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RESUMO

A proposta deste trabalho é promover reflexões sobre o potencial pedagógico do museu,
compreendido aqui como uma ferramenta potente no processo de ensino- aprendizagem.
Dessa maneira, a investigação sobre suas possibilidades, desafios e perspectivas foi
desenvolvida através do diálogo entre espaço museal, a escola e, em especial, o ensino de
Sociologia. Do ponto de vista metodológico, com o objetivo de aprofundamento na temática,
foi elaborado um formulário online destinado a professores da Educação Básica e foram
realizadas duas entrevistas semiestruturadas com profissionais que representam o museu e a
escola. Através da caracterização do processo de implementação da função educativa nos
museus e da análise dos dados coletados, buscou-se chamar a atenção para a
indispensabilidade da popularização dos museus, compreendendo a importância de
ressignificar estes espaços e potencializar seu papel educativo inclusivo com ações que
valorizem  a presença e participação das juventudes periféricas.

Palavras-chaves: Museu; Escola; Educação pública; Juventudes; Ensino de Sociologia.
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ABSTRACT

The purpose of this work is to promote reflections on the pedagogical potential of the

museum, understood here as a powerful tool in the teaching-learning process. In this way, the

investigation of its possibilities, challenges and perspectives was developed through the

dialogue between museum space, the school and, in particular, the teaching of Sociology.

From the methodological point of view, in order to deepen the theme, an online form was

created for teachers of Basic Education and two semi-structured interviews were conducted

with professionals representing the museum and the school. Through the characterization of

the process of implementing the educational function in museums and the analysis of the data

collected, we sought to draw attention to the indispensability of popularizing museums,

understanding the importance of reframing these spaces and enhancing their inclusive

educational role with actions that value the presence and participation of peripheral youth.

Key-words: Museum; School; Public education; Youths; Sociology Teaching.
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Introdução

Sempre esteve presente em mim a função transformadora da arte. São tantas

possibilidades, encontros e desencontros, em momentos e fases da vida em que ela esteve

presente e me marcou de alguma forma. Atualmente ainda me recordo perfeitamente das

primeiras vezes que tive acesso ao espaço musealizado, assim como a última, como estudante

do ensino médio. São lembranças que ocupam uma memória afetiva da minha trajetória

escolar. Esta memória não se limita ao contato com o museu, aos objetos ali presentes e à

linguagem que buscava traduzir aquilo tudo. Trata-se, também, da expectativa de conhecer

um lugar novo, de sair da sala de aula, da viagem no ônibus com os amigos de turma e os

professores, ou seja, um conjunto de fatores que tornam a experiência ainda mais

enriquecedora.

Nesse momento, como estudante em processo de formação em um curso de

licenciatura em Ciências Sociais novas perspectivas, se abriram e redireciono meu olhar para

compreensão do papel educativo do museu, com o propósito de investigar suas

potencialidades pedagógicas. Durante a pesquisa para a realização deste trabalho notou-se

uma ausência expressiva de produções científicas que reflitam sobre a incorporação do

museu como ferramenta educativa, em especial no ensino de sociologia na educação básica,

que tem como público alvo as juventudes, justamente o público alvo da grade curricular

obrigatória do Ensino Médio.

O primeiro capítulo do trabalho realiza uma breve contextualização da construção e

implementação do setor educativo dos museus em caráter nacional, levando em consideração

o contexto histórico social e as razões pelas quais demandou-se a transformação dessas

instituições em seu papel e função. Nesse contexto, compreendeu-se que o museu deveria

atuar de forma ativa na luta contra os problemas sociais, principalmente refletindo as

necessidades da comunidade que ali se fazem presentes. Assim, foram abordados eventos

tidos como essenciais para a consolidação dessas mudanças, também destacando a PNEM

(Política Nacional de Educação Museal) como um marco histórico na reivindicação por

direitos e fortalecimento do campo  denominado  de educação museal.

No capítulo seguinte me debruço na análise dos dados obtidos através da elaboração

e divulgação de um formulário online voltado para professores da educação básica de

qualquer segmento e/ou disciplina. Inicialmente buscou-se traçar o perfil daqueles professores
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com informações sobre sexo, idade, tempo de atuação na docência, atuação na rede pública,

privada ou ambas, e sobre o segmento da educação básica que trabalham e a disciplina que

lecionam.

Numa segunda etapa, abordo a relação daquele professor com as experiências

educativas museais, o desenvolvimento ou não de atividades nesses espaços . Caso já tivesse

alguma experiência, busquei saber se foi planejada ou não, se o profissional sente-se

capacitado para desenvolver esse tipo de proposta pedagógica fora do ambiente escolar, e se a

sua formação o preparou para atuar  em espaços de educação não formal como o museu.

Por fim, não menos importante, também foi dedicado um espaço à investigação dos

desafios estruturais que já impediram e/ou dificultaram a realização de projetos em museus e

com os quais esses professores já se depararam. Desta maneira, a última pergunta do

questionário envolve uma questão que norteará todo trabalho: que representações os

estudantes têm do museu?

O terceiro e último capítulo me dedico à análise das duas entrevistas realizadas

através de plataformas virtuais tendo em vista o atual contexto provocado pela pandemia. As

interlocuções com Anailde Feitosa, professora de Sociologia atuante na rede pública

estadual de ensino no município de São Gonçalo e a professora e educadora museal Suzi

Aguiar que atualmente trabalha no setor educativo do Museu da Vida foram fundamentais

para as reflexões desenvolvidas.

Museu e escola são espaços em que os modelos educativos colocados em cena

apresentam padrões e objetivos diferenciados, considerando que se tratam de instituições com

configurações distintas, representando ensino não formal e o formal. No diálogo desenvolvido

a partir de um roteiro previamente constituído, considerou-se importante conhecer a trajetória

das profissionais, os caminhos e motivações que as conduziram para o trabalho com a

educação. Foi interessante perceber que apesar dos diálogos terem sido conduzidos por

caminhos diferentes, em muitos momentos as narrativas foram se revelando complementares,

em vários aspectos. Foi possível, assim, conhecer e comparar as concepções da experiência

musealizada sob duas perspectivas diferentes, entretanto relacionadas, que permitiram discutir

as potencialidades pedagógicas desses espaços e as contribuições do ensino de sociologia

para a concretização desses projetos. Por fim, nas considerações finais, retomo algumas

ideias, questionamentos e formulações centrais neste trabalho e suas possíveis contribuições.
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Capítulo 1. Implementação da Função Educativa em Museus e a PNEM

O primeiro capítulo desse trabalho destina-se a uma breve contextualização da

história dos museus no Brasil. Pretende-se focar na implementação da função educativa

nessas instituições e no processo criação da PNEM (Política Nacional da Educação Museal),

marco significativo na luta de direitos e reconhecimento desse campo, que além de fomentar

o trabalho de ensino e pesquisa, fortalece as relações entre museu e escola. Para compreender

sob como essas mudanças foram conduzidas é necessário dedicar um momento à observação

dos contextos históricos e políticos sob os quais se desenvolveram.

O fenômeno museu surge, se constrói e se consolida na Europa, relacionado ao

desenvolvimento da colonização dos continentes africano, asiático, americano, entre outros.

Dessa maneira, tendeu a assumir um caráter eurocêntrico e etnocêntrico, atendendo às

demandas e interesses de países imperialistas, onde se concentravam os poderes e relações de

dominação culturais, sociais e político-econômica. Apenas na chamada modernidade, entre o

final do século XVII e XVIII, começam a surgir museus com a dimensão de natureza dos

espaços e acesso gratuitos e consequentemente, observa-se a transformação da sua função

social, admitindo-se conexões com a educação, como por exemplo, o Museu do Louvre em

Paris, e o Museu Britânico, na Inglaterra.

No Brasil, é possível afirmar que as ações educativas pensadas e implementadas no

espaço museal apresentaram-se inicialmente como atividade de um setor educativo

institucionalizado em 1927. Nessa ocasião foi criado o Serviço de Assistência ao Ensino do

Museu Nacional, por Roquete Pinto. O trabalho do Serviço tinha como tarefa principal

possibilitar o desenvolvimento de práticas educativas que colaborassem com o aprendizado e

com o currículo escolar.

Ainda que a década de 1950 seja apontada como uma época de

reflexão sobre as relações entre museus e educação, é preciso

não deixar de levar em conta que essa relação já vinha sendo

afirmada. (KNAUSS, 2011, p. 586).

Após a segunda guerra mundial o mundo passa por uma reconfiguração em diversas

dimensões principalmente na social. Tratando desse assunto, as décadas de 50 e 60

representam um certo protagonismo no que diz respeito às mobilizações sociais. Nesse

contexto, os movimentos sociais, feministas, negro indígena, por exemplo, vão exercer um
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papel crítico muito relevante para o desenvolvimento destas discussões junto à sociedade.

Dois exemplos disto é o surgimento do Museu do Índio, representando a luta contra o

preconceito e a invisibilidade dos dos povos indígenas e a criação do Museu de Imagens do

Inconsciente trazendo a história da médica psiquiatra Nise da Silveira e a importância da luta

antimanicomial. Desta maneira, a função social da instituição museu passa a ser debatida.

Afinal, o museu está a serviço de quem? Para quem? E o que ele pode oferecer à população?

Sua potência não pode ultrapassar os limites da contemplação das Belas Artes? O Museu é

um lugar de coisas do passado?

Com o objetivo de incentivar os museus e fomentar o debate acerca das

transformações pelas quais essas instituições demandavam passar, foi criado em 1946, o

ICOM - Conselho Internacional de Museus. , é . Nesse processo, pode-se destacar a parceria

com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) a

fim de possibilitar encontros e discussões, inclusive em muitos momentos, priorizando a

temática educação, entre diversas nações, tendo um desses ocorrido no Rio de Janeiro, em

1958.

Um passo importante que registro foi a definição de museu proposta em 2001 na 20ª

Assembleia Geral do Conselho Internacional de Museus, o ICOM, que recentemente vem

passando  por  uma atualização:

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

do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva,

investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu

entorno, para educação e deleite da sociedade.” (ICOM, 2001, 06 de julho).

Em 1956 ocorreu a formação do ICOM-BR, que possibilitou o acontecimento, no

mesmo ano, do I Congresso Nacional de Museus, realizado no estado de Minas Gerais, cujo

foco era a análise e investigação da situação em que se encontravam os museus nacionais.

Para além de debates históricos e conceituais, esses eventos foram essenciais para a

cientificação e profissionalização da museologia, e também, sem dúvidas, para a

compreensão do caráter e potência pedagógica dos museus. Dessa forma, com a

efervescência de eventos e discussões que ocorriam acerca da reorganização do campo

intelectual da museologia, inclusive no Brasil, merece destaque o ano de 1958 pela
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realização do Seminário Regional Latino-Americano da Unesco sobre o Papel Educativo dos

Museus, no Museu de Arte Moderna, no Distrito Federal.

Outro fórum importante nessa trajetória foi o encontro na década 1970, da Mesa

Redonda de Santiago do Chile em que diversas questões e temáticas tratavam e chamavam

atenção das instituições para o que estava acontecendo com a sociedade para além desses

espaços. Uma reflexão central referia-se às contribuições do museu para a redução dos

índices de analfabetismo, atuando a favor da redução dos preconceitos de qualquer natureza,

contra as desigualdades e em prol da dignidade social e, logicamente, da criação de políticas

públicas que beneficiem essas questões. Assim, nesse contexto em que se discute o papel

dessas instituições para os reais interesses da sociedade, se desenvolve a museologia social.

No Brasil, a partir dos anos 80, o pensamento museológico e algumas

práticas culturais sofreram uma inflexão no sentido de maior aproximação

das questões políticas e sociais do país. Os cursos de formação

desempenharam nesse panorama um papel de destaque. (CHAGAS, 2001-2,

p. 56).

Na década de 1980 foi implementada uma primeira política pública específica de

museus no Brasil. O Programa Nacional de Museus ocorreu entre 1980 e 1985 e contou com

duas ações específicas no campo da educação. Uma foi o Projeto Interação, que fomentou a

relação continuada entre museus e o ensino formal, com atividades colaborativas e

integradas. A outra ação foi o lançamento das apostilas Museu e Educação, em dois volumes,

pelo MEC, voltadas para o desenvolvimento de projetos educativos nos museus e a

instrumentalização de seus profissionais.

É somente no início dos anos de 1980 que esse debate sobre o sentido do

trabalho educacional nos museus vai ganhar uma nova conceituação. A

relação dos museus com as escolas mudou por muitos fatores sociais.

(KNAUSS, 2011, p. 594)

Na década de 80 após o regime ditatorial militar e com a abertura do Estado

democrático de direito, os museus começaram a renovar seu formato e pensamento

(CHAGAS 2001). A representação dos objetos museológicos assume novas possibilidades e

limitações são superadas, emergindo novas percepções sobre os bens materiais e imateriais,
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que registram a memória da expressão cultural de diferentes grupos sociais. Além disso,

passa a ser considerada também a potencialidade participativa do público no processo de

comunicação e pesquisa, dando-se seguimento até os dias atuais.

Para a construção ritual e simbólica da nação não bastava a criação de selos,

moedas, bandeiras, hinos, armas e cores nacionais. Era preciso também, a

exemplo de outros países, constituir calendários e datas cívicas, fixar

iconograficamente a imagem dos mandatários da nação, erigir monumentos,

redigir documentos, elaborar um projeto historiográfico de nação

independente, convocar artistas e outros intelectuais para este projeto. Era

preciso, sobretudo, constituir uma nova inteligência e estabelecer novos

procedimentos de fixação de memória. (CHAGAS, 1999, p.32).

Entretanto, na década seguinte o avanço desse processo e o incentivo de ações e

políticas públicas foi prejudicado pela falta de incentivo por parte do Estado. Órgãos

importantes sofriam com o processo de desmonte, como por exemplo, o Ministério da

Cultura, que foi extinto.

Contudo, na virada do século, no ano de 2003, esse panorama já muda com o avanço

de mobilizações e o lançamento da PNM (Política Nacional de Museus)1, apresentada pelo

ministro da cultura e cidadania Gilberto Gil, que dedica parte do eixo sobre democratização e

acesso aos bens culturais à questão das ações educativas em museus2.

Com o desdobramento dessas ações e articulações, surge a Rede de Educadores em

Museus (REM), criando fóruns de discussões cuja temática principal era a Educação Museal.

Diante dessa movimentação, incentivada por diferentes instâncias, destaca-se a criação do

Prêmio Darcy Ribeiro, em que o objetivo estava diretamente relacionado à promoção da

reflexão sobre  novas formas de práticas e ações educativas em museus.

Entre os meses de junho e julho do ano de 2010 na cidade de Petrópolis,

especificamente no Museu Imperial, ocorreu o I Encontro de Educadores articulado pelo

Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). Neste encontro, objetivou-se traçar diretrizes e

estratégias para elaboração de uma política de educação para os museus do IBRAM, que

2 Cabe registrar e refletir sobre as motivações de por que um setor como esse  tão essencial  para sociedade vive
uma trajetória de intermitência no Brasil, e quais são os objetivos do poder público e político com isso.
Atualmente o Ministério da Cultura e Cidadania foi novamente extinto no início do governo presidencial de Jair
Bolsonaro.

1 O documento do caderno da PNM (Política Nacional de Museus) encontra-se disponível em:
http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2010/01/politica_na-cional_CadernodaPol%EF%BF%BDticaNa
cionaldeEduca%EF%BF%BD%EF%BF%BDoMuseal-PNEM13museus.pdf Acesso em
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acabou resultando na Carta Petrópolis que teve como título “Subsídios para a construção de

uma política nacional de educação museal”.

O desenvolvimento desse processo visava, por parte dos educadores museais e demais

representantes interessados conquistar políticas públicas que pudessem garantir direitos na

área da educação museal. Tal processo ocorreu ativamente através de fóruns nacionais como

os que aconteceram em Petrópolis (2012), Belém (2014) e Porto Alegre (2017), além das

interações nas redes sociais, principalmente no blog da PNEM. Dessa forma, em junho de

2017 ocorreu o II Encontro Nacional do Programa Nacional de Educação Museu. Deve-se

registrar que o processo de construção e elaboração da PNEM ocorreu democraticamente

com a participação de profissionais da educação e de museus de todo o país. Dessa forma,

cabe ao IBRAM a avaliação e implementação, com o apoio das REM’s - Redes de

Educadores em Museus e Centros Culturais (criadas no estado do Rio de Janeiro em 2003) e,

especialmente em diálogo  aberto com a sociedade.

A criação das REM’s deu-se em decorrência das demandas dos educadores museais,

que pretendiam promover ações que possibilitassem principalmente a comunicação entre

esses profissionais, assim como, fomentar o conhecimento e a formação, a troca de

experiências e os debates acerca das práticas e teorias, relacionadas à realidade e

necessidades desse campo. Nesse sentido, essa relação de comunicação e troca também

ofereceu a possibilidade de reflexão crítica acerca das lacunas que existem quando falamos

de educação museal no Brasil e das políticas públicas direcionadas para esse campo.

Na medida em que o objetivo deste capítulo é também ampliar a compreensão de

como essa política significou um marco no que diz respeito à função educativa em museus,

faz-se importante resgatar alguns dos princípios que foram traçados e que contribuíram para

as reflexões que serão desenvolvidas no decorrer deste trabalho.

Inicialmente, buscou-se garantir a existência de um setor educativo em cada museu,

visto que no levantamento de dados averiguou-se na época que apenas 48% dessas

instituições contavam com um setor educativo.

Logicamente uma das preocupações também consistiu na garantia de que esse setor

educativo pudesse dispor de uma equipe com conhecimentos qualificados e

multidisciplinares. Como lembra (SUBIRATS, 2003), uma comunidade não é homogênea,

pelo contrário tratam-se de diversos modelos culturais, representações, valores que de fato

irão interferir com as formas de relacionamento desses sujeitos com e nos espaços públicos.

Portanto, o museu deve estar disponível ativamente, no processo de socialização e

construção de identidades, cabendo a essas instituições, a tarefa reflexiva e investigativa de
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pensar quem são os sujeitos que constituem aquela comunidade na qual o museu encontra-se

inserido.

Como já foi salientado, historicamente a instituição museu passou por diversas

transformações, processos de reconstrução e ressignificação das suas práticas e funções.

Assim, vale indagar, quando falamos da relação entre museu, educação e comunidades, como

a educação é compreendida nos museus? Ela faz parte de algo fundamental na sua missão

e/ou propósito? Ela se preocupa com o processo formativo crítico reflexivo dos sujeitos e

atua de modo a contribuir pedagogicamente nessa formação ou apenas se restringe em

traduzir discursos expositivos e técnicos? Há a preocupação em estabelecer uma

comunicação efetiva entre essas instituições e as escolas? (FARIA, 2000).

Dessa maneira finalizo esse capítulo com essas provocações que não se encerram

neste momento, muito pelo contrário relacionam-se com as análises que busco desenvolver

no decorrer desse estudo. Afinal, como o museu pode ser uma ferramenta potente na

educação básica? Na sequência, o próximo capítulo convida o leitor a refletir mais

profundamente acerca dessas questões sob a perspectiva de profissionais que atuam em

museus e escolas. Pretende-se ainda trazer a análise de um material conquistado através da

contribuição de professores da educação básica, interlocutores dessa pesquisa.
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Capítulo 2. Educação em Museus: uma Ferramenta Pedagógica Potente? Análise de

dados quantitativos

Foi lembrado anteriormente que a partir de um processo histórico o museu assume a

responsabilidade social com a comunidade na qual está inserido, investindo na

implementação da função educativa nesses espaços, considerando o seu papel no incentivo à

cidadania, na redução de desigualdades e na construção de identidades como um lugar de

memória (NORA,1993). Visto que neste trabalho, o objetivo é a reflexão acerca da dimensão

pedagógica do museu, durante a construção da pesquisa e leitura bibliográfica foi possível

identificar algumas questões que envolvem os desafios que os profissionais da área da

educação ainda encontram na tentativa de desenvolver atividades em espaços de educação

não formal (MARANDINO, 2001) como os museus.

Nessa direção, o presente capítulo se debruça sobre a análise dos dados obtidos

através do formulário online desenvolvido na plataforma Google Forms, e aplicado durante o

período de 22 de outubro de 2020 até 12 de novembro de 2020. O questionário foi destinado

a professores da educação básica de qualquer disciplina, tendo sido obtida a participação de

56 respondentes.

Este formulário foi produzido como parte de uma estratégia de aproximação dos

profissionais, em busca do aprofundamento da temática e enriquecimento do caráter

crítico-reflexivo do trabalho principalmente para não me restringir ao debate conceitual e ao

diálogo com outros estudos. Logo, apropriei-me deste recurso metodológico, para

amparar-me nos saberes e contribuições que o conhecimento e a prática empírica também

oferecem. Entende-se que as perspectivas dos professores que participaram, embora não

possam ser tratados como tradução da realidade e do pensamento de todos os professores,

pesquisadores e profissionais da área, permitem identificar pistas, questões e possibilidades

sobre a problemática investigada.

No primeiro momento buscou-se traçar o perfil dos professores respondentes, através

de questões sobre sexo, a faixa etária e o tempo de atuação do profissional na prática docente.

De acordo com as respostas, é possível verificar que predominantemente a participação foi do

sexo feminino.
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Figura 1: Sexo dos participantes
Fonte: Própria

Adiante, foi possível verificar que a maioria dos participantes está na faixa etária entre

31-70 anos, sendo a menor porcentagem pertencente ao grupo que se situa entre 18 e 30 anos.

Detalhe: não houve a participação de nenhum profissional na faixa etária acima de 70 anos.

Figura 2: Faixa etária dos participantes
Fonte: Própria

Diante dos dados e considerando a faixa etária que teve menor percentual de

participação, pode-se chamar a atenção para um fato, que nos últimos anos tem sido

investigado principalmente pelos pesquisadores e instituições de educação, que é o

desinteresse dos jovens nos cursos de formação de professores e/ou licenciaturas e o aumento
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das taxas de evasão. Como nos lembra GATTI (2009) “[...] a docência vem deixando de ser

uma opção profissional procurada pelos jovens [...]” condição que se dá por uma gama de

fatores, sobretudo pela supervalorização do ensino técnico-empresarial voltado para o

mercado de trabalho e o projeto de desvalorização da educação no país.

Nesta temática, apropriando-me do meu lugar de estudante do curso de graduação em

licenciatura, recordei-me de uma situação vivenciada durante o programa de Residência

Pedagógica em Ciências Sociais, que realizei em uma escola pública na cidade de São

Gonçalo acompanhando a disciplina de Sociologia. Em uma das aulas, de alguma forma a

discussão entrou no assunto profissão e foi questionado se algum aluno teria vontade de

cursar a licenciatura em alguma área. Consideramos a pergunta pertinente, uma vez que eram

estudantes do Ensino Médio e já estavam começando a ser familiarizados com essas

projeções sobre o futuro.

A despeito de nenhum estudante manifestar interesse pela área, de acordo com as

respostas percebeu-se que havia o reconhecimento por parte dos alunos sobre a importância

da profissão professor para a sociedade. Entretanto, como ressaltado por Tartuce; Nunes;

Almeida (2010, p.?) com “a massificação do ensino, condições de trabalho, baixos salários,

feminização no magistério, políticas de formação, precarização e flexibilização do trabalho

docente, violência nas escolas, emergência de outros tipos de trabalho com horários parciais”

torna-se cada vez mais ausente o interesse pela profissão. Contudo, essa é uma temática que

requer tempo e dedicação para que a investigação seja realizada fazendo jus à complexidade

do tema..

Outra variável importante, a fim de definir o perfil dos participantes, foi o tempo de

atuação desses professores. Nesse quesito foi possível notar uma diversificação um pouco

maior entre as respostas. Entretanto, constatou-se a predominância de professores que estão

há pelo menos dez anos na prática docente, ou seja, podemos afirmar que já possuem uma

experiência no cotidiano escolar.
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Figura 3: Tempo de profissão
Fonte: Própria

Em seguida, perguntou-se em qual segmento da educação básica o professor atuava.

Aqui se pretendia observar também se teríamos a presença de docentes que tem a sua prática

com estudantes do Ensino Médio, prioridade no objeto desta pesquisa; segmento este que será

privilegiado no próximo capítulo, quando tratarei especialmente do ensino de Sociologia.

Figura 4: Segmento Educacional
Fonte: Própria

Contudo, constatou-se que metade dos participantes lecionam em mais de um

segmento da educação básica, realidade que é bem recorrente, principalmente na rede pública

de ensino do Rio de Janeiro, visto que o último concurso público realizado pela Seeduc

(Secretaria de Estado de Educação) foi no ano de 2014, ou seja, praticamente há 7 anos atrás.
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A questão seguinte versou sobre qual rede de ensino esse professor pertence, dentre

as opções pública, privada ou ambas. Como demonstrado no gráfico abaixo, a participação de

professores da rede pública foi consideravelmente maior. Este fato nos permitirá verificar

quais são os maiores desafios em promover a atividade museal para este segmento.

Figura 5: Rede de Ensino
Fonte: Própria

Dando continuidade a exposição dos dados que contemplam a pesquisa, outro critério

foi verificar quais disciplinas esses professores lecionam.
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Figura 6: Disciplinas
Fonte: Própria

Como se pode notar, constatou-se uma diversidade significativa entre as respostas,

tendo docentes de todas as áreas do conhecimento que compõem a BNCC (Base Nacional

Curricular Obrigatória) e de disciplinas integradas. Apesar da pouca diferença, destacou-se a

maior participação de professores da disciplina de Sociologia.

Posto isto, avanço na análise dos dados iniciais para a averiguação da participação

destes professores em atividades que envolvam os espaços museais como consta no gráfico

abaixo. Nota-se que mais da metade já promoveu algum tipo de atividade dessa natureza.

Dessa forma, positivamente, de acordo com as hipóteses levantadas acerca dessa ferramenta

pedagógica, percebeu-se nos dados fornecidos através da pesquisa que há em certa medida, o

desejo de transformar os instrumentos de comunicação educacional, prática que deve ser

incentivada tanto por parte do museu quanto pela escola.

Figura 7: Experiência museal
Fonte: Própria

No formulário também foram incorporadas questões dedicadas à investigação de uma

das hipóteses levantadas neste trabalho, que diz respeito às formas de viabilizar que ações

pedagógicas sejam articuladas e vantajosas para além da experiência física no espaço
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musealizado. Ressalto, que isto não significa diminuir a potencialidade e a representação

simbólica das ações cujo objetivo está estritamente voltado para esse tipo de experiência e

para os resultados que elas proporcionam. Sobre a importância do museu oferecer um suporte

didático para os professores, a fim de auxiliar a atividade desenvolvida no espaço

musealizado, como visto abaixo, a maioria se posicionou positivamente.

Figura 8: Material didático museal
Fonte: Própria

Considerando que um dos objetivos deste trabalho é explorar as potencialidades do

museu como ferramenta de ensino-aprendizagem, como desenvolve FARIA (2000) a não

divulgação e/ou compartilhamento de um material didático que ofereça possibilidades

daquele professor planejar a atividade ou dar continuidade ao que foi apresentado durante a

visitação posteriormente em suas aulas, tende a limitar estratégias pedagógicas que poderiam

ter sido exploradas mais profundamente antes ou depois da experiência.

Tal estratégia pode facilitar e consolidar as relações entre ensino formal e não formal,

de modo a ampliar democraticamente o acesso à cultura. Entretanto, como exposto no

primeiro capítulo, o campo da educação museal, nas últimas décadas, tem buscado

intensamente garantias e direitos, que obviamente dependem da criação de políticas públicas

para investimento, valorização, especialização e profissionalização da categoria.

Compreende-se, assim, que se faz necessária a adaptação de ambas instituições, museu e

escola, tornando possível a comunicação mais efetiva entre eles .

O último assunto abordado no formulário contribui para esses debates, pois procurou

averiguar em que dimensão essas atividades realizadas foram fruto  de um planejamento.
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De acordo com o gráfico abaixo, é possível notar uma divisão proporcionalmente

equilibrada entre os que planejaram uma atividade de acordo com o currículo mínimo para a

visita  e os que compartilharam apenas da experiência da visitação guiada.

Figura 13: Planejamento
Fonte: Própria

Nesta lógica, o que é necessário levar em conta para que as potencialidades surgidas

no contexto da visita não se dispersem e os estudantes possam se apropriar das diferentes

formas de patrimônios musealizados? (CANCLINI, 2012)

Nesta direção, Circe Bittencourt (2008) fornece algumas contribuições quando trata

das questões relacionadas à utilização dos museus como um instrumento potente no processo

de ensino e aprendizagem. A historiadora ressalta a importância do planejamento das

atividades, a fim de estimular novas compreensões sobre esses espaços. Assim, propõe o

seguinte roteiro:

- Definir os objetos da visita;

- Selecionar o museu mais apropriado para o tema ser trabalho; ou

uma das exposições apresentadas, ou parte de uma exposição, ou ainda um

conjunto de museus;

- Visitar a instituição antecipadamente e alcançar uma familiaridade

com o espaço a ser trabalhado

-Verificar as atividades educativas oferecidas pelo museus e se elas

se adequam aos objetivos propostos e neste caso, adaptá-los aos próprios

interesses;
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-Preparar os alunos para a visita através de exercícios de

observação, estudo de conteúdos e conceitos;

-Coordenar a visita de acordo com os objetivos propostos ou

participar de visita monitorada, coordenada por educadores do museu;

-Elaborar formas de dar continuidade à visita quando voltar à sala

de aula;

- Avaliar o processo educativo que envolveu a atividade a fim de

aperfeiçoar o planejamento de novas visitas, em seus objetivos e escolhas.

(BITTENCOURT, 2008, p. 357)

Sob essa perspectiva, compartilho abaixo um relato obtido também através do

formulário na opção de resposta descritiva que era possibilitada somente ao profissional que

havia selecionado a alternativa “sim” para a pergunta relativa à ter ou não promovido alguma

visita e/ou atividade em museus. Foi possível saber se os objetivos foram alcançados ou não

através dessa proposta pedagógica.

“Já promovi visitas vinculadas ao currículo mínimo, mas foram poucas. A

maioria são apenas visitas guiadas, por termos poucas opções próximas a

SG. Essas visitas dependem de conseguir ônibus, alimentação etc.

Conseguir uma exposição que case com o currículo depende mais de sorte

que esforço dos professores. Mesmo sem vínculo com o currículo, faço

visitas guiadas com meus alunos porque para a maioria deles é a primeira

experiência em Museus. O retorno é sempre positivo. Uma atividade

cultural enriquecedora. Sempre após uma visita, reservo uma aula seguinte

para promover alguma atividade relacionada à visita”.

Uma questão importante levantada por TARTUCE; NUNES; ALMEIDA (2010) diz

respeito à recorrente falta de docentes formados, que se sintam capacitados e seguros, uma

vez que é necessário que esse profissional disponha de uma expertise necessária para

desenvolver um projeto e/ou atividade em espaços de educação não formal. Esta formação é

fundamental para que possa explorar adequadamente as potencialidades pedagógicas desse

tipo de atividade. Como se pode verificar no gráfico abaixo, a maioria dos professores que

participaram desta pesquisa, afirmaram sentir-se capacitados para tal.
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Figura 14: Sentir-se capacitado
Fonte: Própria

Nos dados expostos mais de 80% dos professores consideram-se capacitados para

desenvolver atividades em espaços de educação não formal, como o museu. Entretanto, os

dados que exponho adiante constatam uma contrariedade entre essas afirmações, visto que

quase a metade dos mesmos profissionais dizem não ter recebido formação adequada nos

cursos de graduação e/ou normal para desenvolver esse tipo de atividade.

De acordo com Bourdieu (1979 p. 146) para se apropriar simbolicamente dos bens

culturais é preciso ter os instrumentos desta apropriação e os códigos necessários para

decifrá-los, desta maneira é possível promover uma ação cultural educativa sem essa

competência?

Figura 15: Formação
Fonte: Própria
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Nesse sentido, ressalta-se a relevância do trabalho nos cursos de formação inicial nas

licenciaturas ao promover debates e incentivar nas bibliografias, disciplinas e estágio

obrigatório a aproximação dos estudantes em relação aos espaços de educação não formal.

Compreendendo que na maioria dos cursos a carga horária do estágio obrigatório, acaba

destinando-se completamente ao acompanhamento e participação das aulas e atividades nos

espaços de educação formal como a escola.

Ademais, faz parte da realidade de muitos estudantes dos cursos de graduação não

estarem socializados com esses espaços e instituições de memória, uma vez que a

democratização do acesso a esses espaços torna-se distante, pois na maior parte dos casos,

museus e centros culturais não se encontram distribuídos igualmente entre as regiões

periféricas e afastadas dos grandes centros urbanos. Isto também afeta os estudantes das

escolas, questão que veremos a seguir.

Figura 16: Desafios
Fonte: Própria

No gráfico acima, busquei verificar quais seriam as principais dificuldades que os

professores enfrentam ao propor e/ou desenvolver atividades dessa natureza. Dentre as

opções: mobilidade, tempo, falta de interesse dos estudantes, falta de apoio da direção e a

falta de comunicação entre professor, direção e escola, todas as alternativas foram

selecionadas.

No entanto, para majoritariamente 70,6% dos participantes o principal problema está

relacionado à mobilidade. Corroborando com estes dados, o levantamento do Instituto Pereira

Passos3 (2003) demonstra como as desigualdades presentes no estado do Rio de Janeiro,

3 Pode-se saber mais a respeito em: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas, Acesso em <03/02/2021>
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estendem-se ao plano sociocultural. Apesar de ser reconhecido pela quantidade e magnitude

de seus equipamentos culturais, a maior parcela destes encontram-se nas zonas mais

privilegiadas.

O tempo é uma outra questão importante a ser considerada para nós que partilhamos

da vida em uma sociedade capitalista. A complexificação e intensificação da rotina, jornada

de trabalho e os intervalos despendidos para realização dessas atividades faz dessa medida

social temporal algo precioso. Tratando da disciplina de Sociologia, nos deparamos com esse

desafio de forma mais intensa visto que dispõe uma carga horária reduzida em comparação às

demais disciplinas como Português e Matemática e um currículo mínimo extenso, fato que

torna ainda mais desafiador o planejamento e desenvolvimento dessas práticas em espaços

para além da sala de aula.

Em muitos sentidos o professor acaba sendo aquela figura que assume boa parte das

atribuições e responsabilidades quando se trata do trabalho educativo na sala de aula.

Entretanto, esse ponto de vista além de ser improcedente não é fiel à realidade. Como

demonstram os dados, cabe evidenciar que pensar e promover alternativas pedagógicas desse

cunho requer observar desde os impactos orçamentários nos serviços educativos, até o projeto

político pedagógico que a escola constrói. Esse projeto visa ações que busquem viabilizar a

construção de uma educação intercultural e democrática? Vejamos mais um depoimento do

formulário da pesquisa:

“Sim. Sempre levei meus alunos em visitas aos museus. Em primeiro lugar é
preciso dizer das dificuldades que tive quando me preparava para uma
atividade extra (mas que não me desanimavam). O apoio financeiro e
logístico (autorização dos pais, transporte - ônibus urbano, barcas, lanche)
ficavam por minha conta (meu trabalho era em escola estadual). Sempre tive
o apoio de uma professora de História que dividia comigo a
responsabilidade de comandar um grupo de alunos no espaço fora da escola
e também proporcionando a estes alunos atividades pedagógicas envolvendo
esta experiência nova para eles. Posso dizer que as experiências foram
excelentes e que atingia os objetivos, pois observar o olhar extasiado do
aluno para o novo; sentir a emoção e sensibilidade de alguns ao olhar pela
primeira vez ao vivo uma obra de arte - uma pintura, escultura, concluindo
que museu não era lugar de coisas velhas; perceber como esta atividade
resulta na melhoria da relação interpessoal professor-aluno. E o mais
importante que observei nestas atividades foi resultado na melhora da
autoestima do aluno. É preciso que os centros culturais invistam mais em
programas e materiais pedagógicos de apoio aos professores para a
democratização do acesso a cultura”.
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Nesse sentido, assim como Mário Chagas (2015) reflito que pensar em ações

educativas em espaços para além das salas de aula implica também pensar sobre os desafios e

as lacunas existentes sobre as possíveis formas de democratização de acesso ao patrimônio

cultural. Dessa maneira, qual é a representação que os estudantes têm dos museus? No último

gráfico, foi perguntado aos professores se, de acordo com as suas concepções, o museu

ocupava a representação de um espaço desinteressante e/ou como dizia-se antigamente “lugar

de coisa do passado” no imaginário dos estudantes ou o contrário.

Figura 17: O museu é desinteressante para os alunos?
Fonte: Própria

Como se pode verificar no gráfico acima, proporcionalmente, muitas das respostas

foram positivas. Sem dúvida, observa-se, principalmente nos últimos anos aqui no Brasil

uma movimentação em busca de mudanças por parte dos museus, sobretudo pela

transformação desses espaços em lugares mais inclusivos e interativos, com a oferta de

atividades que possam atrair públicos de diferentes faixa etárias, parcerias com as escolas,

exposições que contemplem a acessibilidade e o engajamento nas redes sociais. Contudo,

ainda há muito a ser feito para que o museu se torna um espaço no qual, em especial, a

juventude pobre e periférica venha a sentir interesse e acolhimento. Essa fala compartilhada

por um professor vai de encontro ao que chamo a atenção aqui:

“Experiência maravilhosa! Aluna emocionada, no museu pela primeira vez,
declarando que acreditava não poder entrar naquele espaço, que passava na
porta e pensava que o espaço não era para ela” pedagógica potente)
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Como se pode observar, ainda há um caminho a ser percorrido até que os museus,

esses espaços que vivem sob constante disputa de interesses e poderes, que preservam em si a

memória, história e identidade, que resgatam a importância da relação entre os patrimônios

materiais e imateriais na representação de um povo e sua cultura, possam alcançar e

desmistificar a ideia que se construiu através de diversas narrativas que corpos e camadas

sociais que historicamente foram deslegitimados e estigmatizados (GOFFMAN, 1998). Tais

narrativas reforçam a ideia de que não pertencem a esses espaços. É necessário, pois, avançar

na construção e reconstrução dos conhecimentos que são produzidos e a todo momento

ressignificados.

Conforme o relato do professor colhido no formulário:

Foi maior do que esperava, o ultimo tour fizemos o roteiro do CCBB
(exposição EGITO) e Pequena África. Para estudantes que nunca haviam
pisado num museu ver uma cultura viva, vibrante e silenciada como o
Memorial dos Pretos Novos impactou demais os estudantes.

No decorrer deste capítulo, buscou-se analisar dados obtidos durante a investigação, a

partir da utilização do “Formulário de pesquisa monográfica: Educação e Museus, uma

ferramenta pedagógica potente”. Este recurso metodológico favoreceu a aproximação com as

visões, experiências e dificuldades dos professores da educação básica, na utilização

pedagógica dos espaços museais no processo educativo e o desenvolvimento de uma reflexão

crítica inicial sobre a temática. No próximo capítulo, darei continuidade a essa tarefa, por

meio da relação entre teoria e a análise dos materiais que desta vez foram obtidos através de

duas entrevistas semiestruturadas com profissionais que atuam diretamente nos espaços do

museu e da escola, particularmente experientes quando a temática é educação e museus.
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Capítulo 3. Possíveis diálogos: Museu, Escola e  Juventudes.

Chegamos ao terceiro capítulo deste trabalho, que segue desenvolvendo reflexões

acerca da relação entre museus e escolas, de modo a investigar as potencialidades e desafios

existentes no desenvolvimento de práticas de ensino-aprendizagem nesses espaços. O

capítulo anterior tratou da análise de dados obtidos através da divulgação de um formulário

online que contou com a participação de 56 professores da educação básica, possibilitando o

aprofundamento de diversos aspectos e questões. Neste momento, dando continuidade a

abordagem metodológica escolhida e privilegiada, este capítulo versará sobre a segunda parte

do trabalho de pesquisa.

Por conta da pandemia provocada pelo vírus da COVID-19 e a crise sanitária e

humana que alterou padrões de comportamento impondo períodos de isolamento social, além

da recomendação do distanciamento social, a abordagem metodológica definida inicialmente,

teve que ser adaptada. Dessa forma, dediquei o terceiro capítulo para a dimensão qualitativa

do estudo, com o objetivo de analisar duas entrevistas semiestruturadas realizadas utilizando

a plataforma Google Meet para o encontro e diálogo virtual e o aplicativo Gravador de Voz

para garantia do registro do áudio das conversas.

A primeira entrevista foi realizada em 05/11/2020 com duração de 01h10mim e a

segunda entrevista feita em 09/11/2020 com duração de 01h13mim. Em ambas conversas a

temática do trabalho foi exposta previamente e, em seguida, foi feita a solicitação de

autorização da divulgação neste trabalho das declarações fornecidas. Foram utilizadas

algumas perguntas diferentes para as entrevistadas, tendo em vista sua inserção profissional

diferenciada: uma é docente da educação básica e a outra atua no setor educativo do Museu

da Vida (Fiocruz). Para efeitos desta investigação, pareceu importante conhecer experiências

de profissionais que trabalham em espaços educativos - formal e não-formal -,

respectivamente, cujas perspectivas, abordagens e objetivos distinguem-se, mas que ainda

assim são diálogos que irão se complementar. Portanto, aproveitou-se a oportunidade de

troca com profissionais que representam o museu e a escola, cujas relações constituem o eixo

analítico central deste estudo. Passo agora à apresentação das duas trajetórias

A primeira entrevistada foi Anailde Feitosa, formada em Ciências Sociais no ano de

2014 pela UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na época trabalhava no setor

financeiro de uma empresa, e ouviu de muitas pessoas que era “maluca” por decidir largar o

que fazia e se dedicar à educação. Mas sua decisão deve-se ao fato de sentir que a sala de aula

era o lugar dela, uma percepção quando já tinha mais de quarenta anos de idade.
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Vale lembrar que esse é um período de profundas mudanças na educação.

Recentemente foram definidos novos objetivos e parâmetros educacionais através da BNCC

(Base Nacional Comum Curricular). A educação brasileira já sofreu diversas transformações

especialmente nas últimas décadas e o ensino de Sociologia, que por fim em 2008 conseguiu

garantir sua obrigatoriedade no Ensino Médio através da Lei no 11.684 e após um extenso

período de intermitência, também foi atingida por essas mudanças configuradas pela reforma

educacional em curso, perdendo seu estatuto disciplinar. Junto às disciplinas de Geografia,

História e Filosofia são admitidas como áreas de estudos no itinerário de conhecimento que

contempla a área das Ciências Humanas e Sociais.

O documento da BNCC de 2018, em conformidade com a Lei no

13.415/2017 do novo ensino médio, aponta como componentes curriculares

obrigatórios em todas as séries/módulos do ensino médio as disciplinas

Língua Portuguesa (na área de Linguagens e suas tecnologias) e Matemática

(na área de Matemática e suas tecnologias). Os demais componentes foram

agrupados em áreas: Ciências da Natureza e suas tecnologias, Ciências

Humanas e Sociais Aplicadas, tomando como princípio organizador das

áreas uma lista de competências e habilidades para cada área, que depois é

redistribuída entre os componentes curriculares. (SILVA, 2020, p. 54)

Feitas essas considerações, voltemos à narrativa da nossa interlocutora sobre a sua

sua escolha pela docência. Segundo Anailde foi, principalmente, uma questão de realização,

por ter feito a opção de atuar exclusivamente em escolas públicas. Assim, começou a

lecionar no Estado do Rio de Janeiro em 2014. No ano seguinte, obteve a sua segunda

matrícula no último concurso público realizado até os dias de hoje, para a disciplina de

Sociologia.

[...] a minha realidade é em comunidades, aí eu acho, eu acho, não tenho
certeza, que as ciências sociais ela é muito importante na vida dessa
garotada de comunidade, muita das vezes eles não têm noção das coisas que
estão acontecendo ao redor. E eu como professora de ciências sociais e
sociologia eu trago esse debate, eu tento fazê-los pensar sobre a sua
realidade, como é que eles podem transformar a sua realidade. E aí eu utilizo
quando você fala dessa ferramenta que é o museu, quando eu to dando aula,
falando de cultura, falando de várias outras coisas, quando a gente fala de
museu a grande maioria nem conhece, nunca foi num museu, nem sabe
como é, acham que é chato. Acha que é chato, ele vai aprender nada e das
vezes que fui com eles a gente prepara toda uma aula, aquilo pra mim é uma
aula e aí ele falou assim "ih professora tem a ver com aquilo que a senhora
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falou em sala de aula, agora eu entendi, agora eu consegui compreender”.
Então no museu ele consegue verificar isso, no museu e outros locais que eu
levo eles pra ter esse conhecimento e até pra perceber o mundinho em que
eles estão inseridos não é só isso, tem um universo maior [...]

Quando perguntei a respeito do seu trabalho nas escolas públicas do município de São

Gonçalo, segunda cidade mais populosa do Estado do Rio de Janeiro, a professora ressalta as

dificuldades existentes em trabalhar com a disciplina dentro de uma comunidade, na medida

em que diversas temáticas dizem respeito à realidade que em que os jovens estão inseridos e

dos cuidados que devem ser tomados entre as abordagens. De acordo com Anailde, os alunos

do primeiro ano do Ensino Médio não sabiam do que se tratava a Sociologia: "O que é isso

professora? Que matéria é essa? O que a gente vai estudar?” Além do mais é sabido que os

atuais governos têm demonstrado entre suas ações, a reprodução de projetos de

desvalorização da educação e da perpetuação de desigualdades, de modo em que a questão

orçamentária e de recursos permanece ano após ano sofrendo o sucateamento, sendo assim,

obviamente os desafios tornam-se cada vez maiores.

[...] eu trabalho com filmes, trabalho com música, trabalho com todo
material que eu tiver disponível... porque na rede pública você sabe nós não
temos muitas possibilidades né.. A gente tem que ir se adaptando né,
trabalhando com o que a gente tem então muitas das vezes, o laptop, tem
que levar o laptop pra escola, algumas vezes eu preparo uma aula com filme
com alguma coisa mas chega lá e não da nada certo porque não consegue,
não tem material... então assim é a rede pública né? [...]

Nesse momento da entrevista, entro propriamente na questão norteadora deste

trabalho, quais as possibilidades e potencialidades que as práticas e ações educativas museais

podem oferecer, especialmente tratando do ensino de Sociologia. Me refiro aqui, aos

propósitos fundamentais dessa disciplina - o incentivo à desnaturalização e ao estranhamento,

tal como preconizam as orientações curriculares nacionais (2006). Assim, proponho uma

reflexão acerca do papel que os museus podem desempenhar para a contextualização e olhar

crítico sobre a sociedade e seus fenômenos sociais. Indago, então, qual a representação que o

museu tem em sua vida:

[...] se eu for te explicar o que significa museu pra mim, eu tenho tantas... é,
tenho tanto valor né, com relação a conhecimento, com relação até ao
espaço, quando eu estou ali no museu, é como se eu estivesse visitando toda
história, todo processo cultural, é... eu vejo aquilo ali e eu começo a
repensar tudo que eu estudei, ai eu começo a fazer reflexões, as
transformações que aconteceram na nossa sociedade, eu faço reflexões sobre
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o meu dia a dia… Eu quero que meus alunos sintam isso, quando eu levo
meus alunos no museu, eu quero que eles consigam partilhar esse amor pelo
conhecimento né... Ali no museu ele está te mostrando, tudo que aconteceu,
com o que aconteceu e aí eles começam a refletir… É como se fosse uma
novidade, o museu tem sempre algo novo, esse que é o novo... você está
revisitando e aí você percebe algo que na primeira visita você nem
enxergou; aí você chega lá e você percebe “poxa, eu já estive aqui várias
vezes e eu não percebi isso e agora eu já estou tendo essa nova visão”.  [...]

Todavia, o conservadorismo reativo e posicional (COUTINHO, 2014) constrói a

imagem de vilões nos agentes, setores e instituições que de alguma forma agem em prol da

liberdade de expressão, da cultura e dos direitos humanos, políticos e sociais.

Lamentavelmente nos últimos anos o Brasil protagonizou eventos do tipo, com a votação do

projeto Escola Sem Partido e as suspensões de exposições em museus, centros culturais e a

censura de diversas peças de teatro. Perguntei à professora quais as suas percepções sobre

este fenômeno:

[...] Quando você está falando dessa questão de conservadorismo, é não sei
se você sabe, dentro de comunidades, mas a maioria dos meus alunos
seguiam muito pelo que o pastor fala. E aí, por exemplo, quando você fala
que o nu artístico é interessante, porque você tem que conhecer o corpo, ter
uma visão diferente sobre o corpo humano… eu acho muito importante a
arte, porque ele faz desconstruir esse pensamento conservador e faz com que
a gente construa uma sociedade que faça com que a gente construa um
olhar plural, um olhar menos preconceituoso, um olhar com valores não tão
arcaicos; que acho que em pleno século XXI a gente vê um nu artístico e a
gente ver de pessoas protestando de querer impedir...Por exemplo, que teve
aqui na bienal de querer impedir que o livro, o pastor querer impedir a
publicação de um livro. Cara não dá... não dá pra ter censura no
conhecimento, não dá pra você censurar o conhecimento, fica difícil o
conhecimento fica pobre. Quando você começa a colocar esse tipo de
censura, toda a riqueza do conhecimento começa a empobrecer porque você
traz o viés religioso... não dá pra você trabalhar conhecimento com viés
religioso fica muito difícil. Então essa censura eu estou fora, sou
completamente contra, mas é uma realidade que cada dia mais está fazendo
parte do nosso dia a dia. Eu como professora tenho que tomar muito cuidado
com o que eu falo, a forma que eu falo, porque podem gravar o que eu estou
falando e isso mais tarde pode ser usado contra mim, então está muito
complicado ultimamente [...]

Dessa maneira, torna-se ainda mais necessária a reflexão sobre o papel dos museus e

da arte como instrumento de narrativa, expressão subjetiva e política, de formação, de

preservação da memória e de resistência a tempos sombrios e contraditórios. Posto isto e todo

cenário que já brevemente abordamos envolvendo a educação básica popular brasileira,

compreendo que além dos ganhos pedagógicos que envolvem as ações e práticas e as diversas
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dimensões e possibilidades que estão relacionadas ao desenvolvimento dessas propostas, a

presença de alunos jovens, pobres e periféricos nestes espaços, por si só já é transformadora.

Assim como reflete Zumthor (2014, p. 35) “a performance, de qualquer jeito, modifica o

conhecimento. Ela não é simplesmente um meio de comunicação: comunicando, ela o

marca”.  Estas ideias encontram ressonância nas experiências da entrevistada:

[...] Esses dias até levei meus alunos lá no Banco do Brasil no Centro
Cultural do Banco do Brasil e estava tendo uma exposição de redes né e aí
estava falando justamente sobre a construção das identidades com relação às
redes, as redes como um nordestino, em geral, constroem essa identidade e
como a gente tem que dar valor nas redes na vida de um nordestino, era
muito legal porque eles foram passeando por dentro do centro cultural e
foram vendo “nossa professora a gente nunca parou pra pensar sobre isso, a
gente nunca fez essa reflexão né” então você vê uma coisa tão simples e a
gente aprendeu várias coisas, até como se constrói as identidades com a
rede, foi muito legal esse passeio. Então eu penso assim, toda vez que eu
levo meus alunos para uma exposição no museu eles voltam cheios de coisa
pra contar, cheios de novidades, eles descobrem um mundo novo, depois
levar pros amigos e conversar [...]

Há pouco, foram vistos alguns exemplos das dificuldades e como a ausência de

políticas públicas interfere na viabilização do desenvolvimento de atividades em espaços

musealizados e no favorecimento ao acesso de diferentes tipos de capital cultural. Elementos

significativos para reflexão sobre a escola pública popular, que em grande parte reproduz os

mesmos valores e discursos que dispõem sobre os sistemas meritocráticos. Em vista disso, a

educação ainda é concebida como instrumento de mobilidade social e o sucesso é tido como

fator exclusivo do mérito de cada um. Desta maneira, como avaliar o desempenho e as

oportunidades de modo equivalente entre os indivíduos, sem ignorar as relações de privilégio

especialmente nos recortes raciais, econômicos e sociais?

“Num universo social fundado em uma ideologia meritocrática, as únicas
hierarquias legítimas e desejáveis são baseadas na seleção dos melhores.
Existe, portanto, uma grande diferença entre sistemas sociais meritocráticos
apenas para determinados fins e sociedades organizadas a partir de uma
ideologia de meritocracia, onde quase toda e qualquer posição social deve
ser ocupada pelos melhores com base no desempenho individual."
(BARBOSA, 1996, p. 68).

Sobretudo no Brasil, um país marcado pelos altos índices de desigualdade social em

que as condições de oportunidades por definitivo não competem de forma igualitária na

educação. Como evidenciado outrora, em particular na apresentação dos dados colhidos
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através do “Formulário de pesquisa monográfica: Educação e Museus, uma ferramenta

pedagógica potente” e reafirmada na fala da entrevistada, são muitas as dificuldades

enfrentadas para materializar as iniciativas: [...] “Quando tem verba né, pra gente visitar um

museu, você tem que ter a verba o Estado tem que liberar uma verba, porque tem que alugar

um ônibus, fazer um monte de coisa né, e a maioria dos alunos não têm dinheiro, até pra

muitas vezes comprar um lanche [...]”,

Pierre Bourdieu (1979) em seus estudos que tratam da educação cunhou o conceito

de capital cultural, sobretudo, tendo em vista a necessidade de compreender a relação de

causa e efeito que as diferenças sociais geram no desempenho dos estudantes e que

repercutem nas desigualdades escolares4.

A partir desse ponto de vista, gradualmente foi possível descobrir mais a respeito da

função conservadora por trás da representação da Escola “libertadora” (BOURDIEU, 2001).

Dito isto, compreende-se que o sistema de ensino tende a contribuir na preservação de

determinadas estruturas sociais, na medida em que conserva a existência de certos

mecanismos que a favorecem. Conforme mencionado há pouco, escolas precarizadas, e que

atendem especialmente à população pobre e periférica fazem classificações sem pensar na

relação entre estrutura familiar e na origem social daquele indivíduo. Contradições, como

escreve Bourdieu, “levando o fracasso escolar a uma exclusão mais estigmatizante do que no

passado”. (2001, p. 483).

Nessa perspectiva, teria o processo de escolarização outra finalidade do que ela

mesma? Os conhecimentos escolares devem oferecer aos estudantes somente o que as classes

dominantes legitimam como cultura? Considerando as heranças culturais nas quais muitos

desses estudantes do Ensino Médio e nas quais foram socializados, é possível afirmar que em

nenhum momento tiveram acesso a determinada forma de capital cultural tido como

legitimado.

"Graças também a estes mecanismos, o sistema de ensino aberto a todos, e
ao mesmo tempo estritamente reservado a poucos, consegue a façanha de
reunir as aparências da "democratização" e a realidade da reprodução, que se
realiza num grau superior de dissimulação, e por isso com um efeito maior
ainda de legitimação social." (BOURDIEU; CHAMPAGNE, 2001, p. 485)

Logo, de acordo com essas inquietações e dialogando sobre as experiências com os

estudantes que a professora Anailde já desenvolveu em diversas instituições, ressaltei o fato

4 Para um maior aprofundamento desta questão ver NOGUEIRA, Maria Alice; NOGUEIRA, Cláudio M.
Martins. Bourdieu & a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
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de que a museologia social aqui no Brasil é um terreno fértil e que muitas instituições estão

engajadas na transformação pela democratização da cultura museal de modo a estarem

presentes nas diversas redes de comunicação atuais.

[...] O Museu do Amanhã eu já levei várias vezes, porque o museu do
amanhã é mais fácil né... a visita que você pode agendar, aí você leva os
alunos e ela é guiada, tem uma pessoa que leva os alunos, e aí você interage
com esse guia... e ai o museu do amanhã e todos aqueles ali do centro [...]

Fazendo uma rememoração de quando passei a frequentar museus na adolescência e,

depois, na fase adulta notava que na maioria das vezes as atividades educativas disponíveis

eram dedicadas ao público infantil. A graduação em Ciências Sociais não me distanciou dos

museus, pelo contrário, passei a cada vez mais olhar para essas instituições sob outras

perspectivas, como um campo de prática do cientista social. Uma das inquietações que trouxe

para esse trabalho, embora como dito anteriormente exista um processo de mudança em jogo,

é a ausência de ações pedagógicas museais que pensem especificamente no jovem que

pertence ao ensino médio da rede pública de ensino.

[...] em alguns museus eu estou vendo essa mudança, mas na maioria não.
Por exemplo, o MAC você leva e não existe essa preocupação, é muito
elitizado, meus alunos chegam e falam “professora o que é que eu to
fazendo aqui? O que tem aqui de interessante pra mim? “ ... eles não se
preocupam em mostrar pro aluno que aquilo ali é arte, qual a importância da
arte, o significada da arte pra sociedade pro homem, não existe essa
preocupação e aí... você está em museus, como quando eu fui no MAC com
eles tentando mostrar como a arte está transmitindo o que era importante
para aquela sociedade. Só que acaba sendo a minha fala, quando é a fala de
alguém do museu, se torna mais interessante... ou seja, traz o exemplo pra
eles, eles conseguem refletir o que foi dito em sala de aula [...]

Quando se fala em juventudes, é muito importante perguntar quem são esses jovens?

A juventude é uma categoria amplamente investigada pelas Ciências Sociais que busca

aprender a sua complexidade. Indivíduos que se identificam individual e subjetivamente, mas

também coletivamente. Nessa direção, resgato as contribuições teóricas desenvolvidas por

Juarez Dayrell e Juliana Reis (2007) ao definir  esta categoria como socialmente construída.

“Ganha contornos próprios em contextos históricos, sociais e culturais
distintos, e é marcada pela diversidade nas condições sociais (origem de
classe, por exemplo), culturais (etnias, identidades religiosas, valores, etc.),
de gênero e, até mesmo, geográficas, dentre outros aspectos. Além de ser
marcada pela diversidade, a juventude é uma categoria dinâmica,
transformando-se de acordo com as mutações sociais que vêm ocorrendo ao
longo da história. Na realidade, não há tanto uma juventude e sim jovens,
enquanto sujeitos que a experimentam e sentem segundo determinado
contexto sociocultural onde se insere”. (DAYRELL; REIS, 2007, p. 4)
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A partir dessas reflexões em que medida, tanto o museu quanto a escola, buscam em seus

projetos e planejamentos estabelecer relações com os interesses, demandas e necessidades

desses sujeitos? Quem são os jovens que compõem o Ensino Médio das escolas públicas? Em

qual contexto estão inseridos? Quais práticas fazem parte do seu repertório cultural? Sobre

estas questões, Anailde ponderou:

“[...] Por exemplo: O Museu do Amanhã a visita é muito boa, ela às vezes
que eu fui, teve essa preocupação em incluir essa juventude de periferia,
essa juventude que não teve acesso a esse capital cultural. Eu percebi isso.
Agora, outros museus não. Como se o aluno de escola pública não
precisasse que alguém mostrasse aquilo pra ele, porque ele não consegue
enxergar. Não é porque ele não queira, é diferente, é porque ele não teve
acesso. A minha filha consegue entender, porque faz parte do capital
cultural dela, desde os dois anos de idade a minha filha frequenta o museu;
desde os dois anos de idade a gente debate sobre isso, mas aí é a realidade,
isso aí tem significado. Mas para a maioria dos meus alunos não, a maioria
dos meus alunos frequenta o quê? Baile funk, a maioria dos meus alunos,
nem do bairro em que eles moram, eles já saíram, eles não conhecem o Rio
de Janeiro, eles não conhecem outro lugar, então tem que ter... os museus
têm que se preocupar e são poucos os museus que se preocupam com isso
[...]”

Como vimos, a condição juvenil (DAYRELL; REIS, 2007) é vivenciada e

experimentada de diversas formas dependendo da realidade e contexto ao qual o jovem

pertence. Na rede pública de ensino faz parte da realidade que muitos dos estudantes de

Ensino Médio já sejam trabalhadores, mães e pais de família, desta maneira os desafios

tornam-se ainda maiores. De acordo com os autores, a condição juvenil está atrelada ao que

denominam de “dupla condição”. Por um lado, atrela-se às maneiras como essa fase da vida é

vivida pelos jovens, e representada pela sociedade; por outro lado, relaciona-se às condições

reais em que ela acontece, de acordo com diferentes recortes sociais. Portanto, faz-se

importante nos aprofundarmos na a relação entre a juventude e a escola. Uma vez que os

discursos hegemônicos presentes na sociedade, e nas instituições como a escola, acerca do

que é ser jovem e como essa juventude deve ser vivida constroem significados e

representações, e no imaginário daqueles jovens que geralmente o compreendem como uma

verdade absoluta.

Durante a trajetória escolar desses estudantes e no processo de construção das

identidades, o jovem aluno do Ensino Médio de uma escola pública, tende a vivenciar

contradições que se relacionam ao que se oferece àquele estudante e ao que cobra do mesmo,

de modo a valorizar e exigir algo que está distanciado do habitus social ( BOURDIEU, 1979)

daquele sujeito. Retomando o debate e a reflexão sobre as relações entre museu e escola,
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percebe-se que não deve limitar-se aos aspectos conceituais, pedagógicos e estruturais, sendo

fundamental paralelamente repensar as formas de aproximação e representação desses

sujeitos que são parte fundamental da ação. Sobre esta dimensão, Anailde ponderou que:

[...] Na grande maioria dos museus não existe essa preocupação e isso é
contraditório, porque eu acho que pro museu continuar existindo ele tem que
captar esse pessoal, o museu tem que ser importante não só pra uma elite,
ele tem que ser importante pra uma sociedade no geral. Porque se acontecer
alguma coisa, a sociedade em geral vai reivindicar pra que o museu
continue, agora se aquilo ali não faz parte da vida dele, não tem nenhum
significado, você acha que vai ter alguma reivindicação por parte da
sociedade pra que os museus continuem,? Pra que exista mais museu, pra
que a cultura que existe lá dentro do museu seja preservada?... Então ela não
se sente parte daquilo, não é importante, pra ele o museu passa a não ter
mais importância, então daqui a pouco não vai ter mais museu. Pra que?
[...].

Durante a exposição dos dados dessa entrevista, foi possível a aproximação com

diversas questões e assuntos que envolvem o universo da vivência de uma professora de

Sociologia do Ensino Médio que atua na rede pública de ensino em uma região periférica

pertencente a um dos municípios mais populosos não só do Rio de Janeiro como do Brasil5.

Mesmo diante dos obstáculos e dificuldades, Anailde já levou seus estudantes para diversas

instituições museais e centros culturais por acreditar no potencial pedagógico, transformador

e simbólico que a proposta oferece.

“[...] Olha pra mim, o mais interessante de qualquer experiência fora da
escola é mostrar pro meu aluno que a sociedade é uma construção dos
indivíduos e que como é uma construção dos indivíduos a gente pode botar
tudo abaixo e construir novamente. Vou citar um exemplo, quando nós
fomos no Museu do Amanhã a visitação foi com um jovem de periferia ele
que era o guia. Ele, durante a visita, foi contando a sua historia de vida,
todo o processo do que ele passou como morador de comunidade, negro, de
família humilde, falando que estava na faculdade, contando toda a historia
de vida. Isso pra mim foi, talvez, até mais interessante do que a visitação,
porque aquilo ali serviu como estímulo para os meus alunos. Eles viram que
tinha uma pessoa, que tinha a realidade igual a deles, mas que devido à
educação, o acesso ao conhecimento, ele estava conseguindo transformar a
sua realidade. Então, eu acho que mostrar para os meus alunos que essa
transformação é possível, não é fácil, não é uma história assim, ah eu
consegui fácil. O aluno, ele percebe que tem uma dificuldade pra ele
conseguir, mas que isso é possível, e isso é importante. Eu levo os meus
alunos para uma visitação, pra sair, pra que ele entenda isso, que através do

5 Dados demográficos disponíveis em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/sao-goncalo/panorama Acesso em
<30/03/2021>
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conhecimento ele vai conseguir transformar a sua realidade, sem o
conhecimento fica muito difícil. [...]

Diante desse relato, resgato nesse momento as contribuições de MILLS (1969) para

refletir como o museu poderia contribuir para o desenvolvimento da imaginação sociológica

desses estudantes. Na verdade, não só o museu, menciono este, pois é o objeto de estudo que

neste trabalho foi privilegiado, entretanto, é indispensável que os jovens estudantes das

escolas públicas tenham a oportunidade de acesso e transitem por outros espaços de educação

não-formal, perspectivas, visões e experiências Segundo o autor para desenvolver o

raciocínio sociológico:

“O que precisam, e o que sentem precisar, é uma qualidade de espírito que
lhes ajude a usar a informação e a desenvolver a razão, a fim de perceber
com lucidez o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo
dentro deles mesmos. É essa qualidade, afirmo, que jornalistas de
professores, artistas e públicos, cientistas e editores estão começando a
esperar daquilo que poderemos chamar de imaginação sociológica.”
(MILLS, 1969, p. 11)

A prática da imaginação sociológica consiste em aprender a relacionar a biografia aos

contextos sociais, históricos, políticos e econômicos mais amplos. Uma qualidade de

raciocínio que todos podem desenvolver mediante as ferramentas e estímulos necessários.

Esta qualidade possibilita que os estudantes compreendam que aquilo que os aflige não é algo

pessoal, particular ou isolado. Muitas vezes são consequências de problemas resultantes das

estruturas sociais vigentes. Logo, compreender a experiência vivenciada, situá-la no período

e no contexto social, permitiria um olhar crítico sobre os fatos sociais. Assim considerando,

os espaços museais, em que se preserva a história, permitiriam o contato com este passado

através de outras formas de linguagem. Passarei agora a análise das contribuições obtidas a

partir da interlocução com a segunda entrevistada, que atua em espaço museal. Suzi de

Aguiar tem formação em Pedagogia pela UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro,

em História pela PUC Rio e mestrado em Divulgação da Ciência, Saúde e Tecnologia pela

casa de Oswaldo Cruz. Durante a entrevista, Suzi nos detalha de que maneira a sua trajetória

profissional acabou estabelecendo uma relação sólida com a instituição na qual atua e,

sobretudo, com o museu e a educação. Durante sua primeira graduação em Pedagogia, em

1996 teve a oportunidade de começar um estágio de iniciação científica no Museu da Vida,

lugar no qual trabalha até hoje. Na época, quando entrou, o museu ainda era um projeto e

não havia sido consolidado; Assim como muitas pessoas, ela também não sabia que a Fiocruz
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dispunha de um espaço educativo, muito menos um museu. No seu imaginário, aquele espaço

dedicava-se exclusivamente à fabricação de vacinas e medicamentos, portanto a oportunidade

foi uma surpresa. De acordo com a própria, apesar de cursar Pedagogia, seu objetivo nunca

foi trabalhar com a educação formal. Em 1999 o museu foi inaugurado de fato, com um

espaço físico, com áreas de visitação e o setor educativo. Na época, já havia concluído a

graduação e obtido uma bolsa de pesquisa no Laboratório de Tecnologia e Saúde. Foi a partir

dessa fase da vida e trajetória profissional, que a compreensão de fato acerca do seu papel

enquanto pedagoga e educadora começou a assumir maior força, junto com a reflexão crítica

sobre a própria prática conforme contou:

“[...] O nosso museu tem algumas particularidades que outros museus não
têm, porque a gente não está num único prédio físico, as pessoas quando
visitam a Fiocruz olham pro castelo e pensam que o castelo pertence ao
espaço do museu e não é só um castelo. Então como a gente, o museu
sempre teve como proposta uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar,
então a gente tem nos espaços temáticas de biologia, de física, de química e
as coisas se complementam, se misturam, não tem nada ali que é separado.
Então, eu também entendi que era nesse espaço de trocas, de diálogo, de
conhecimento , estudando, então eu atuei, atuo atualmente no espaço de
ciência e teatro. O tema é arte e saúde , é um espaço onde tem uma sala
grande, um salão amplo de exposição que é basicamente também o teatro.
Mas lá atrás, eu fui percorrendo e atuando em todas as áreas do museu,
então isso me acrescentou muito, não só particularmente na minha vida, no
meu olhar nas coisas do nosso cotidiano, entender muitas coisas que lá atrás
eu não conseguia entender. Quando os meus professores falavam lá atrás na
faculdade, na graduação em pedagogia, eu não conseguia teoricamente
juntar, eu fui conseguindo juntar nesta prática, nessa vivência, nessa
experiência. Quando se falava em projeto, é... multidisciplinar,
interdisciplinar, muitas das vezes eu não conseguia enxergar. [...]

Durante a conversa também foi mencionada uma questão que já fez parte da vida de

qualquer indivíduo enquanto estudante. Falo sobre os desafios que são enfrentados na

compreensão teórica de conceitos que são abstratos em relação à realidade, principalmente

quando não há o exercício didático (CHEVALLARD, 1985), que neste caso podem ser

explorados de diversas formas, para que a compreensão, em alguma medida possa ser

estabelecida. Contudo, admite-se que alguns entendimentos e competências adquirem certo

sentido com o exercício da prática.

As duas entrevistas conectam-se, de algum modo, com temas que foram tratados no

“Formulário de pesquisa monográfica: Educação e Museus, uma ferramenta pedagógica

potente”. Aqui nos deparamos com um assunto que já foi mencionado anteriormente: a

formação docente. Apesar de o foco ser no trabalho que Suzy desenvolve com a educação

não formal no setor educativo do Museu da Vida, ela também atua como professora da
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educação formal com o ensino superior. Então é a visão de um profissional que partilha da

prática nas duas  modalidades de ensino aprendizagem.

“[...] assim penso que quando eu estava ainda na minha formação, na minha
graduação, não era tão evidente, não só pra mim, nem pras minhas colegas,
mas dentro do próprio curso do programa curricular da universidade se
atentar para a questão de uma possibilidade de aproximação com o currículo
não formal, com uma educação não formal. É... acompanhando depois as
mudanças curriculares, porque eu também me tornei professora universitária
e enquanto professora universitária eu já passei também a me preocupar com
essa aproximação nos cursos em que eu dou aula, eu passei a me preocupar
em fazer essa junção e depois acompanhando o progresso, as mudanças
curriculares. São mudanças a passos lentos né, , mas hoje, atualmente, hoje
entre aspas, de dez anos pra cá é... a gente já vê no currículo dos cursos, e eu
falo talvez pelo menos de licenciatura e na área das ciências humanas, uma
preocupação em oferecer disciplinas às quais o aluno tenha a possibilidade
desse contato com a educação não formal. Com museus, centros de ciência,
seja espaços outros culturais, como o espaço do teatro, eu tenho duas amigas
minhas, que uma começou o estágio no teatro municipal e também nessa
descoberta “Ué o que que eu vou fazer como pedagoga num teatro
municipal que oferece peças teatrais, espetáculos de música de dança mas o
que que eu faria?”. Então eu acho que essa mudança no currículo nesse
sentido, ela favorece, ela ajuda os alunos a perceberem, claro que eu sinto
ainda que as universidades como um todo ainda têm muito a fazer. [...]”

Mesmo que a instituição museu não se proponha a levar em conta os PCN 's-

Parâmetros Curriculares Nacionais, no planejamento das suas ações educativas, é possível

verificar que em muitos museus, a visita escolar ainda compartilha de hábitos escolarizados,

de linguagem, comportamentos e demandas escolares a estes espaços, ou como, por exemplo,

a divisão de programas educativos a partir da faixa etária (crianças, adultos, idosos), mesmo

que as atividades do museu não possuam caráter restritivo, organizar os estudantes em fila,

etc.

Nesse sentido, a entrevistada compartilhou a visão que busca privilegiar em seu

trabalho no setor educativo do Museu da Vida em relação à dualidade entre o formal e o não

formal e à preparação dos estudantes que chegam na instituição para atuar nos projetos que

envolvem a mediação das ações, atividades e exposições. Neste caso, ressalto que partilho da

ideia de mediação como um fenômeno sociocultural (VELHO, 2001). Isto significa que a

função da ação educativa está relacionada ao favorecimento das trocas de conhecimentos e

saberes, facilitada por meio de interações entre diferentes grupos sociais e culturais, em que

o mediador tem o papel indispensável em favorecer uma comunicação que seja efetiva entre

os demais envolvidos, levando em consideração na reflexão e na ação a trajetória e as visões

de mundo compartilhadas entre aqueles indivíduos. De acordo com Gilberto Velho :
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"Na realidade, nesses encontros são valorizados temas e conjuntos de
interesses que são capazes de gerar fontes de prestígio e honra social, além
de possíveis canais de mobilidade social. A possibilidade de lidar com
vários códigos e viver diferentes papéis sociais, num processo de
metamorfose, dá a indivíduos específicos a condição de mediadores quando
implementam de modo sistemático essas práticas." (VELHO, 2001, p. 25).

Portanto, faz-se necessário ao pensar e propor a atividade mediadora o exercício

investigativo de observação do contexto social que aquele determinado público-alvo da ação

educativa pertence. De modo a considerar o seu contexto social, que é vivenciado através da

socialização em diferentes realidades sociais e que podem não ter feito parte em nenhum

momento da trajetória individual daquele mediador. Logo, torna-se essencial a atenção, ao

buscar e expor informações e determinado conteúdo, tecendo o diálogo de maneira a facilitar

a construção de canais de comunicação efetivos, interpretando e possibilitando a apropriação

por parte dos diferentes níveis sociais e visões de mundo compartilhadas entre aqueles

indivíduos que são sujeitos da ação educativa. Na percepção de Suzy:

“[...] pro graduando o processo da educação não formal fica parecendo que é
o mesmo da educação formal. Então eu percebo porque, porque que eu te
digo isso, eu coordeno um grupo grande de bolsistas são 20 jovens
graduandos dos mais diversos cursos, tem gente de Biologia, Física,
Química, enfim... muitos já se inscrevem nessa perspectiva, ah eu vou guiar
uma turma e o que que acontece quando fala que vai guiar uma turma é a
atuação acaba sendo muito assim, não vou dizer extremamente igual, mas
muito próxima do que seria dar uma aula… Fazer divulgação científica num
museu de divulgação científica não é aula, a gente não está ali pra dar essa
aula formal de conteúdo, você não quer. O que você quer? Você quer
despertar curiosidade, você quer despertar o interesse, você quer motivar,
você quer que a pessoa compreenda e construa o conhecimento dela com
aquilo que a gente tem ali pra oferecer, né? Mas a partir também do que ela
traz, dos conhecimentos, da vivência que ela traz, então isso é diferente. Isso
é outra construção... Então quando os graduandos começam a perceber isso,
essa diferença e no nosso museu tem uma particularidade, a gente nomeia
digamos assim, a gente conceitua, o nosso conceito é de mediação. Nenhum
de nós que trabalhamos, profissionais ou os que estão em formação, nenhum
de nós somos guia, somos mediadores” [...]

Todavia, podemos notar que assim como as experiências relatadas pela entrevistada

sobre a intenção do trabalho que é realizado no Museu da Vida, outras instituições também

têm buscado ir contra essa lógica de reprodução das práticas enraizadas da educação formal.

Um exemplo disso é o Museu da Maré, como podemos observar no fragmento abaixo.
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Rua Guilherme Maxwell, 26, atrás do Sesi. Essa é a localização do mais
novo museu do Brasil. Não é um endereço qualquer. Fica no meio do maior
complexo de favelas do Rio, a Maré, e segundo o Ministério da Cultura, será
o primeiro museu do país a funcionar dentro de uma favela. (CHAGAS;
ABREU, 2007, p. 131)

Em sua dissertação de mestrado do curso de Pós-graduação em Ensino em história

(SANCHO, 2016), o professor da educação básica do município do Rio de Janeiro

compartilha a experiência que teve no trabalho desenvolvido com seus alunos, estudantes do

segundo segmento do Ensino Fundamental utilizando do Museu Histórico Nacional e o

Museu da Maré como estratégias pedagógicas para o estudo do conceito de cidadania. A

proposta sucedeu de forma tão potente, que resultou na criação e desenvolvimento de uma

exposição construída pelos próprios alunos no Museu da Maré.

“Ao criar espaços de experiências inclusivas de referências comunitárias na

tessitura do conceito de cidadania e de apresentar aos estudantes o

patrimônio em construção no Museu da Maré, bem como de propor ações

que viabilizem que eles, moradores da comunidade do entorno do museu, se

apropriem daquele patrimônio, a ação pedagógica possui o intuito de

inspirá-los na produção de uma exposição coletiva e autoral que trate o tema

da cidadania pela via da apropriação e do pertencimento”. (SANCHO, 2016,

p. 36)

Nesta linha de argumentação, como nos lembra CHAGAS (2002), a experiência

museal que marca, transforma e gera sentido é aquela que de alguma forma busca estabelecer

conexões, não meramente entre o indivíduo e o objeto, e sim a que constrói possibilidades

para que aquele indivíduo consiga construir leituras que façam sentido na sua subjetividade.

A narrativa da Suzy, interlocutora deste trabalho, também se alinha a estas reflexões:

“[...] Então a gente nas nossas diferentes atividades e a nossa mediação é
através de disciplinas, atividades , muitas atividades interativas, porque a
gente tem atividades com experimentos, as atividades são todas, e que
envolvem algum tipo de experimentação, enfim de coisas que o público vai
fazendo, vai descobrindo, vai construindo ali o conhecimento sobre
determinado tema. E os temas são muito múltiplos, então se você tá no
laboratório que atualmente, por exemplo, eu estou trabalhando as atividades
são atividades que você faz ali, que o mediador conduz ali o papel dele é
isso: Fazer perguntas, deixar que o público descobrir né, construir o
conhecimento dele por meio daquelas perguntas nos experimentos”

45



Adiante, outro ponto levantado durante a entrevista foi a questão da aproximação dos

professores com o museu. Assunto que já havia começado a investigar no capítulo anterior e

que antes mesmo de ser mencionado, já foi apontado pela entrevistada. Exige-se cada vez

mais novas habilidades e competências por parte do professor para mediação pedagógica nos

processos de ensino aprendizagem (MENEZES; SANTOS, 2001). Assim, de acordo com

Suzi Aguiar, se começou a refletir sobre quais oportunidades poderiam ser criadas para

otimizar a experiência museal. Uma das iniciativas foi a criação do percurso chamado

“Encontro com o Professor”, atualmente sendo feito de forma remota por conta do contexto

da pandemia.

“[...] E ai, o que que é? O professor conhece o museu, conhece as atividades,
discute com a equipe educativa das diferentes áreas do museu. Então, a
gente tem representantes das diferentes áreas do museu junto com esse
professor ou desses professores porque muita das vezes a gente faz um
encontro de professores. Pode ter dez, vinte, quinze, quarenta professores e a
gente discute as dinâmicas das atividades, o professor conhece os espaços de
visitação do museu e aí depois o professor vai escolher enfim... daquele
leque inteiro de espaço de atividades ele vai poder melhor escolher o que o
grupo dele, a turma dele vai participar. Claro que a gente, digamos assim, a
gente não atrela a visita “ah só visita o museu os professores que
participaram ou estiveram no encontro de professores” não, a gente oferece
o encontro de professores, mas a gente sabe muita das vezes a dificuldade
que é pra esse professor, ele sair da escola ... principalmente pro grupo de
professores que trabalha na rede pública e tem que trabalhar na rede privada,
ou que faz dupla regência na rede pública. A gente sabe o quanto que é
difícil pra esse professor tirar uma metade de um dia que seja, pra participar
desse encontro de professores. Então quando a gente começou a elaborar
esse encontro de professores, a gente estava, inclusive, só oferecendo ele
durante a semana e aí a gente percebeu que muitos professores durante a
semana não conseguiam participar. Porque não conseguiam sair da escola,
não conseguiam sair da sua rotina de escola e aí a gente começou a
intercalar e fazer o encontro de professores também aos sábados pros
professores que quisessem participar e se inscrever e aí foi dando muito
certo né?  [...]”.

Ainda nessa direção, a entrevistada nos contou sobre como essas ações abriram

espaço para o desenvolvimento de novos projetos, sobretudo, com a participação dos

professores que estiveram nos encontros e atividades. Portanto, além dos laços de

aproximação com aqueles espaços estarem mais sólidos, tornou-se possível a familiarização

dos professores com os recursos presentes no espaço museológico. Logo, contou-se com a

participação dos mesmos para a construção de um novo projeto pedagógico denominado

“Arte e Vida”.
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“[...] Olha, a atividade, ela pode acontecer no museu com os professores que
levarem as suas turmas pro museu, mas todo material didático das oficinas
que a gente tem pra realizar no museu, a gente também vai materializar
mesmo esse material pra que os professores das escolas possam nos pedir
emprestado o material. Ele vai levar então assim... a gente tem um tapete
que é um tapete gigantesco é uma medida gigantesca né que é uma trilha é
um tapete trilha, então o professor vai poder pegar e pedir emprestado esse
kit de trabalho do tapete trilha e montar dentro da sala de aula, da escola [...]
A gente preparou um guia de atividades que acompanham o tapete pro
professor realizar àquelas atividades, a gente montou um material educativo
né que também vai ser disponibilizado... isso está sendo disponibilizado no
nosso site, mas também vai com o kit pro professor com um material, tipo
assim, um caderno com indicação de texto, com indicação de leitura pra ele
se aprofundar então esse kit vai ficar o que? Uma semana na escola, então
uma semana os professores vão fazer uma oficina com a gente, vão ter tipo
assim uma formação e tal, pra conhecerem a proposta do projeto e empresta
o kit da trilha [...]”.

Segundo a entrevistada, o contexto provocado pela pandemia do vírus da COVID-19

demandou formas de se reinventar e apostar em outras possibilidades de comunicação e

linguagem. Nesse sentido, durante a pesquisa bibliográfica notou-se que já vem sendo

buscadas maneiras de compreender como as transformações provocadas pela

contemporaneidade podem ser reconsideradas a fim de buscar formas de utilizar essas novas

tecnologias e ferramentas comunicacionais para aproximar estudantes dos espaços e bens

museológicos.

Vale ressaltar que quando tratamos desse tipo de proposta de forma alguma buscamos

e/ou entendemos que a experiência física/presencial seja substituída pela experiência em rede.

Pelo contrário, se pressupõe que a experiência em rede possa fomentar a interatividade,

colaboração, diálogo, em um processo de construção do saber coletivo a fim de aproximar

neste caso, o estudante com esse tipo de linguagem e/ou capital cultural (BOURDIEU, 1977)

tornando menor a sensação de estranhamento durante a experiência presencial.

“[...] E o material dele online, a gente resolveu fazer sim, um material desse
projeto todo online pra que o professor que não tem a condição de fazer o
empréstimo, você imagina sei lá... um professor de um outro estado,
professor de outro município que não tenha essa possibilidade, ele ter
alternativas pra fazer, desenvolver um projeto na escola. Por exemplo, no
jogo das cartas, a gente tem um jogo nesse projeto que é de cartas que a
gente fez as cartas que se o professor tiver condições imprimir ou fazer na
escola dele ou pegar também o jogo de cartas com a gente emprestado e
também tem educação inclusiva. Alunos com deficiência visual, a gente tem
um jogo todo preparado de cartas pra acessibilidade. E o nosso material que
está online é um material que é disponibilizado também dentro da
acessibilidade, é um material que contém o link pra áudio-descrição, se um
professor ou qualquer outra pessoa que precise da áudio-descrição, professor
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que é... ou educador ou qualquer outra pessoa que acesse em libras também
está em libras. [...]”.

Ademais, desse modo, torna-se possível colaborar para o rompimento de paradigmas

enraizados que se estabelecem principalmente na lógica que envolve a reprodução da cultura

de massa. “Essas novas formas de comunicação emergentes no ciberespaço, portanto, vêm

transformando as relações entre a técnica e a vida social e produzindo novas linguagens e

signos, e desenvolvendo uma nova cultura contemporânea, a cibercultura.”, conforme

argumentam MARTI e SANTOS (2019):.

“Consideramos, portanto, Educação Museal Online toda concepção e prática
educativa museal que lança mão das potencialidades do digital em rede (i.e.
da hipermídia, da hipertextualidade, da interatividade e da conexão
generalizada) em situações presenciais e/ou à distância para pensar fazer
ações educativas dialógicas, colaborativas, multirreferenciais e centradas
numa perspectiva de produção coletiva do conhecimento em uma lógica
comunicacional polifônica e multidirecional.” (MARTI; SANTOS, 2019,
p.63).

Neste capítulo busquei refletir sobre como as hipóteses e as respostas norteadoras

dessa pesquisa, se complementam de alguma forma durante a análise dos dados. Os dados

qualitativos demonstraram certas demandas que em um ou outro momento acabaram se

encontrando com as narrativas e experiências trazidas pelas entrevistadas durante a

investigação das questões na pesquisa quantitativa. Sem dúvida, a temática se insere em um

campo amplo de possibilidades e discussões, e que o recurso metodológico utilizado buscou

compreender de modo dialógico, as perspectivas de atores sociais situados nos dois

ambientes. Por outro lado, as reflexões foram tecidas tendo como foco os desafios e ganhos

para um público específico: a juventude das escolas públicas e periféricas. Sabe-se que são

muitos os obstáculos, principalmente estruturais, e ainda há um longo caminho a ser

percorrido. De todo modo, os dados demonstram que os profissionais acreditam no potencial

educativo e transformador da ferramenta museal na construção do conhecimento, e que em

seu trabalho procuram formas para que, principalmente os jovens pobres e periféricos

possam sentir que esses espaços também lhes pertencem. O ensino de Sociologia tem um

desafio pela frente, pois as relações afetivas, de trabalho, ensino e dentre tantas outras

dimensões do tecido social sofreram algum tipo de reorganização em sua lógica social. Então,

por que não recorrer à arte, como nos lembra PAREYSON ( 2005, p.32) “A arte é um tal

fazer, enquanto faz, inventa o quão fazer e o modo de fazer”.
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Considerações Finais

O Brasil nos últimos anos retrocedeu significativamente quando o assunto é a

preservação da sua memória. Em menos de uma década instituições de extrema relevância

para a sociedade e a compreensão de como nossa história e culturas foram construídas

viraram cinzas. Podem-se destacar os incêndios que ocorreram no Museu Nacional, Museu da

Língua Portuguesa, Memorial da América Latina e o Instituto Butantan. É possível dizer que

esses eventos foram fatalidades? Ou uma tragédia anunciada, provocada pelo projeto político

do Estado que perpetua o descaso com as instituições que promovem o acesso à cultura, ao

conhecimento e à liberdade do pensamento e a expressão crítica?

O museu é nosso e, portanto, para que haja a preservação desses patrimônios é

preciso construir uma consciência coletiva disso (MILLS, 1965). O museu e a escola podem

possibilitar e expandir os diálogos e as relações entre diferentes realidades e os sujeitos

envolvidos.

Este trabalho procurou contribuir com estas discussões, abordando o potencial

educativo dos espaços museais e as relações transformadoras que podem surgir das relações

mais efetivas e criativas entre museu e escola. Num primeiro momento, foram brevemente

descritas as transformações pelas quais as instituições museais passaram ao longo dos anos

até adquirir a concepção de museologia social.

Na medida em que os limites da exclusividade do caráter enciclopédico e/ou

contemplativo das belas artes é superado, os museus passam a ser pensados para além da

guarda das coleções e objetos musealizados, e a participação efetiva dos sujeitos que dão

sentido a sua existência ganha centralidade nas ações. Destacou-se também a Política

Nacional de Educação Museal, conquistada através dos esforços e engajamentos por parte de

vários agentes sociais, em especial os educadores museais que buscam a profissionalização e

consolidação do campo.

Na sequência, a análise foi desenvolvida considerando-se os diversos desafios que a

escola e os professores enfrentam ao desenvolver atividades dessa natureza. Os dados

quantitativos foram essenciais para o esclarecimento das hipóteses inicialmente

desenvolvidas e desta maneira pude constatar o quanto a raiz dos problemas é estrutural.

Como destaca BARBOSA (2007, p. 33) “a escola seria o lugar em que se poderia exercer o

princípio democrático de acesso à informação e formação estética de todas as classes sociais,

propiciando-se, na multiculturalidade brasileira, uma aproximação de códigos culturais de

diferentes grupos”. Entretanto nos deparamos obstáculos variados como, dupla jornada de
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trabalho, disciplinas com carga horária reduzida, comunicação não eficiente, lacunas na

formação, escassez de tempo, problemas na distribuição de material didático, cortes no

orçamento, dificuldades no transporte, enfim, falta tanta coisa, como não esperar que falte

também o interesse do aluno?

Nesta perspectiva, como escreve Queiroz (2018) o ensino de Sociologia pode

desempenhar um precioso potencial na formação crítica e reflexiva dos sujeitos. Por meio da

transposição de teorias e conceitos, fomentar novos olhares sobre a relação entre o indivíduo

e o tecido social, para fundamentalmente desnaturalizar os fenômenos sociais através das

múltiplas formas de contextualização, de modo a possibilitar que o indivíduo se situe

socialmente.

As experiências compartilhadas pela professora Anailde Feitosa sobre sua prática

cotidiana com seus jovens alunos. Demonstrou permitiu vislumbrar que, mesmo diante das

dificuldades estruturais, as atividades em espaços musealizados estimulam a interpretação e

transformação social.

Por outro lado, o diálogo com Suzi Aguiar que atua no setor educativo do Museu da

Vida possibilitou entender a perspectiva do trabalho educativo que o museu tem desenvolvido

com os estudantes e os professores e as estratégias para democratização do acesso aos

espaços e bens musealizados.

Por fim, espero que o presente estudo tenha contribuído para demonstrar que a relação

museus e escolas, no ensino de sociologia pode ser um campo com um potencial de

investigação sociologicamente interessante. Sem dúvida, há um longo caminho a ser

percorrido em defesa de avanços que possibilitem que essas práticas educativas museus e

escolas se consolide. Contudo, enquanto profissional que busca atuar contra

hegemonicamente, de modo a contribuir para construção de uma educação pública, popular e

de qualidade, compreendo o papel da arte como fundamental nessa transformação.
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ANEXOS

FORMULÁRIO ONLINE

Esse formulário é destinado aos profissionais docentes da Educação Básica. Composto por
algumas perguntas, cujo objetivo é o de auxiliar na reflexão de alguns problemas e hipóteses
que foram identificados e desenvolvidos no presente trabalho monográfico em que o tema é
Educação e Museus.

Qual o seu sexo?

Feminino ( )
Masculino ( )

Qual sua faixa etária?

18-30 ( )
30-50 ( )
50-70 ( )
+70   ( )

Há quanto tempo é professor (a)?
menos de 5 ( )
5 a 10         ( )
10 a 20       ( )
mais de 20  ( )
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Você é professor ou professora do:

( ) Primeiro e/ou segundo segmento
( ) Ensino Médio
( ) Todas alternativas acima

Pertence a:

( ) Rede Pública
( ) Rede Privada
( ) Ambas as opções

Dá aula da seguinte disciplina:

( ) Sociologia
( ) Filosofia
( ) História
( ) Outra

Já levou seus alunos para alguma visita ao museu?

( ) Sim
( ) Não

Caso a resposta seja sim, sobre essa experiência:

( ) Foi somente uma visita guiada
( )Além da visita guiada, houve o planejamento de uma atividade em diálogo com o currículo
mínimo
( ) Outros* Ao selecionar essa opção abrirá espaço para comentário obrigatoriamente (Faça
um comentário sobre)

Você julga importante o museu disponibilizar algum tipo de material de apoio para trabalhar
as temáticas apresentadas no museu em sala de aula?

( ) Sim
( ) Não

Acredita que esse tipo de ação seja importante para a democratização do acesso à cultura?

( ) Sim
( ) Não
( ) Irrelevante
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De acordo com a sua interpretação, os estudantes ainda têm a visão de o museu ser um "lugar
de coisa do passado" e/ou desinteressante?

( ) Sim
( ) Não

Quais destas opções considera um problema mais relevante quando se deseja promover esse
tipo de atividade:

( ) Mobilidade
( ) Tempo
( ) Apoio da direção
( ) Comunicação entre professor, direção e museu
( ) Falta de interesse por parte dos estudantes

O museu representa um espaço de educação não formal, você se sente seguro/a para
desenvolver atividades nesses espaços?

( ) Sim
( ) Não

Durante a sua graduação ou Ensino Normal houve a preparação e/ou incentivo para
desenvolver atividades em espaços de educação não formal?

( ) Sim
( ) Não

Na sua concepção, o museu tem um potencial pedagógico potente?

( ) Sim
( ) Não

56



Estrutura da primeira entrevista semiestruturada

I. Primeiramente será exposto o tema da monografia, além disso também será feita a consulta se o
professor aceita que essa entrevista e suas declarações sejam compartilhadas no presente trabalho de
monografia.
 
1) Apresentação do professor. Neste momento, é necessário que o mesmo fale um pouco sobre a sua
formação, há quanto tempo dá aula de Sociologia, pertence a rede privada, pública ou ambas?

2) O que é museu pra você?

3) Adiante, será questionado se o professor já participou e/ou promoveu alguma atividade de visitação
a museus.
 Considerando que a resposta seja positiva, irei abordar algumas questões, como:

+ Quais foram as motivações de escolha do museu?

+ A atividade consistiu em apenas uma visitação guiada? Caso a resposta seja sim, questionarei se
houve a intenção de desenvolver uma atividade mais elaborada, e pedirei para falar um pouco sobre
quais foram os impedimentos.

Se não foi só visita e desenvolveu alguma atividade, qual foi, como foi a recepção dos alunos, pedir
para narrar a experiência, se teve dificuldades, o que mudaria.

5)  Recentemente podemos ver que os museus têm buscado uma adaptação, estando presentes nas
principais plataformas digitais e refletindo sobre formas de ser mais inclusivas e acessíveis à
comunidade. Entretanto, podemos observar que ainda há um distanciamento dessas instituições (de)
boa parcela da sociedade. O setor educativo está presente na maior parte dos museus, você acredita
que atualmente esse setor tem contemplado os estudantes da rede pública? Neste caso, promovendo
projetos e/ou atividades que considerem além da questão social, uma linguagem que alcance um
público específico que é o Ensino Médio?

6) Na sua interpretação, o museu é um espaço interessante ou desinteressante para os alunos? Caso a
resposta seja sim, quais os principais motivos que ainda contribuem para essa percepção?

7)  Nesse sentido, você considera o museu uma ferramenta pedagógica potente?

8) Muitos museus não disponibilizam um material didático que auxilie o trabalho do professor com as
temáticas exploradas durante a experiência de visitação em sala de aula, na sua opinião isso acarreta
um prejuízo pedagógico na função educativa?

9) Muitos professores não se sentem confortáveis em propor atividades em espaços de educação não
formal por não se sentirem seguros para tomar a frente de um tipo de ação como esta. Nesse sentido,
você considera que a sua formação te preparou para isso?
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10) De uns tempos pra cá, ocorrem eventos em que peças, filmes e exposições sofreram censura.
Você acredita que o museu tem um papel relevante no incentivo do pensamento crítico e no combate
ao conservadorismo?

11) Existem diversos tipos de museus, um deles é o museu digital. O que você pensa sobre esse
modelo? Acredita que este possa facilitar um primeiro contato, visto que muitos estudantes nunca
frequentaram museus, a esse tipo de capital social?

12) Por fim, o que é fundamental para que uma aula e/ou atividade em espaços de educação não
formal cumpra o seu papel sociológico?
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Estrutura da segunda entrevista semiestruturada

I. Primeiramente será exposto o tema da monografia, além disso também será feita a consulta

se a profissional aceita que essa entrevista e suas declarações sejam compartilhadas no

presente trabalho de monográfico.

1) Apresentação, formação e trabalho no educativo do museu da vida.

2) Quando iniciou sua trajetória de trabalho no setor educativo do museu.

3) Formação, planejamento, material didático disponibilizado e  produzido pelo museu

4) A educação nos espaços não formais de aprendizagem

5) Inclusão e outras formas de linguagem

5) Mobilidade

6)  representação e democratização dos museus

7) O que é o museu pra você? E qual papel ele representa na sua vida?
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