

reconhecimento, de resistência. Ao serem questionados sobre como reconhecem o local onde 
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moram, todos(as) os(as) entrevistados(as) responderam que sempre chamam de favela, apesar 

da tentativa, por parte de instituições públicas e/ou privadas, em empregar o nome comunidade 

como um eufemismo, sobreposição do termo favela, comumente associado a coisas negativas. 

 

 

Há cerca de 30 anos atrás, os dirigentes da Prefeitura do Rio de Janeiro, tentando ser 

corretos, as chamavam de aglomerações de baixa renda. O grupo jovem do Instituto 

Pereira Passos (IPP) da época assumiu que deviam ser chamadas pelo nome como 

eram conhecidas e reconhecidas: favelas. Essa designação era aceita e usada pela 

população, moradores e lideranças (vide FAFEG, depois FAFERJ e FAF-RIO, todas 

as federações de associações de favelas). Ainda que usada por muito com sentido 

depreciativo, é também afirmativa de uma identidade (SOUZA E SILVA et al., 2009, 

p.24). 

 

 

É com esta denominação que os jovens visualizam o que de fato é favela, com seus 

aspectos positivos e negativos, nuas e cruas do jeito que são (Enedina). Os entrevistados(as) 

mostram os dois lados durante todo o tempo de conversa, não concordam que os programas 

televisivos transmitam apenas informações sobre operações e mortes, mas sabem que esse é um 

dos lados das favelas, não concordam que os veículos de comunicação se utilizem de tragédias 

para sensacionalismo e por isso mesmo fazem questão de apresentar aspectos positivos dos 

locais onde residem, sendo imprescindível não notar nas falas o reconhecimento dos aspectos 

culturais, a felicidade no que consideram ser características das favelas onde moram: projetos 

de jiu-jitsu, capoeira, entre outros. Pessoas maravilhosas. Espaço de lazer como a ciclovia para 

se exercitar, levar crianças para brincar e jogar bola (Enedina); projetos sociais voltados a 

música (Sebastião); Ongs, centro de artes, Museu da Maré e o Bela Maré (Abdias); sarais, 

programas para famílias, por exemplo o bingo e teatro. Os(as) moradores(as) são solidários(as) 

uns(mas) com os(as) outros(as) (Ruth); Museu da Maré, pré-vestibular social e as pessoas são 

solidárias e se ajudam (Adhemar); centro financeiro, mercado, padaria, feirinha, sacolé, 

McManguinhos, copa de Manguinhos, evento para retirada de documentos e escola de samba 

(José); o fato de a favela abraçar a todos(as), padaria, farmácia, festa junina, pré-vestibular da 

Maré e aula de fotografia (Carolina). 

Em contraponto, é importante também identificarmos nas narrativas dos(as) 

entrevistados(as) embora as favelas não se resumam a uma realidade negativa, os(as) jovens 

não deixaram de citar o que consideram serem as maiores adversidades enfrentadas pelos(as) 

moradores(as): a violência policial, o tráfico, o tiroteio, as facções. De acordo com o Índice de 

Homicídios na Adolescência: IHA 2014, cada vez mais jovens adolescentes são mortos antes 

de completarem 19 anos e o número de morte entre jovens negros(as) é muito maior em relação 

ao número de jovens brancos(as) (BORGES; CANOS, 2017). O medo é real e configura-se não 
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somente pelas notícias divulgadas nas mídias como pelo que é cotidianamente escancarado aos 

seus olhos (todos(as) em algum momento das entrevistas abordaram esse assunto) e que muitas 

vezes não ganham destaque (como afirmou Enedina). 

Outras formas de violência foram abordadas, como exemplo, aqui citamos um outro 

momento na ação educativa, em uma das atividades realizada também com a participação dos 

universitários que fazem parte do quadro de estagiários do Museu da Vida. Um estudante do 

curso de Letras da UFRJ, levou a leitura da professora, escritora e doutora em Letras pela UFF, 

Conceição Evaristo, que apresentava uma breve biografia da autora e o conto “Zaíta esqueceu 

de guardar os brinquedos”, presente no livro “Olhos D’Água” (2014). Foi a primeira vez que 

os(as) jovens tiveram contato com Evaristo e sua obra, que em resumo, narra a história da 

menina Zaíta, assassinada devido à onda de violência na favela, que ora é causada por 

confrontos entre componentes de grupos rivais, ora entre um grupo e a polícia. Em meio aos 

sons das brincadeiras infantis e os estampidos de balas, distraída a procura de uma figurinha-

flor, Zaíta acaba sendo atingida e consequentemente morta. 

Ao findarem a leitura compartilhada (quem quisesse poderia ler um parágrafo) do 

conto, os(as) alunos(as) puderam narrar seu ponto de vista sobre a história e terminaram por 

falar sobre suas próprias histórias que de certa forma possuem vínculos com o que tinham lido. 

Frases como: “a gente vive isso todos os dias”, “essa coisa do tiroteio a gente vive na pele” ou 

“o texto fala muito da nossa realidade, com o que a gente vive”, foram ditas sob diversas formas 

para falar da violência praticada principalmente por policiais, porém, o educador, deixou claro 

que outras formas de violência eram possíveis de serem analisadas no texto e indagou aos(às) 

jovens de que forma essas outras violências apareciam, ao que depois de refletirem melhor, foi 

respondido: a violência praticada com Zaíta que é apenas uma criança e não consegue brincar 

sem as preocupações que as aflige, a violência praticada com a mãe que trabalha tanto e ao final 

do mês não consegue pagar as contas, a violência do medo, violência emocional, violência 

psicológica, a violência que provém do racismo.  

Estas formas de violência, dizem os(as) jovens, assim como aparecem no conto de 

Evaristo (2014), os afetam dia após dia, prejudicando a eles(as) e aos seus próximos. 

Percebemos aqui, que novas formas de enxergar a violência foi incorporada aos conhecimentos 

dos(as) jovens, o que consideramos essencial, já que muitas formas de violência são 

naturalizadas e acabam por ficarem despercebidas. 

Relacionando novamente às propostas do Museu da Vida, bem como da Fiocruz, 

enquanto instituição atuante no desenvolvimento das ciências biomédicas com foco na 

promoção da saúde e do desenvolvimento social. Em 2001 o tema violência foi incorporado 
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pelo setor da saúde e, em 2013, a Fiocruz, lançou nos Cadernos de Monitoramento 

Epidemiológico e Ambiental a edição nº 3 com o título “Violência - Orientações para 

Profissionais da Atenção Básica de Saúde” e destacou-se que “a violência tornou-se um 

problema de saúde pública no Brasil e no mundo, sendo responsável por grande número de 

mortes, de adoecimentos e de sequelas na população” (SOUZA; TOLEDO; SABROZA, 2013, 

p.3). 

Desta forma, não poderíamos deixar de citar pelo menos uma atividade na qual 

observamos que foi destacado um dos assuntos mais discutidos durante a ação educativa: saúde. 

Esta atividade foi citada por Sebastião, quando nos disse que falou sobre a questão do 

saneamento público da favela em que mora (Acari) e por Abdias que contou em entrevista que 

pegou a palavra trabalho, mas não conseguiu discorrer sobre o assunto pois estava muito 

emocionado durante tal atividade. Podemos dizer, também, que essa atividade interligou muitos 

dos temas citados na subcategoria anterior. 

Tal atividade consistia em entregar a cada participante uma folha de árvore, feita de 

cartolina verde, que continha uma palavra. Os(as) participantes deveriam relacionar a palavra 

escrita na sua folha com o que o tema saúde. As palavras foram: transporte público de qualidade; 

ambiente saudável; atividade física; cultura; acesso a serviço de saúde; educação de qualidade; 

moradia digna; segurança pública; saneamento básico; alimentação; renda mensal; direito de 

todos (Constituição); dever do Estado; prevenção de doenças; moradia digna; trabalho; lazer. 

Cada aluno mostrava sua palavra na folha da árvore, relacionava ao tema saúde e pregava na 

árvore feita por José e Carolina (egressos). 

 

Imagem 20 – Árvore de palavras relacionadas ao tema saúde 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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Com esta atividade amplia-se o diálogo entre todos os sujeitos que participam da 

ação educativa, com debates e reflexões acerca da importância da saúde como direito de 

todos(as) enquanto cidadãos(ãs) e do dever do Estado com seu papel de atuação para que esse 

direito seja cumprido, contestando onde está havendo negligência e violência. 

A educadora mostrou como nossa sociedade obteve muitas conquistas, na 

construção da saúde pública e a participação de movimentos sociais nessa luta. Ainda 

apresentou a relevância do Sistema Único de Saúde (SUS) para todos os indivíduos, 

independente de classe social e com muita clareza aludiu os desafios que ainda devem ser 

enfrentados na luta por uma saúde pública de qualidade. Sempre aproximando com a vivência 

dos(as) jovens e permitindo que estes pudessem contribuir com seus conhecimentos. 

Com isto, os(as) jovens a tudo o que ouviam, destacavam situações que 

presenciaram, sempre relacionando – de maneira positiva ou negativa – ao que estava sendo 

colocado em debate: mãe doente que não tem condições de comprar medicamentos e os recebe 

grátis no posto de saúde; alguns citaram a falta de certos medicamentos e a catástrofe do 

fechamento das farmácias populares; alertaram sobre problemas de saúde como depressão, 

pressão alta ou problemas cardíacos oriundos da violência a que são submetidos; o acúmulo de 

grande quantidade de lixo e falta de saneamento (interessante atentar que alguns(mas) 

alunos(nas) não sabiam o que era saneamento básico), etc. 

Entre choros e risos, os(as) jovens, a cada atividade, iam compartilhando suas 

histórias e escutando o ponto de vista uns dos outros, com o papel fundamental de mediação da 

educadora. Nesse sentido, Bonatto, Mendes e Seibel (2007, p.50), nos questionam: 

 

 

Qual é a ciência que constitui objeto dos processos de educação que empreendemos 

no museu? Seria aquela definida como importante pelos e para cientistas, apresentada 

como conhecimento único e verdadeiro, menosprezando o conhecimento popular? 

Aquela ciência comprometida somente com interesses políticos e econômicos, sem 

controvérsias, contradições, riscos e que, “ingênua”, subsidia catástrofes? 

 

 

Essas indagações são respondidas pelas autoras em consonância com os objetivos 

do Museu da Vida, ao tentar possibilitar em suas ações o comprometimento com a divulgação 

de uma Ciência Cidadã, aquela que possibilita a informação, a formação e a instrumentalização 

do sujeito, de maneira que possam ter discernimento, consciência crítica para sua inserção e 

atuação no mundo, “uma ciência que subsidia para a tomada de decisões, ações individuais e 

coletivas do cidadão em seu cotidiano; e que trata da saúde, alimentação, ambiente e seus riscos, 

envolvendo a qualidade de vida” (Idem, 2007, p.50). Esse trabalho nos remete novamente a 
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pedagogia progressista, emancipadora, proposta por Freire (1967; 1980; 2001; 2011; 2018), 

que: 

 

 

[...] concebe a construção do conhecimento como sendo realizada pelo diálogo entre 

educadores-educandos, mediada pela realidade concreta em que vivem. Assim, os 

conteúdos são extraídos e apreendidos dessa realidade, estudados e novamente 

retornam a ela, no sentido de transformá-la. No Brasil, esta tendência foi responsável 

pelo movimento social denominado educação popular, voltado para as camadas 

sociais menos favorecidas economicamente. Seu objetivo é o de engajar esses grupos 

na luta política, daí sua atuação ser mais efetiva na educação extraescolar, apesar de 

presente também nas escolas (CAZELLI, et al., 1999, p.2-3). 

 

 

Carrano e Martins (2011), assumem como uma das mais importantes tarefas das 

instituições atualmente: atuar na colaboração de escolhas conscientes dos(as) jovens em relação 

as suas trajetórias pessoais e na construção de valores, acervos e identidades culturais que já 

não são mais imposições transmitidas por famílias ou instituições, pois os/as jovens fazem a 

passagem para a vida adulta tanto em meio aos riscos sociais – os já citados: violência, impactos 

ambientais, descaso político, etc. –, como na visualização de maiores possibilidades e 

realizações em relação aos seus futuros, contribuindo no combate à acomodação na qual 

“nenhuma realidade ‘é assim mesmo’, toda realidade está aí submetida a possibilidade de nossa 

intervenção nela” (FREIRE, 1997, entrevista). 

Sendo assim percebemos como se dão as conexões entre os saberes que se destacam 

nas atividades, com as propostas do Museu da Vida e as vivências, experiências e 

conhecimentos trazidos pelos(as) jovens moradores(as) do entorno da Fiocruz. É com esta 

atividade também que resolvemos abordar o tópico que se segue, em que muitas das atividades 

realizadas o nome de Marielle Franco era citado pelos(as) participantes, todavia, nesta atividade 

em específico, Abdias declara em entrevista que o motivo de estar tão sensível a ponto de não 

conseguir se pronunciar, foi provavelmente por estar abalado com a morte de Marielle. Além 

de Abdias, Sebastião também mencionou o crime quando falou sobre o sensacionalismo nas 

mídias. 

 

▪ Marielle Franco 

 

Como abordamos temas como mídia, representatividade e reconhecimento, 

deparamo-nos com duas narrativas (Sebastião e Abdias) sobre Marielle Franco: mulher, mãe, 

negra, lésbica, vereadora, moradora da Maré, ativista e defensora dos Direitos Humanos. 
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No dia 14 de março de 2018, enquanto voltava de uma agenda na “Casa das Pretas”, 

espaço de produção política e acolhimento voltado às mulheres negras, a vereadora 

Marielle Franco foi atingida com quatro tiros na cabeça e veio a falecer, ainda no local 

do crime. Anderson Gomes, motorista que dirigia o veículo no qual se encontrava a 

vereadora, também foi baleado e veio a óbito no mesmo local. Informações 

posteriores deram conta de que o carro no qual estavam Marielle Franco e Anderson 

Gomes, no momento de suas mortes, foi atingido por pelo menos treze tiros. Como se 

sabe, Marielle Franco era uma histórica ativista dos direitos humanos no Rio de 

Janeiro, possuindo atuação firme contra a violência policial e pela defesa de direitos, 

tendo assumido, semanas antes de sua morte, a função de relatora da Comissão da 

Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro criada para acompanhar a atuação das tropas 

na intervenção federal na área de segurança naquela cidade (SANTOS; FEGHALI; 

BRAGA (Orgs.), 2018, p.3). 

 

 

O assassinato da vereadora, até hoje não solucionado, coloca em evidência a 

pergunta que deixa aliados e opositores inquietos: quem mandou matar Marielle e Anderson? 

As informações do excerto acima foram extraídas justamente do “Relatório Final da Comissão 

Externa destinada a acompanhar, no Rio de Janeiro, as investigações referentes aos assassinatos 

da Vereadora Marielle Franco e do Sr. Anderson Pedro Gomes” (2018). 

Houve muita comoção pelo caso e muitas pessoas reivindicam uma resposta para o 

crime. Por isso mesmo Marielle que era do Complexo da Maré, permanece nos discursos de 

quem simpatiza com as mesmas causas e com o que a mulher, negra, mãe, favelada, política, 

ativista representou e ainda representa. Assim sendo, os(as) jovens do Pró-Cultural, também 

mantiveram viva a memória da vereadora durantes as atividades e nas falas das entrevistas. 

 

Imagem 21 – Marielle presente na exposição do Conexão Cultura 2018 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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Imagem 22 – Marielle presente na sala da ação educativa 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Essa entrelinha, surgiu a partir dos depoimentos abaixo. Abdias falou sobre 

Marielle enquanto mencionava as atividades educativas e Sebastião falou no momento em que 

articulava o sensacionalismo das mídias: 

 

Quadro 15 – Sobre Marielle Franco 
Identificação Destaques Excerto da entrevista 

Sebastião 

-Ocorreu um embate entre as 

diversas mídias, umas dispostas 

a desinformar, propagando 

notícias falsas e outras 

buscando apresentar o ocorrido. 

 

-Marielle trazia 

representatividade para 

diversos grupos. 

 

-Foi assassinada tentando 

mudar o cenário violento e 

preconceituoso a qual se 

encontram os diversos grupos 

marginalizados. 

No caso da Marielle, na mídia... não só na televisão como na 

internet, mostraram: “ali óh, mulher de traficante”, sendo 

que nem de homem ela gostava, entendeu? É muito errado. 

Tanto é que mostraram na televisão, que esconderam 

provas, tiveram muitas coisas ruins que fizeram pra 

poder não mostrar o envolvimento da morte da 

vereadora com a política e com a polícia também, porque 

a Marielle estava fazendo muitas mudanças no cenário 

político de hoje em dia. Com representatividade não só 

da mulher, como das pessoas que são da comunidade 

LGBT, da favela e tentando mudar esse cenário da 

polícia corrupta. Eu acho que ela morreu tentando 

mudar esse cenário [...] que é contra as pessoas que 

moravam na favela, mostrando: “ah, aquele preto ali, eu 

vou parar, porque deve ser traficante” ou tá andando na 

rua de chinelo e é preto é traficante [...]. Porque é muito 

mais fácil, eu entrar dentro de um ônibus e ser parado, a 

polícia parar o ônibus pra me revistar, do que revistar as 

pessoas que estão ao meu redor, por eu ter cabelo crespo, 

grande e ser negro, somente por isso. A nossa cor é suspeita, 

o nosso cabelo é suspeito e isso ensinam a polícia a fazer, 

tanto que eu posso ser parado, ser revistado e a pessoa que 

tá do meu lado: branco, olhos azuis e cabelo loiro, tá com 

maconha guardada e não ser. 

Abdias 

-Lembra a pessoa que mais o 

inspira. 

 

-Histórias semelhantes de 

mulheres negras faveladas. 

 

-A relação entre as histórias de 

vida entre Marielle e sua mãe é 

tão forte que sente com o 

Minha mãe conhecia a Marielle. A minha mãe fez pré-

vestibular com ela [...]. Lá na escola [...] tem um projeto todo 

ano sobre africanidade e a gente homenageia pessoas negras. 

A Marielle foi uma das homenageadas e ela foi lá na escola 

[...]. Eu fiquei muito sentido quando soube da morte dela. 

Depois que eu vi a morte dela, eu lembrei dela na escola 

e eu tenho um negócio também que ela me lembra muito 

a minha mãe. Eu sempre falo muito da minha mãe. Sempre 

ressalto a minha mãe. Óh eu choro e tudo, tá? Quando eu 
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assassinato de Marielle, sua 

mãe também foi silenciada. 

 

-Marielle foi assassinada por 

lutar, resistir e denunciar 

violências que percorrem as 

ruas das favelas. 

 

-Marielle trazia 

representatividade para 

diversos grupos. 

 

-A mídia aproveitou pra vender 

a morte de Marielle, lucrar com 

o crime. 

 

-Se reconhece nas pessoas que 

passam por situações as quais 

também passa: sofrimento 

dentro da realidade da favela, 

operações policiais, 

discriminação, ser associada ao 

tráfico como geralmente o 

morador da favela é visto. 

falo da minha mãe. Porque elas têm uma história 

parecida. Toda mulher negra da favela tem um pouco 

dessa história. A minha mãe é pobre, morava em palafita, 

aí se formou no ensino médio com 20 anos, aí foi pra 

faculdade aos 40 anos, se formou em Serviço Social. Pelas 

cotas raciais minha mãe entrou. Era uma das únicas negras 

na sala dela. Então, qualquer caso parecido me toca. Acho 

que é por isso que eu também quero fazer UERJ, porque ela 

se formou pela UERJ. Mesmo a gente se batendo muito, 

ela é minha fonte de inspiração e a Marielle e minha mãe 

nesse sentido são muito parecidas: as duas acreditavam 

nas mesmas coisas, as duas se conheciam e eu lembro 

também que eu tava num período de identidade também 

quando a Marielle morreu. Identidade racial. E sei lá, 

parece que assim... quando ela morreu, minha mãe foi 

calada, sabe? Senti que minha mãe foi calada, porque 

minha mãe é uma assistente social, ela atua com 

crianças, vê se as crianças tão na escola, vê a qualidade 

de vida delas. E a Marielle também lutava por tudo isso, 

então é como se a minha mãe também tivesse sido morta. 

E eu lembro que no dia eu fiquei muito sentido, tanto que no 

dia seguinte eu fui pra manifestação, revoltado. Eu fiquei 

muito sentido mesmo, muito chocado com o que aconteceu 

e... foi calada, né? Calada por falar a verdade, por 

denunciar a violência policial que acontece na favela, que 

realmente acontece na favela, porque ninguém me 

contou, eu já vi, entendeu? Realmente acontece. Quem 

deve nos defender, é quem rouba a gente lá dentro. Pelo o 

que falaram dela depois, como eu já sabia a verdade, 

então eu não percebi que muita gente poderia não saber, 

mas falaram que ela era associada ao tráfico... mentira. 

É mentira, tá doido, não, não, não. Marielle também tava 

na criação da casa de mulheres da Maré que tem lá 

dentro, que só mulher entra, tem vários cursos lá dentro, 

muito bacana. Ela era LGBT também. Era do batuque 

também, acho que era candomblecista. Negra. Eu acho 

que a mídia é muito aproveitadora, a gente tá vivendo um 

período onde os movimentos sociais têm uma força muito 

grande. Eles não nasceram agora, mas agora eles ganharam 

uma visibilidade enorme e graças a Deus por isso. Então 

assim... a mídia se aproveita muito disso. A mídia falou 

bastante disso, era pra ser falado mesmo, mas eu acho 

que era um aproveitamento, uma certa manipulação [...]. 

Mas teve bastante, tanto que ela ficou bastante conhecida 

depois disso. É isso... Era minha mãe, a mãe dele, a mãe de 

todos nós lá da favela, a Marielle, Marielle Franco. Toda 

mulher negra da favela, toda mulher, porque ela foi mãe lá 

dentro. Ela foi mãe nova, acho que ela foi mãe na idade da 

minha mãe quando tava grávida de mim, sabe? Ela passou 

pelo pré-vestibular onde eu faço, onde minha mãe também 

estudou, na Maré. Um pré-vestibular social que tem lá, então 

as histórias são muito semelhantes. Ela também foi uma 

mulher que sofreu lá dentro, sofreu operações policiais 

também, discriminação, tanto que ela sofreu 

discriminação depois de morta. Associação ao tráfico, 

porque tem essa visão, todos nós somos traficantes lá 

dentro, todo mundo é traficante. Então tem muito peso, é 

muito próxima uma história da outra, muitas das vezes é até 

a mesma, então tem muito peso. Quem não se cala, né? 
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Diante das autoridades eleitas e não eleitas. É gente forte. É 

gente grande. 

 

Os relatos dos dois jovens mostram o quanto para eles é importante saber que 

existem aqueles que lutam para tentar reduzir as desigualdades, os preconceitos e as violências 

que os atingem diariamente. Quando uma pessoa que traz representatividade é silenciada da 

forma cruel como foi Marielle, causa espanto, dor e revolta. Por isso Marielle esteve tão 

presente ao longo das atividades do Pró-Cultural. 

Marielle estava presente em um museu de ciências que objetiva discutir questões 

científicas e culturais, especialmente relacionadas a saúde pública, por meio de uma ação 

educativa que procura fazer desse museu um espaço vivo e aberto ao diálogo, na intenção de 

interligar os conhecimentos produzidos no espaço museal, com os conhecimentos que trazem 

aqueles que participam ativamente, sendo reconhecidos como sujeitos. 

Podemos argumentar que a presença frequente do nome de Marielle nas conversas 

ao longo das atividades realizadas na ação Pró-Cultural foi facilitada por conta da relação 

dialógica entre museu e comunidade, inspirada na perspectiva freireana. Nesse sentido, a 

pesquisa mostra o importante papel político da ação na medida em que esta abriu o espaço 

social ao diálogo e ao respeito aos conhecimentos e ideias trazidos pelos participantes, 

catalisando e mobilizando a construção coletiva de uma consciência crítica, sem que o espaço 

se caracterize como local de catarse, mas como local de compartilhamento de ideias e 

conhecimentos, num exercício de práticas reflexivas que fomentam a socialização e a 

conscientização de forma sistematizada e organizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todo aprendizado deve encontrar-se 

intimamente associado à tomada de 

consciência da situação real vivida pelo 

educando. 

Paulo Freire 

 

A ação educativa Programa de Iniciação à Produção Cultural, mais conhecida como 

Pró-Cultural se apresenta à primeira vista como um curso de formação para o planejamento, 

elaboração e execução de eventos culturais, mas na prática mostra-se mais como uma forma de 

fazer educação compromissada com os sujeitos que dela participam. 

A experiência vivenciada, como já dito, configura-se como educação não formal, 

que complementa, coopera e colabora com o ensino da educação formal, mas não se resume 

apenas a um complemento, pois como vimos possui características próprias e independentes de 

qualquer outra instância de ensino-aprendizagem. O que nos interessa nessa pesquisa são as 

pedagogias as quais entendem que educandos e educandas são sujeitos que carregam consigo 

conhecimentos e ideias a partir de suas experiências e contextos sociais na associação 

permanente entre o refletir com consciência crítica e o agir no sentido da emancipação ou 

libertação, que só podem ser conquistadas por meio das contribuições educativas, trocas e 

interações uns com os outros, pois “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os 

homens se libertam em comunhão” (FREIRE, 2011, p.71). 

Considerando a visão freireana da educação, esse estudo confronta a educação 

bancária no acúmulo conteudista, domesticador e opressor. Enxergamos a ação educativa no 

museu como espaço de desenvolvimento de significados desencadeados por meios das 

atividades promovidas por diversos personagens, que provocam, afetam e colaboram para  a 

(re)organização de saberes que se conectam com o mundo, dando sentido a um olhar mais 

crítico na luta pela emancipação individual e coletiva. 

A partir dos relatos dos(as) jovens entrevistados(as) nesta pesquisa percebemos que 

a instituição Fiocruz, bem como o próprio Museu da Vida (muitas vezes desconhecido por parte 

dos moradores e moradoras da vizinhança), se mostram distantes daqueles e daquelas que 

residem nos seus arredores, não interferindo a princípio no cotidiano dos mesmos, pois existem 

muitos impedimentos que colaboram para o não favorecimento a uma aproximação, como 

questões específicas voltadas a Fiocruz como instituição científica direcionada à saúde, que 
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pertence a um público restrito de pesquisadores e cientistas e questões voltadas ao imaginário 

do que é museu: lugar de pessoa bem vestida e que possua um considerável poder aquisitivo. 

Esse imaginário contribui para o não reconhecimento e a sensação de não pertencimento nos 

espaços museológicos em geral, que em sua maioria se encontram nos centros das cidades, 

dificultando o acesso de moradores(as) de áreas periféricas. 

Motivados(as) pelo contato com a ação educativa Pró-Cultural, os(as) jovens 

sujeitos desta pesquisa apresentaram significações positivas em torno dos museus: a) a 

experiência nos museus é sinalizada pelo reconhecimento dos seus próprios conhecimentos, na 

qual os(as) jovens procuram signos e símbolos nos quais se sintam representados de alguma 

forma na facilitação do entendimento do discurso museológico b) os museus podem ser espaços 

acolhedores com ações que os direcionam a essa perspectiva e c) as relações desenvolvidas com 

os(as) educadores(as) e entre os pares contribuem para esse sentimento de acolhimento, ou seja, 

a ação educativa surge para os(as) jovens como ferramenta de diálogo com um espaço antes 

distante para eles(as). 

A pesquisa realizada nos permitiu compreender como o Pró-Cultural é uma ação 

que, assim como outras ações do Museu da Vida (como a citada Fiocruz pra você), são 

realizadas visando essa aproximação, que vai aos poucos estabelecendo uma relação entre a 

população do entorno com o Museu da Vida, bem como da Fiocruz como um todo, pois o 

trabalho das duas instituições estão conectados no objetivo de integrar a ciência, a cultura e a 

sociedade. 

Apresentamos ao longo da pesquisa como as transformações no mundo dos museus, 

resultados de diversos acontecimentos sociais, colaboraram para que surgisse um movimento 

de uma museologia crítica, que denominamos de museologia social e que nos aproxima do viés 

freiriano, permitindo-nos pensar o museu como espaço preocupado com as questões sociais, 

mesmo os museus de ciências, que possuem discursos mais fechados, ocorrendo “muitas vezes, 

profundos conflitos entre cientistas e diferentes divulgadores da ciência, sejam educadores, 

jornalistas, comunicadores ou museólogos” (MARANDINO, 2005, p.177), na socialização dos 

conhecimentos científicos a uma linguagem mais acessível. 

Sendo assim, arriscamos dizer que os museus de ciências são capazes de grandes 

feitos quando seus profissionais se propõem a escutar o que quem participa de suas ações tem 

a dizer. Um papel que em uma primeira leitura não seria o de um museu de ciências e é nesse 

sentido que a perspectiva freiriana aparece neste estudo. Os educandos e educandas não chegam 

ao Pró-Cultural para seguirem roteiros, percursos, experimentos sem propósitos, apesar de 
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existirem os módulos a serem seguidos. Tudo o que foi realizado nas atividades foi pensado a 

partir da vivência deles e delas e do que já levaram consigo para a ação educativa. 

Estes e estas jovens levaram para dentro de um museu seus problemas sociais e 

características dos grupos aos quais fazem parte dentro de um grupo maior que é a juventude, 

por isso aqui, falamos em juventudes. E que problemas são esses? Problemas socioeconômicos, 

política, identidade, gênero, lugar no mundo, etc. Portanto, partindo de tais considerações 

respondemos a principal pergunta: levando em consideração a especificidade de um museu de 

ciências, de que maneira esse lugar dialoga com os(as) jovens moradores(as) do seu entorno, 

na perspectiva de uma formação crítica visando o desenvolvimento de uma articulação entre as 

propostas do museu (preservar o patrimônio, promover a saúde e divulgar a ciência e a cultura) 

e as necessidades de jovens moradores(as) de favelas? 

A equipe comprometida do Pró-Cultural busca nas próprias demandas do público-

alvo a articulação com as propostas do museu, porque é a partir dos problemas 

socioeconômicos, política, identidade, gênero, lugar no mundo, etc., que o grupo todo vai 

discutir as propostas do museu de questões de saúde física, mental, preservação do patrimônio, 

divulgação científica e cultural. 

Nas narrativas dos(as) jovens, todos(as) falaram que a ação educativa de alguma 

forma contribuiu para mudanças nas percepções sobre si mesmos(as), sobre os outros e sobre o 

mundo. Nessas transformações subjetivas, a ação educativa Pró-Cultural é concebida como 

estratégica em prol de uma consciência crítica e uma educação emancipadora, fornecendo e 

contribuindo com as múltiplas dimensões de ser jovem. 

Se de fato o aprendizado construído no Pró-Cultural vai ser colocado em prática na 

luta por uma transformação social que implique no empenho dos(as) jovens em participar de 

ações dentro das favelas que possam vir a auxiliar em possíveis – pequenas ou grandes – 

mudanças na realidade social das mesmas e de seus(as) moradores(as), no sentido de uma 

conscientização, de uma práxis transformadora, da efetivação da emancipação coletiva ao invés 

de individual (FREIRE, 1967; 1980; 2001; 2011; 2018), recomendo que haja prosseguimento 

das pesquisas, com este grupo de jovens, com continuidade na investigação acadêmica sobre 

como os museus de ciências, muitas vezes vistos como instituições rígidas, contribuem 

gradativamente como agentes culturais, científicos, políticos e sociais de transformação. 
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APÊNDICE I 

DIÁRIO DE CAMPO 

Anotações por atividades 

Local: Museu da vida 

Ação Educativa: Programa de Iniciação à Produção Cultural (Pró-Cultural) 

 

Atividade: Bonecas 

Realizada por jovens de outra ação educativa do Museu da Vida: o Programa de 

Iniciação à Divulgação e Popularização da Ciência. A atividade proposta consiste em formar 

três grandes grupos dos 25 alunos/as presentes. Três brinquedos foram divididos entre os 

grupos, por escolha dos próprios grupos. 

Brinquedos: Barbie, boneca de pano e uma bonequinha-lápis. As três bonecas são 

negras. 

Cada grupo precisa entrar em um acordo para definir uma palavra que represente o 

brinquedo escolhido. 

Grupo 1: Ficou com a boneca-lápis. A palavra escolhida foi “educação”. 

Grupo 2: Ficou com a barbie. A palavra escolhida foi “desconstrução”. 

Grupo 3: Ficou com a boneca de pano. A palavra escolhida foi “brasileira”. 

Acontece uma intensa discussão sobre as escolhas das palavras. 

Grupo 1: A palavra “educação” foi escolhida, porque a boneca que é negra, também 

é um lápis, lembra os estudos, as aulas de história, as aulas sobre a escravidão no Brasil. 

Grupo 2: Primeiro escolheu a palavra “reconhecimento”, em seguida trocaram pela 

palavra “desconstrução” que foi escolhida, porque geralmente as bonecas barbies representam 

mulheres brancas. Os jovens do grupo ainda não tinham visto uma barbie negra. As meninas 

disseram que nela se enxergavam. 

Grupo 3: A palavra “brasileira” foi escolhida, porque a boneca negra de pano os 

lembrava as mulheres brasileiras, com a cultura do turbante e com aspectos de mãe. 

É pedido que cada grupo forme frases ou textos com a palavra que escolheu. 

No grupo 3, um dos rapazes propõe a construção de um poema coletivo, ideia 

acatada pelos(as) outros(as) participantes imediatamente. Como estou sentada mais próxima a 

este grupo, percebo que sua construção realmente é coletiva e meninos e meninas expõem seus 

pensamentos que logo são transformados em rimas, por quem expôs ou por algum outro colega 

do grupo. O jovem que propôs o poema faz a construção. Interessante notar a conexão entre os 

jovens, sem qualquer desentendimento. O poema: 
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Brasileira: 

Calma gente preta, tudo vai melhorar 

A violência policial um dia vai acabar 

Calma mãe, sua lágrima secará 

Quando a educação for investida e o sistema parar de matar 

Mulher preta, guerreira, brasileira que não cansa de lutar 

Passa, lava, cuida do filho e ainda vai trabalhar 

Seu sofrimento não está sendo em vão 

A mídia é manipuladora 

Mas a gente conhece a sua versão. 

 

Atividade: Oficina de Leitura 

Atividade realizada por jovens Programa de Iniciação à Divulgação e Popularização 

da Ciência. Orientada principalmente por um jovem estudante do curso de Letras da UFRJ, que 

repassou a cada aluno e a mim também, uma cópia de um texto de Conceição Evaristo. 

É a primeira vez que os(as) jovens têm contato com a obra de Evaristo.  

A proposta é uma leitura compartilhada. Cada participante que quiser pode ler um 

parágrafo. 

Noto que todos querem ler um pouco e a cada final de um parágrafo, escuta-se mais 

de uma voz tentando realizar a leitura do próximo. Entram em um consenso silencioso 

permitindo que apenas um aluno leia. 

Ao final da leitura os presentes narram seu ponto de vista sobre a história. Há uma 

mescla entre o que se leu e o que se vive, a leitura de Evaristo confunde-se com as histórias 

dos(as) alunos(as), que por alguns são contadas sob muitas lágrimas. 

“Por mais que seja nossa realidade, ler isso machuca”: fala marcante de uma jovem 

sobre o que leu, dita com a voz embargada. Isso reforça a mim, a importância desse tipo de 

leitura em alcançar pessoas que desconhecem a realidade das favelas e acabam por generalizar 

o “costume” à violência. 

Outras frases, como: “a gente vive isso todos os dias”, “essa coisa do tiroteio a gente 

vive na pele” ou “o texto fala muito da nossa realidade, com o que a gente vive”, foram ditas 

sob diversas formas para falar da violência dentro das favelas praticada por policiais e 

criminosos. 

Depois de ouvir os(as) jovens e discutir com eles(as) a prática da polícia e do crime 

dentro da favela, o educador propôs discutirem outras formas de violência: a violência com 
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Zaíta por não ter o direito de ser criança, de brincar preocupações; a violência com a mãe que 

trabalha tanto e ao final do mês não consegue pagar as contas; a violência do medo; violência 

emocional; violência psicológica; a violência que provém do racismo. 

Os(as) jovens passam a perceber outras formas de violência que os(as) afetam, 

prejudicando também seus familiares. 

 

Atividade: Árvore da Saúde 

Foi perguntado aos(às) alunos(as): “O que é saúde?”. 

Cada integrante responde, até que todos(as) do círculo participem. Todos(as) 

falaram sobre saúde física e mental. 

Em cada carteira foi colocado uma folha de cartolina que representa uma folha de 

árvore. Cada folha possui uma palavra que os(as) alunos(as) devem relacionar ao tema saúde. 

As palavras: Transporte público, ambiente saudável, atividade física, cultura, 

acesso a serviço de saúde, educação de qualidade, moradia digna, segurança pública, 

saneamento básico (alguns jovens não sabem o que é), alimentação, renda mensal, direito de 

todos, dever do Estado, prevenção de doenças, moradia digna, trabalho (o jovem que ficou com 

esta palavra por algum motivo pessoal, preferiu não fazer a relação entre trabalho e saúde) e 

lazer. 

Todos os assuntos foram relacionados às vivências dos jovens. 

Depois de resolvidos os problemas técnicos com os equipamentos para a 

apresentação em PowerPoint, a educadora falou sobre os Determinantes Sociais da Saúde, 

sobre a construção da saúde pública, a atuação dos movimentos sociais na luta pela saúde e 

enfatizou a conquista e a importância do SUS, para ricos e pobres. 
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APÊNDICE II 

ROTEIRO PARA ENREVISTA 

Educandos(as) 2018 e egresso(a) 2017 

 

 

Nome: 

Idade: 

Endereço: 

Escolaridade: 

Profissão: 

 

Tema 1. Relação com o Museu da Vida 

1) O que motivou você a vir ao museu? Já havia visitado o museu antes de participar do Pró-

Cultural? 

2) O que você pensa sobre o fato de ter um museu perto do seu local de moradia? 

 

Tema 2. Relação com o Programa de Iniciação à Produção Cultural (Pró-Cultural): 

3) Como você ficou sabendo do programa? 

4) O que motivou você a se inscrever nesta ação educativa? 

5) Fale sobre as suas impressões a respeito da ação educativa. 

6) Fale um pouco sobre os aspectos que mais chamaram sua atenção na ação educativa. 

7) Em que medida o Pró-Cultural contribuiu para mudar a sua visão de mundo, a sua visão em 

relação ao local onde mora e/ou em relação a você mesmo(a)? 

 

Tema 3. Relação com o local em que vive: 

8) Você costuma denominar o lugar onde vive de comunidade ou favela? Por que? 

9) Em que medida as atividades propostas pelo projeto tiveram relação com a sua vivência, 

sua rotina, com aspectos culturais do local onde reside? 

10) Você vê ou ouve sobre seu local de moradia em mídias (TV, rádio, redes sociais, jornal 

impresso, etc.) e o que pensa sobre isso? Teria como mudar essa realidade? 
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APÊNDICE III 

ROTEIRO PARA ENREVISTA 

Educadora 

 

 

Nome: 

Idade: 

Endereço: 

Formação: 

Profissão: 

 

1  - Quantas pessoas fazem parte da equipe de educação ligada ao Pró-Cultural, quais as áreas 

de formação acadêmica e a atuação de cada um na ação educativa? 

 

2 - O que é o Programa de Iniciação à Produção Cultural e como são construídas ou pensadas 

as atividades e os materiais utilizados? 

 

3 - Nessa interação entre o Museu da Vida e os(as) jovens moradores(as) do entorno por meio 

do Pró-Cultural é levado em consideração os princípios da nova museologia ou museologia 

social? Pensando nessa função social do museu, como surgiu a ideia de diálogo entre um museu 

de ciências e os/as moradores/moradoras do entorno sendo um público não cientista? 

 

4  - Qual método é utilizado no desenvolvimento da formação crítica dos educandos(a)? Existe 

aproximação com a educação proposta por Paulo Freire? 

 

5 - Como é realizada seleção para participar do Pró-Cultural, quais critérios são levados em 

conta na escolha dos participantes e depois de ingressos como é feita a avaliação de 

aprendizagem? 
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APÊNDICE IV 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA EDUCANDOS MAIORES DE IDADE 

 

 

Dados de identificação 

Título do projeto: 

Pesquisadora responsável: 

Instituição a que pertence a pesquisadora responsável: 

E-mail/Telefone/Endereço acadêmico da pesquisadora em caso de dúvidas: 

Nome do(a) voluntário(a): ___________________________________________________________ 

Idade: _____________________ anos              R.G.: __________________________________ 

 

 

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “O museu de 

ciências e suas adjacências: a inserção do Museu da Vida/Fiocruz na vivência de jovens moradores do 

seu entorno a partir de uma ação educativa”, de responsabilidade da pesquisadora Jully Anne Almeida 

Lima, sob orientação do Prof. Dr. José Roberto da Rocha Bernardo. 

Nesta pesquisa procuro compreender os significados construídos por jovens moradores(as) 

do entorno do Museu da Vida/Fiocruz, a partir da ação educativa “Programa de Iniciação à Produção 

Cultural” (Pró-Cultural), buscando investigar a relação entre o museu e esse público, compreender o 

papel da ação educativa na potencialização dos saberes individuais e no desenvolvimento do senso de 

responsabilidade para a vida coletiva e identificar saberes enfatizados em algumas das atividades 

educativas propostas na ação. 

Para que os objetivos acima descritos sejam alcançados gostaria de realizar uma entrevista 

com registro em áudio feito com aparelho eletrônico de gravação, com garantia de confidencialidade 

das informações geradas e a privacidade do(a) entrevistado(a), que terá participação voluntária e em 

qualquer momento poderá desistir de participar do trabalho, sem trazer qualquer prejuízo. Com as 

informações obtidas não teremos nenhum ganho financeiro e os resultados da pesquisa serão repassados 

ao museu e utilizados para comunicar outros pesquisadores com a disponibilidade da dissertação e da 

publicação em revistas relacionadas a área da Educação. Este termo de consentimento livre e esclarecido 

possui duas vias, uma delas ficará com o pesquisador e outra com o sujeito participante. 

 

Eu, ____________________________, RG nº _____________ declaro ter sido informado(a) e 

concordo em participar, como voluntário(a), do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

 

____________________________________ 

(nome e assinatura do/a participante) 

 

 

 

____________________________________ 

(nome e assinatura do/a responsável por obter o consentimento) 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______. 
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APÊNDICE V 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 

 

 

Dados de identificação 
Título do projeto: 
Pesquisadora responsável: 

Instituição a que pertence a pesquisadora responsável: 
E-mail/Telefone/Endereço acadêmico da pesquisadora em caso de dúvidas: 
Nome do(a) voluntário(a): ___________________________________________________________ 
Idade: __________________ anos              R.G.:  _________________________________ 
Responsável legal: _________________________   R.G. responsável legal: ___________________ 
 

O(A) _______________________ está sendo convidado(a) a participar do projeto de 

pesquisa “O museu e a comunidade local: a ação educativa como ferramenta de valorização comunitária 

em um museu interativo de ciências”, de responsabilidade da pesquisadora Jully Anne Almeida Lima, 

sob orientação do Prof. Dr. José Roberto da Rocha Bernardo. 
Nesta pesquisa procuramos compreender os significados construídos por jovens 

moradores(as) de uma comunidade vizinha, a partir da ação educativa “Programa de Iniciação à 

Produção Cultural” (Pró-Cultural), realizada no Museu da Vida, buscando investigar a relação entre o 

museu e esses(as) moradores(as) do seu entorno, compreender o papel da ação educativa na 

potencialização dos saberes individuais e no desenvolvimento do senso de responsabilidade para a vida 

coletiva e identificar saberes enfatizados em algumas das atividades educativas propostas na ação. Sendo 

assim, o retorno de resultados junto aos sujeitos participantes se fará a partir do desenvolvimento da 

pesquisa. 
Para que os objetivos acima descritos sejam alcançados gostaria de realizar uma entrevista 

com registro em áudio feito com aparelho eletrônico de gravação, com garantia de confidencialidade 

das informações geradas e a privacidade do(a) entrevistado(a), que terá participação voluntária e em 

qualquer momento poderá desistir de participar do trabalho, sem trazer qualquer prejuízo. 
Com as informações obtidas não teremos nenhum ganho financeiro e os resultados da 

pesquisa serão repassados ao museu e utilizados para comunicar outros pesquisadores com a 

disponibilidade da dissertação e da publicação em revistas relacionadas a área da Educação. Este termo 

de consentimento livre e esclarecido possui duas vias, uma delas ficará com o pesquisador e outra com 

o sujeito participante. 
 

Eu, _____________________________, RG nº _________________, responsável legal por 

____________________________, RG nº ________________ declaro ter sido informado(a) e 

concordo com a sua participação, como voluntário(a), no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

____________________________________ 

(nome e assinatura do/a responsável legal) 

 

 

____________________________________ 

(nome e assinatura do/a responsável por obter o consentimento) 
 

 

 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______. 
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APÊNDICE VI 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA EDUCANDOS MAIORES DE IDADE 
 

 

 

Dados de identificação 
Título do projeto: 
Pesquisadora responsável: 

Instituição a que pertence a pesquisadora responsável: 
E-mail/Telefone/Endereço acadêmico da pesquisadora em caso de dúvidas: 
Nome do(a) voluntário(a): ___________________________________________________________ 
Idade: _____________________ anos              R.G.: __________________________________ 
 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “O museu de 

ciências e suas adjacências: a inserção do Museu da Vida/Fiocruz na vivência de jovens moradores do 

seu entorno a partir de uma ação educativa”, de responsabilidade da pesquisadora Jully Anne Almeida 

Lima, sob orientação do Prof. Dr. José Roberto da Rocha Bernardo. 
Nesta pesquisa procuro compreender os significados construídos por jovens moradores(as) 

de um museu de ciências, a partir da ação educativa “Programa de Iniciação à Produção Cultural” (Pró-

Cultural), realizada no Museu da Vida, buscando investigar a relação entre o museu e esses(as) 

moradores(as) do seu entorno, compreender o papel da ação educativa na potencialização dos saberes 

individuais e no desenvolvimento do senso de responsabilidade para a vida coletiva e identificar saberes 

enfatizados em algumas das atividades educativas propostas na ação. 
Para que os objetivos acima descritos sejam alcançados gostaria de realizar uma entrevista 

com registro em áudio feito com aparelho eletrônico de gravação, com garantia de confidencialidade 

das informações geradas e a privacidade do(a) entrevistado(a), que terá participação voluntária e em 

qualquer momento poderá desistir de participar do trabalho, sem trazer qualquer prejuízo. 
Com as informações obtidas não teremos nenhum ganho financeiro e os resultados da 

pesquisa serão repassados ao museu e utilizados para comunicar outros pesquisadores com a 

disponibilidade da dissertação e da publicação em revistas relacionadas a área da Educação. Este termo 

de consentimento livre e esclarecido possui duas vias, uma delas ficará com o pesquisador e outra com 

o sujeito participante. 
 

Eu, ___________________________, RG nº ________________ declaro ter sido informado(a) e 

concordo em participar, como voluntário(a), do projeto de pesquisa acima descrito. 
 

 

 

____________________________________ 

(nome e assinatura do/a participante) 

 

 

 

____________________________________ 

(nome e assinatura do/a responsável por obter o consentimento) 
 

 

 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______. 


