
Universidade Federal Fluminense 
 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 
 

Graduação em Antropologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WELLINGTON RICARDO RIBEIRO PESSANHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS- MAST. 
 

ESTUDO DE CASO A PARTIR DOS OLHARES DOS  

FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói 2016 



Universidade Federal Fluminense 
 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 
 

Graduação em Antropologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WELLINGTON RICARDO RIBEIRO PESSANHA 
 
 

 

MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS – MAST. 
 

ESTUDO DE CASO A PARTIR DOS OLHARES DOS  

FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Coordenação de Antropologia, como parte dos 

requisitos para a obtenção do grau de Bacharel em 

Antropologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Daniel Bitter 
 

Niterói, 2016 
 

ii 



 
 

Universidade Federal Fluminense 
 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 
 

Graduação em Antropologia 
 
 
 
 
 
 
 

 

WELLINGTON RICARDO RIBEIRO PESSANHA 
 

 

MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS - MAST 

ESTUDO DE CASO A PARTIR DOS OLHARES DOS FUNCIONÁRIOS 

TERCEIRIZADOS 
 
 
 

 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

 

.................................................................................. 
 

Prof. Dr. Daniel Bitter (Orientador) 
 

Universidade Federal Fluminense 
 
 
 

 

............................................................................ 
 

Prof. Dra. Aparecida Marina de Souza Rangel 

Fundação Casa de Rui Barbosa 

 
 

.......................................................................... 
 

Prof. Dr. Ana Cláudia Cruz da Silva 

Universidade Federal Fluminense 

 
 
 
 

Niterói, 2016 
 

 

iii 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aos amigos, 

 

com todo carinho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv 



AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 

A Universidade Federal Fluminense pela oportunidade de estudo e pelos anos 

de amadurecimento pessoal e profissional. 

Ao meu orientador Daniel Bitter pela orientação, pelo suporte, suas correções e 

incentivos durante a elaboração deste trabalho. 

À Professora Ana Cláudia Cruz Da Silva por suas constribuições para o início 

desta jornada. 

As Professoras Aparecida Marina de Souza Rangel e Ana Cláudia Cruz Da Silva 

pela generosidade em ler meu trabalho e pelos comentários pertinentes. 

Aos demais docentes da Universidade Federal Fluminense que contribuíram 

direta ou indiretamente para este trabalho. 

Aos meus pais Francisco e Marlene pelo amor, incentivo e apoio incondicional. 

A minha grande companheira Amana pela amizada e por estar sempre presente 

na minha vida e aos amigos próximos pelos incentivos. 

Ao Museu de Astronomia e Ciências Afins e aos meus interlocutores de pesquisa 

que foram minha maior motivação para a elaboração desta pesquisa. 

A todos vocês o meu muito obrigado. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

v 



RESUMO 
 
 
 
 

Esta monografia tem como objetivo observar e analisar parte do público interno do Museu 

de Astronomia e Ciências Afins – MAST/ MCTIC a partir de uma abordagem 

antropológica. Especificamente evidencio os discursos dos funcionários terceirizados, 

suas representações, perspectivas e anseios como parte das reivindicações do público 

interno. Procurei contrastá-los com as representações oficiais do MAST, instituição 

localizada no bairro de São Cristóvão na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Também 

procurei analisar as práticas educativas do museu, assim como as pesquisas de público 

realizadas pela instituição. Metodologicamente, utilizo a Etnografia como uma 

ferramenta indispensável para as observações das práticas dos agentes no campo. Como 

resultado, não apontamos soluções para os problemas cotidiano no museu, entretanto, não 

me furto a apresentar sugestões e alternativas para os problemas percebidos ao longo da 

pesquisa. 

 
 
 
 
 

 

Palavras-chave: Museus; Museologia; Funcionários Terceirizados; Pesquisa de Público. 
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INTRODUÇÃO: 
 
 

 

Discorrer sobre o conceito de museu e suas relações a partir do setor terceirizado 

é pensar nos processos que envolvem a concepção de museu enquanto uma instituição 

pertencente à esfera pública e o setor educativo como mediador entre o público e o acervo. 

Nem sempre os museus foram públicos, assim como nem sempre existiram os setores 

educativos em museus, pelo menos da forma como o concebemos atualmente. Segundo 

Maria Esther Valente (2003) estudar uma instituição como o museu é refletir sobre o 

processo de abertura das grandes coleções ao público. Autores como Cameron e Schoten, 

que defendiam a democratização das instituições culturais percebiam o museu como um 

meio de comunicação que deveria ser útil ao público. De acordo com esta pesquisadora, 

que atualmente integra-se ao quadro de pesquisadores de Educação em Ciências do 

Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST, a ideia de museu nem sempre significou 

a mesma coisa. Para a autora: “A partir da segunda metade do século XIX, contrapondo-

se aos museus que difundiam exclusivamente a alta cultura clássica, surgiam e 

ampliavam-se outros, que se propunham ao serviço de divulgação das coleções com base 

em propósitos mais populares. ” (VALENTE, 2003, p.35) 
 

Após a Segunda Guerra Mundial o museu passa a ser alvo de críticas severas. 

Eventos como o “Seminário do Rio” ocorrido em 1958 e realizado pela Unesco tem como 

um dos objetivos discutir e propor a ampliação do papel educativo nos museus. Nessa 

nova perspectiva, um modelo de museu que enfatizava o objeto pelo objeto é substituído 

por outro que pensava o objeto enquanto revelador da organização social e seus 

significados. Isto estreitou o objeto de seu público que passou a ser compreendido como 

um elemento que aciona o trabalho do museu que deveria, por sua vez, estar direcionado 

ao público. O museu passa, então, a ser entendido como um sistema comunicativo entre 

seu público e seu acervo. Claude Lévi-Strauss em 1954, segundo Maria Valente (2003), 

teria dito que os museus de antropologia têm uma função maior do que recolher objetos, 

ou seja, compreender o homem. 
 

O compromisso com o público foi se tornando crescente com o passar do tempo e 

hoje ocupa, se não a principal, uma das principais missões do museu enquanto instituição 

pública. O museu deve estar atento às demandas sociais e à temporalidade dada pela 

sociedade. Conforme adverte Valente (2003) “Por esse motivo, o museu deverá manter-

se atualizado em seus diversos setores; caso contrário, ficará defasado 
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com relação ao visitante e não cumprirá seu papel educativo. O significado dos objetos 

deve estar em consonância com seu tempo”. (VALENTE, 2003, p.43) 
 

Esta breve introdução tem como objetivo sugerir que historicamente os museus se 

constituem num campo de disputas e, possível percebê-las mesmo dentro de uma mesma 

instituição. Tendo em vista, que o museu se constrói a partir das diferentes perspectivas 

sobre as coleções, este possui um movimento cognitivo que pode provocar mudança na 

concepção do público através de um processo que entende a aprendizagem não apenas 

como recepção, mas como reorganização ou um desenvolvimento de ideias. Perceber 

algumas nuances deste processo é um dos objetivos desta pesquisa. Outra questão é 

pensar o que está em jogo quando se fala em público. Proponho refletir sobre o modo 

como os museus acabam por restringir o acesso do público aos seus acervos, mesmo que 

involuntariamente. Perceber essas ambiguidades é outro objetivo deste trabalho que busca 

analisar as representações que os funcionários terceirizados constroem sobre o Museu de 

Astronomia e Ciências Afins (MAST), e contrastá-las com as representações oficiais da 

instituição. Todos os funcionários terceirizados que integram e compõem o quadro geral 

em suas respectivas empresas e que prestam serviços de diversas naturezas ao museu, 

podem ser também considerados como parte constituinte de públicos. Essa pesquisa 

procura abordar a percepção que alguns desses funcionários terceirizados têm a respeito 

do discurso oficial produzido, disseminado e difundido pelo MAST em suas variadas 

nuances e desenvolvimentos contemporâneos. 
 

Procuro mostrar que esses funcionários terceirizados, mesmo em pleno exercício 

de sua profissão, não deixam de ser parte constitutiva de um público do qual são 

indissociáveis. A perspectiva etnográfica aqui adotada, permite notar que esses 

funcionários possuem um estatuto ambíguo em relação à instituição. Este estatuto pode 

ser entendido no sentido de que quando este funcionário terceirizado está em seus 

domínios particulares, familiares, sob sua residência, ele adquire um “status” no ambiente 

privado que é baseado na relação interpessoal, ou seja, possui um caráter de 

reconhecimento e desta forma garante sua autonomia na participação de tomadas de 

decisão. Quando o mesmo se encontra em domínios públicos, na rua ou em ambiente 

público na qual possui mais deveres do que direitos, a tendência é considerar o indivíduo 

e o cidadão. No Brasil, as palavras “indivíduo” e “cidadão”, são usadas para denominar 

pessoas em posições inferiores ou em desvantagens. Sempre se espera o reconhecimento, 

que humaniza e personaliza as situações formais. A inexistência de relações, inferioriza 

o indivíduo e a sua condição de anonimato permanece. Neste 
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sentido, estes funcionários terceirizados sofrem algum tipo de pressão, seja por meio da 

ausência de interação com as produções museológicas, ou pela carência da relação 

pessoal institucional. Assim, antes de ir a qualquer instituição pública, a sabedoria nos 

manda inicialmente conhecer as nossas relações naquele local. (MACHADO, 2012). 

Nesse sentido, procuro não me aprofundar na trajetória histórica do museu, mas, como 

dito anteriormente, pretendo observar práticas e representações de alguns de seus agentes 

no momento presente. 
 

Concentrei-me etnograficamente nos deslocamentos e nas atividades que alguns 

desses funcionários fazem dentro da instituição que se situa no bairro imperial de São 

Cristóvão na cidade do Rio de Janeiro. Minhas observações sobre esses deslocamentos 

me ofereceram dados importantes sobre o contexto onde os atores, os sujeitos aqui 

mencionados, tecem suas relações sociais, interagem e têm acesso aos diversos setores, 

sejam eles internos ou externos. 
 

Vale a pena salientar que a pesquisa transcorre também dentro de um quadro 

comparativo sobre os discursos oficiais que esta instituição promove, enfatizando as 

motivações, os interesses que perpassam e gravitam em torno desses sujeitos. A presente 

pesquisa não visa resolver problemas, nem apontar caminhos ou soluções para os 

problemas cotidianos no museu. Ao longo do texto, entretanto, não me furto a apresentar 

sugestões e alternativas, para os problemas pertinentes. Penso que talvez essa seja uma 

das possíveis contribuições de meu trabalho. Volto ao tema proposto inicialmente, 

convidando o leitor a acompanhá-lo. 

 
 
 
 
 
 

 

1. DESCRIÇÃO DO CAMPO 
 

 

Neste tópico apresento o detalhamento da instituição na qual a pesquisa está sendo 

desenvolvida. O conjunto arquitetônico do museu é formado por um complexo que inclui 

além dos prédios sede e anexo, uma biblioteca e as cúpulas de observação. Estas 

edificações situam-se em uma área de 40.000 m² tombada pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional em meados da década de 1980 e abrigava o Observatório 

Nacional (ON). Abaixo uma imagem do prédio sede do atual MAST, destinado às 

exposições permanentes e temporárias do museu. 
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Fig 1: Prédio sede do MAST
1 

 
O MAST é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação - MCTI
2
, criada na cidade do Rio de Janeiro no dia 8 de março de 

1985.Localiza-se na região norte da cidade do Rio de Janeiro, no mesmo campus do 

Observatório Nacional (ON) e na proximidade de outros institutos de pesquisa e museus. 

Tem como missão ampliar o acesso da sociedade ao conhecimento científico e 

tecnológico por meio da pesquisa, preservação de acervos, divulgação e história da 

ciência e da tecnologia no Brasil.Possui diversas áreas de pesquisa e seus pesquisadores 

e tecnologistasrealizam estudos nas áreas da História da Ciência e da Tecnologia no 

Brasil, Educação em Ciências em Espaços não Formais, Museologia e Patrimônio da 

Ciência e Tecnologia. Há também pesquisas aplicadas nas áreas da divulgação da ciência, 

preservação e restauração de objetos metálicos e papel, turismo e tecnologia da 

informação. 
 

Dispõe de diversas atividades de divulgação da ciência com destaque para a 

Observação do Céu, a Visita Orientada e a Visita Escolar, sendo que as duas últimas 

atividades precisam ser agendadas com antecedência. Nos finais de semana, há 

 
1 Imagem disponível no site da instituição http://www.mast.br/instituicao.htmlAcesso: 06 jul.2016.  
2
Atualmente Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Disponível em: 

http://www.mcti.gov.br/. Disponível em: 06 jul. 2016. 
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programação alternada para o público visitante, tais como: Ciclo de Palestras de 

Astronomia, Cine Ciência, Contando Mitos, Planetário Inflável, Cozinhando com a 

Química, Brincando de Matemático, ASTROmania e Faça você mesmo. As exposições 

permanentes e temporárias são exibidas no prédio sede, mas as exposições itinerantes têm 

por finalidade estender escolas e outras instituições configurando-se em uma atividade 

extramuros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2: Imagem do prédio anexo do MAST
3 

 
A equipe de pesquisa do MAST reúne especialistas com formação acadêmica em 

diferentes áreas do conhecimento, que se dedicam à investigação científica, ensino pós-

graduado e divulgação da ciência. O MAST possui também um quadro de técnicos e 

colaboradores dos campos da arquitetura, arquivologia, artes gráficas, belas artes, 

biblioteconomia, conservação e restauração de papel e de objetos de metal, jornalismo, 

museologia, e tecnologia da informação. O MAST conta também com assistentes técnicos 

e analistas responsáveis por garantir o andamento das funções administrativas da 

instituição. 
 

O MAST oferece cursos de mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação 

em Museologia e Patrimônio, e de mestrado no Programa de Pós-Graduação em História, 

ambos em parceria com Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
 
– UNIRIO; curso de especialização em Divulgação da Ciência, da Tecnologia e da Saúde, 

em parceria com a COC/Fiocruz, Jardim Botânico do Rio de Janeiro e UFRJ. 

 

 
3 Imagem disponível no site da instituição http://www.mast.br/instituicao.htmlAcesso: 06 jul.2016. 
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Além desses, possui um programa próprio de pós-graduação, o Programa de Pós-

Graduação em Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia, na modalidade Mestrado 

Profissional, desenvolvido a partir de um curso de especialização com o mesmo nome 

que foi oferecido pela instituição ao longo de cinco anos. Destacamos ainda na área 

acadêmica, os diversos cursos de extensão e de formação continuada de professores. 

Possui também bolsas de pesquisas para alunos de graduação e pós-graduação para 

desenvolvimento de pesquisas nas áreas de atuação do MAST. As bolsas são oferecidas 

pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq e pelo 

Programa de Capacitação Institucional – PCI/MCTI. 
 

O MAST divulga seus trabalhos através do seu site e através do mesmo veículo 

informa ao público sobre as exposições e demais atividades de divulgação da ciência que 

está promovendo: local, data e hora. Na homepage do museu há também informações 

sobre os acervos, cursos, oficinas e eventos científicos, projetos de pesquisa em 

andamento e sobre os laboratórios LIRE, LAMET e LAPEL. No menu publicações estão 

listados os trabalhos acadêmicos e técnicos editados pelo MAST, muitos disponíveis para 

consulta e cópia on-line. Os relatórios apresentam um balanço geral do trabalho anual 

realizado pela Instituição. Um novo prédio (anexo) foi inaugurado em 2010 para garantir 

a infraestrutura adequada à preservação dos seus acervos arquivístico, iconográfico e 

museológico, atividades de pesquisa e laboratórios. A biblioteca foi recentemente 

instalada em uma edificação próxima ao prédio sede.
4
 

 
Diante dos deslocamentos dos meus interlocutores foi possível percorrer quase 

que em sua totalidade os espaços desta instituição. Mediante seus deslocamentos no 

cumprimento das tarefas diárias pude proceder minhas observações como pesquisador 

afim de perceber suas relações sociais nos diversos espaços do museu. Os 

desdobramentos desta pesquisa poderão ser acompanhados pelo leitor nos próximos 

tópicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
 Disponível em: http://www.mast.br/acervos_museologico_museologia.html Acesso em: 10 outubro 2015. 

 

13 



 
 
 
 
1.1 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE NO LAMET 
 

 

Até recentemente fazia parte do quadro de funcionários terceirizados que atuam 

no museu em atividades finalísticas. Trabalhava no Laboratório de Conservação de 

Objetos Metálicos – LAMET, situado no prédio anexo, que é responsável pela 

conservação e restauração dos objetos do acervo museológico. Seguindo uma rotina 

voltada para a preservação do patrimônio de ciência e tecnologia, os objetos do acervo do 

MAST passam pela higienização (limpeza) a cada dois anos, quando também é feito o 

diagnóstico para avaliar a necessidade de restauração ou de intervenções mais amplas. A 

restauração é eventual e, se necessária, laboratórios de outras instituições são utilizados 

para realizar análises químicas, intervenções mecânicas e químicas, etc. O LAMET é um 

espaço privilegiado para a realização de aulas práticas dos cursos de pós-graduação do 

MAST e suas atividades possibilitam o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada 

na área. Está se estruturando para dar suporte à conservação de outros tipos de objetos 

metálicos de valor histórico, como os objetos arqueológicos metálicos.Este laboratório é 

procurado por instituições para projetos de parceria com o objetivo de orientá-las na 

preservação dos seus acervos. Destacam-se duas parcerias de sucesso: com o 

Observatório do Valongo/UFRJ e com o Colégio Pedro II (unidade Centro), onde as 

coleções de objetos de C&T histórico foram higienizadas e alguns reparos simples 

realizados.
5
 

 
O acervo museológico reúne instrumentos científicos, máquinas e motores, 

equipamentos fotográficos e de comunicação, mobiliário e esculturas. Totaliza mais de 

dois mil objetos representativos do patrimônio cientifico e tecnológico do Brasil. Destaca-

se o rico conjunto de instrumentos científicos oriundos do Imperial Observatório do Rio 

de Janeiro, atual Observatório Nacional, que contempla a história de diferentes áreas de 

pesquisa e atividades desenvolvidas nessa instituição desde o século XIX, tais como: 

astronomia, geodésia, meteorologia, medição do tempo,geofísica e espectroscopia. Esta 

coleção foi tombada, em 1986, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) e, em 1987, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC).O acervo 

foi ampliado com objetos e instrumentos 

 

 
5
 Disponível em: http://www.mast.br/hotsite_lamet/index.html Acesso em: 10 outubro 2015. 

 
14 



provenientes do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), do Instituto de Engenharia 

Nuclear (IEN) e do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), institutos de pesquisa 

do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). A política de aquisição e 

descarte de acervos elaborada no âmbito da Comissão Permanente de Aquisição e 

Descarte de Acervos (COPAD), tem por objetivo orientar a coleta dos novos objetos a 

serem incorporados ao acervo, assim como definir quando necessário o que será ou não 

descartado. O acervo museológico engloba ainda os catálogos e manuais de fabricantes 

de instrumentos e equipamentos científicos pertencentes ao acervo do museu entre os 

quais destacamos BrunnerFrères, P. Gauthier, Pellin, Carl Zeiss, T. Cookeand Sons, 

Kelvin, Bottomley&BaiardLtd., além dos construtores brasileiros José Maria dos Reis e 

seu sucessor José HermidaPazos. A coleção de objetos científicos é divulgada e 

disseminada através de exposições, livros, inventários e catálogos e multimídias, que 

permitem uma melhor compreensão sobre o funcionamento dos instrumentos e contextos 

de utilização.
6
 

 
Neste ponto, gostaria de tecer algumas considerações sobre métodos de pesquisas 

em ciências sociais que considero pertinentes para este trabalho. O sociólogo Howard 

Becker (1993) em sua obra Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais define metodologia 

como o estudo do método e este é o meio pelo qual um objeto pode ser estudado. Ao 

escolher um método, duas questões são centrais: o grau de confiabilidade do método e o 

que pode ser descoberto a partir dele. Todo método tem sua dose de limitação, que de 

acordo com Becker (1993) corresponde ao alcance do julgamento humano. Segundo este 

autor existem pesquisadores especializados no estudo de métodos que insistem em 

investir em procedimentos mecânicos com a finalidade de conter o julgamento humano. 

Porém, em sua concepção, ao invés de dedicar tempo a esta finalidade, seria mais 

produtivo em termos da pesquisa tornar as bases desses julgamentos explícitos de modo 

que os outros possam chegar as suas próprias conclusões. Por fim, a metodologia não 

deve ser encarada como um conjunto de métodos que devem ser seguidos, mas ser usada 

para aperfeiçoar a prática sociológica. 
 

A antropóloga Mirian Goldenberg (2004) em seu livro a Arte de Pesquisartambém 

faz uma reflexão acerca dos métodos nas Ciências Sociais, procurando evidenciar as 

diferentes perspectivas do método qualitativo e quantitativo. Com relação ao estudo de 

caso, a antropóloga afirma que este método supõe que é 

 
6
 Disponível em: http://www.mast.br/acervos_museologico_museologia.html. Acesso em: 10 

outubro 2015. 
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possível adquirir conhecimento do fenômeno estudado a partir da exploração intensa de 

um único caso. Diferentemente de uma sociologia mais “neutra” onde as particularidades 

são removidas, no estudo de caso as divergências internas e comportamentos desviantes 

são mostrados. Voltando as reflexões de Becker, este afirma que: 

 
Qualquer pessoa que compre um veleiro de segunda mão nunca deve 

jogar fora nenhuma das bugigangas que encontrar dentro dele – um 

prego, um pedaço de madeira ou o que quer que seja – porque 

indubitavelmente acabará descobrindo que cada uma delas estava lá por 
um motivo, que o proprietário anterior as usava para fazer algo de 

importante. Pode ser que não fosse a melhor maneira de realizar o 

trabalho, e provavelmente se poderia comprar um artigo manufaturado 

para fazê-lo melhor (ou igualmente bem), mas o serviço precisa ser 

feito, e você não se atreve a jogar nada fora até que saiba que serviços 

cada uma delas realizava e crie umanova maneira de fazer estes 

serviços. (BECKER, 1993, p.28) 
 

O trecho citado acima faz uma crítica aos a metodologia analítica que embora seja 

fruto da insatisfação, no sentido que procura questionar o que os sociólogos reais fazem 

com o que estudam, às vezes erra por dar demasiada ênfase as conexões lógicas. O que 

faz com que muitas vezes não mencionem alguns problemas metodológicos. Neste 

trabalho pretendo estar atento aos sistemas de interação aos quais Becker (1993) se refere 

salienta, logo a citação acima resume em parte a tentativa de não tentar mascarar ou 

negligenciar a dimensão territorial, pois esta ajuda a revelar a organização social. 
 

Os museus, de uma maneira geral, por se tratarem de organizações hierarquizadas 

acabam por privilegiar certos discursos e narrativas de memórias em detrimento de 

outros. Estes, por sua vez, não possuem o mesmo papel nem ocupam o mesmo espaço 

dentro destas instituições. Neste trabalho, busco analisar de perto um destes “discursos 

marginais” partindo da fala dos funcionários terceirizados do MAST. Conforme Howard 

Becker (1993) explicita ao tratar das pesquisas do tipo survey em uma organização 

estratificada, os representantes comuns atribuem maior credibilidade àqueles que 

administram do que àqueles que estão nos níveis inferiores na hierarquia. Nos museus, 

que de uma maneira mais ampla são organizações estratificadas, situação semelhante 

acontece, pois, os funcionários de maior prestígio têm mais legitimidade para opinar. 

Embora nunca possamos afirmar que todas as instituições são iguais simplesmente porque 

pertencem à mesma categoria social, se considerarmos a hipótese 
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de que existe uma disparidade de discursos, perceber como tais discursos são operados 

no campo é uma das questões fundamentais. 
 

Falar sobre o meu trabalho de campo é um assunto complexo, pois envolve não 

só as minhas expectativas com relação ao meu objeto de estudo, mas refere-se também as 

interações resultantes deste encontro. Segundo Becker (1993) ainda atualmente os 

pesquisadores comumente não expressam os problemas advindos desta interação. Porém 

de acordo com este sociólogo, estes problemas são pertinentes, pois expressam a 

implementação do método. Considerei mais eficiente para obter resultados, a 

implementação de certas estratégias de campo, contudo, isto não exclui outras maneiras 

de fazê-lo. No que se refere à metodologia, que resumidamente seria compreendida como 

o estudo dos métodos, existe uma infinidade de formas de lidar com o campo e obter 

resultados. 
 

Becker (1993) aponta alguns problemas metodológicos com os quais os 

pesquisadores devem lidar. Da sua lista destaco três que pareceram ser os mais pertinentes 

para este trabalho: o problema da inserção, da estruturação teórica e do desenvolvimento de 

hipóteses. Gostaria de pensar estes três problemas a partir do meu objeto de pesquisa. Com 

relação a inserção, de acordo com Becker (1993), este é um problema permanente para os 

adeptos da observação participante, pois ao contrário dos praticantes do método de surveys, 

a recusa é do grupo e não individual. A minha inserção no campo se deu da seguinte forma: 

em meados de setembro de 2015, aproximei-me desses funcionários terceirizados. Na época, 

inicialmente, já observava seus movimentos, atitudes e posturas no campo profissional.
7
Na 

medida em que o tempo foi passando, o museu passou a desenvolver intensamente diversos 

projetos, reformas, exposições, palestras, cursos entre outras. Neste contexto de efervescência 

tive uma aproximação maior, um contato mais próximo com esses funcionários, pois, em 

virtude da falta de mão de obra qualificada para a realização de certos tipos de trabalhos, fui 

encarregado, juntamente com meu colega do LAMET que também desempenha a função de 

técnico de conservação, a remanejar um objeto de grandes dimensões.
8
 O objeto, um 

acelerador linear de partículas, é dividido por módulos e o seu 

 
 
 
7
Comecei a trabalhar no Museu de Astronomia e Ciências Afins no segundo semestre do ano de 2013, mais 

precisamente no mês de agosto. Embora eu não tivesse uma relação direta com esses funcionários, eu 
somente os cumprimentava, e por vezes os encontrava realizando suas atividades.  
8
Objetos de grandes dimensões: a coleta de itens, como máquinas, frequentemente envolve a sua 

desmontagem e embalagem para transporte. Assim, a coleta deverá ser cuidadosamente avaliada. Se esses 
objetos não puderem ser reagrupados ou remontados imediatamente após a coleta é recomendável que só 
sejam recolhidos se forem particularmente raros ou significativos. Em qualquer aquisição, o processo de 
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peso é bastante significativo e para a sua transferência foi necessário utilizar os 

funcionários da manutenção. A partir desse movimento foi possível construir uma relação 

mais próxima, permitindo o desenvolvimento dessa pesquisa. 
 

No que diz respeito a estruturação teórica, é preciso escolher, segundo este 

sociólogo Howard Becker, uma que oriente sua abordagem e principalmente refletir sobre 

as motivações da escolha. A princípio, optei por utilizar a reflexão sobre metodologia do 

sociólogo Howard Becker e da antropóloga Mirian Goldenberg por permitir uma reflexão 

das diferentes perspectivas sobre o método, mas também Márcio Goldman, nos moldes 

de Jeanne Favret-Saada, no sentido de ser afetado pelo campo. 
 

Por último, o desenvolvimento da hipótese restringe-se a chamar atenção para o 

processo de desenvolvimento do mesmo, ou seja, revelar o processo de criação e 

consequentemente seu teste. Neste sentido, optei em realizar um teste na medida que 

percebi que as pesquisas do setor educativo do MAST estavam voltadas quase 

exclusivamente para o público externo. Assim, o método de pesquisa utilizado no meu 

trabalho é a observação participante, descrita por Becker como: 

 
Oobservador participante coleta dados através de sua participação na 

vida cotidiana do grupo ou organização que estuda. Ele observa as 
pessoas que está estudando para ver assituações com que se deparam 

normalmente e corno se comportamdiante delas. Entabula conversação 
com alguns ou com todos os participantes desta situação e descobre as 

interpretações que eles têm sobre os acontecimentos que observou. 
(BECKER, 1993, p.48) 

 
A observação participante é uma das formas de se realizar um estudo de caso, 

porém não é a única, existem outros métodos como as entrevistas, que mesmo de forma 

restrita, também será utilizado neste trabalho. O estudo de caso segundo Becker (1993) 

sempre se restringe a poucos problemas que parecem ser os mais pertinentes para o grupo. 

Ele é limitado, pois não é possível ver, descrever e descobrir a relevância teórica de tudo. 

O meu trabalho de campo acontecia, ou seja, o meu contato com o grupo pesquisado 

acontecia em horários não específicos, os encontros não eram cronometrados. Na medida 

que surgia a oportunidade lá eu estava. Ainda segundo este sociólogo existem tipos 

diferentes de estudo da observação participante, esta tem uma dupla finalidade, pode ser 

utilizada tanto para testar uma hipótese como formulá-la. No caso da minha pesquisa, ela 

está inserida no primeiro caso. Durante o meu trabalho de campo, procurei realizar 

algumas entrevistas algumas mais formais do que outras. Com 

 
desmontagem deve ser integralmente registrado. Disponível em: 
http://www.mast.br/pdf/politica_de_aquisicao_e_descarte.pdf Acesso em: 25 fevereiro 2016. 
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relação às entrevistas é interessante notar que as respostas dos meus interlocutores 

variavam à medida que suas expectativas diante do meu trabalho eram diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 PERCEPÇÕES DO DISCURSO “MARGINAL” 
 
 
 

El museo-rizoma, elmuseo-conector, elmuseo-puente, elmuseo-puerta, 

elmuseoventana, elmuseo-molécula [...]. El museo-rizoma implica una 

nueva ética, una nueva postura museológica; implica lavalorización de 

las relaciones, de lasarticulaciones entre diferentes públicos, de 

lasgestiones que producencolecciones y descolecciones, musealización 

y desmusealización, territorialidades y desterritorialidades. [...] El 

museo-rizoma o elmuseo-conector de tiempos y espacios conserva y 

amplifica las multiplicidades, y ofrecen «n» posibilidades de 

conexiones, que se hacen, se rompen, se rehacen y se abrenhaciaotras 

conexiones. (CHAGAS, 2009, p. 100-101). 
 

A citação acima do museólogo Mario Chagas refere-se a tentativa de compreender 

o próprio museu como rizoma, ou seja, como território propício ao encontro, à relação, a 

intercâmbios culturais e sociais. Segundo ele, os museus-rizoma estão em 

desenvolvimento no Brasil e no mundo. São eles: os ecomuseus, museus comunitários, 

museus de território, museus de favela, museus indígenas, entre outros. Para a 

pesquisadora Cátia Vianna, utilizar a ideia de rizoma é abandonar o unidimensional e 

assumir o desafio da globalização. Este é o esforço em parte deste trabalho, de pensar o 

museu como um espaço, que sirva de palco para as relações sociais, disputas políticas, 

conflitos. Perceber como isso é dado através do convívio com os trabalhadores 

terceirizados do MAST é o principal objetivo. 
 

Avaliando o grupo pesquisado, posso dizer que diante das interações com 

funcionários da limpeza no meu setor, no laboratório, compartilhei sensibilidades e 

experiências particulares. Refiro-me especialmente à auxiliar de serviços gerais Williana 

da empresa Tecnisan. Já a relação com o terceirizado Paulo César da empresa Jumarc foi 

construída mediante ao desenvolvimento profissional, visto que atualmente ele se 

encontra lotado no setor de exposição
9
 e que é recorrente a troca de informações 

 
9
A coordenação de Museologia do MAST possui o Serviço de Produção Técnica (SPT) e o Núcleo 

de documentação e Conservação do acervo Museológico (NUDCAM). 
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para o bom funcionamento dos processos museológicos, como a conservação e a 

montagem de um produto feito para a exibição. Os outros dois funcionários que fazem 

parte desse grupo pesquisado são o segurança patrimonial da Empresa Tiradentes 

Waldeci e Júlio também auxiliar de serviços gerais da Tecnisan. A relação com esses dois 

trabalhadores, especificamente, se deu de forma bem diferente. Além do contato 

profissional, a relação se construiu de forma jocosa, pois ambos são mestres da 

comicidade, se assim posso dizer, e, dessa forma, contagiam os que estão a sua volta. 

Nesse sentido, passei de observador à participante, envolvido nos rodízios, nos círculos 

de brincadeiras e zombarias que ali se constituíam. Desse modo, os meus interlocutores 

foram construindo de forma conveniente a minha imagem com o objetivo de dar sentido 

a ela. Contudo, assumi com esse grupo a minha posição de pesquisador e o compromisso 

que tenho por desenvolver este trabalho. Observei que na medida em que eu assumi o 

compromisso como pesquisador, estes funcionários aparentemente não faziam distinção 

com relação à minha função profissional na instituição. Entretanto, no início, me pareceu 

em alguns momentos uma postura dúbia por parte dos mesmos, acredito que seja por 

motivação da timidez ou até mesmo pelo desconforto do relato perante a uma situação na 

qual não está acostumado. Em um determinado momento, um dos meus interlocutores 

quando indagado a respeito dos processos correspondentes as práticas de limpeza sob 

orientação do responsável pelo setor, mostrou-se categoricamente pactuar sobre esses 

processos. No entanto, sua mudança postural logo aparece no seguinte discurso: “Quando 

o responsável não se encontra, faço da forma que acho que é melhor, porque tenho outros 

lugares para limpar antes das pessoas chegarem” (Wiliana). Neste sentido, o cuidado com 

as falas, o desconforto e a timidez desaparecem, discurso que se sustenta pela não 

distinção da minha função profissional com a de pesquisador. Em outras palavras, os 

laços de confiança construídos cotidianamente acabam prevalecendo. Acredito que neste 

ponto, a confiança existente se constitui na base necessária para que eu conduza a 

pesquisa de forma mais tranquila, de modo a ter acesso a informações que estão para além 

dessa pesquisa.
10

Vale também ressaltar as contribuições teóricas adquiridas no universo 

acadêmico, como recursos metodológicos apropriados por mim como ferramentas 

etnográficas aplicadas no campo. 

 
 

 
10

 Em outras palavras, são os boatos não confirmados oficialmente. 
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A pesquisa demonstrou que esses funcionários possuem uma perspectiva dúbia 

quando o assunto é a classificação de público. Neste sentido, etnograficamente, o relato 

encontrado sobre essa categoriabaseia-se na experiência da predisposição individual 

social e cultural. Alguns entendem que, além de serem funcionários terceirizados, são 

também, parte do público. Desse modo, o museu torna-se para ele um reduto de lazer, 

onde ele pode juntamente com a sua família desfrutar do espaço utilizando-o como uma 

“válvula de escape”, para fugir da rotina dos afazeres que imperam no cotidiano familiar. 

Demonstraram também que já frequentaram outros museus em cidades diferentes, como 

uma prática de turismo e que, aqui, na cidade do Rio de Janeiro, já utilizaram o museu 

mais como uma atividade de lazer. Noto que aqui na cidade do Rio de Janeiro, suas 

últimas visitas a museus aconteceram há mais de um ano, o que caracteriza uma ausência 

longa. Para quem se considera público de museu, esse longo período de afastamento 

demonstra que o museu não é a sua prioridade quando se trata de lazer. 
 

Outros funcionários, em seus discursos, não se consideram como público. Já 

visitaram outras instituições por motivos diversos, mas não gostam do museu ou têm seu 

interesse despertado. Estes funcionários parecem compreender a função do museu e suas 

propostas, mas quando se trata de lazer, turismo e qualquer outra atividade cultural, o 

museu sequer aparece como possibilidade. 
 

Diante desses acontecimentos, vários questionamentos surgem a respeito da 

concepção de público. Como pensar o público deste museu? Nesta situação específica, a 

explicação para essa resposta dúbia se dá nas condições em que elas se apresentam. 

Apesar de terem o privilégio de participar da etapa que antecede uma exposição, onde 

adquirem um contato mais próximo com um acervo, seja na forma de observação, ou até 

mesmo, da participação na “montagem” antes da completa inauguração, o resultado é 

que, frequentemente, há um grande desgaste no desempenho da função profissional. A 

escassez de tempo a rotina de trabalho e possivelmente uma ausência de domínio de certo 

“capital cultural” acaba por tornar o museu desinteressante para esses funcionários 

terceirizados, que não buscam por sua vez, frequentar museus, seja para atividade cultural 

ou de lazer. Sobre isso, Dourado afirma que: 

 
A compreensão da obra de arte, para Bourdieu (2002), está relacionada 
à origem social, ao nível de escolaridade e ao grau de instrução familiar. 
Por isso enfoca que os museus encontram-se abertos a todos, porém, 
inacessíveis à maioria da população, visto que 
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a educação formal11 deficitária não desperta a necessidade cultural do 

grande público. Esse fator, relacionado ao baixo capital cultural, 
artístico e simbólico de significativa parcela dos brasileiros, contribui 
para a inacessibilidade destes à cultura e, em especial, aos museus. Para 
que um visitante apreenda o capital simbólico contido em um acervo 
exposto, ele necessita dos capitais cultural e artístico, embasadores 
dessa compreensão. (DOURADO, 2009, p.78). 

 
Neste sentido, é preciso metodologias educativas diversas para se conseguir 

reverter este quadro e incluir esses funcionários terceirizados em uma categoria de 

público que não se constitui de forma definitiva e homogênea. É um público que se forma 

e se desfaz, um organismo vivo que se entrelaça e que, portanto, se constitui de grupos 

sociais diferentes. Esse processo pode ser entendido também pela perspectiva da história 

social da cultura ou da sociologia dos processos culturais. Assim, alguns autores afirmam 

que: 

 
A construção de um público resulta na sua interação com alguns 

domínios, tais como, as condições sociais de acesso à educação, os 

meios de produção e de ofertas nos subcampos da cultura e a 

predisposição individual social e cultural que, em algum momento da 

trajetória da vida, permite o desenvolvimento de uma certa prática ou 

gosto cultural. São alguns dos processos que permitem perceber (a 

operacionalização do habitus diante do horizonte de possíveis, de 

Bourdieu).”( KÖPTCKE; PEREIRA, 2010). 
 
 
 
 
 

 

2. OS DIFERENTES DISCURSOS: O ESPECIALIZADO VERSUS O LEIGO 

 

Com o objetivo de dar voz e para a produção de sentido das observações 

etnográficas que venho realizando nos espaços da instituição, procurei dialogar com a 

servidora Cláudia Penha dos Santos, que pertence ao Núcleo de Documentação e 

Conservação do Acervo Museológico (NUDCAM), afim de esclarecer algumas lacunas 

que se apresentaram durante a pesquisa e também contrapor as observações já realizadas 

sobre as perspectivas de alguns funcionários terceirizados. Contudo, evidencio aqui, que 

essas opiniões expressam somente o ponto de vista da servidora e que, portanto, não se 

confunde, não diz respeito, não se generaliza como um discurso da instituição em sua 

forma totalizante. Expressa apenas o seu ponto de vista. 

 
 
 

 
11 Uma educação formal apropriada auxilia na percepção que o visitante tem de uma exposição. 
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A pesquisa transcorreu de forma tranquila, mas inquietações subjetivas se 

apresentam e, nesse sentido, tive a curiosidade de ir atrás e trazê-las à tona. Surgiram 

alguns questionamentos que me induziram a pensar sobre uma possível dicotomia ou até 

mesmo uma relação antagônica entre um museu com caráter contemporâneo (“novo”, 

moderno, atual) e outro com caráter conservador (“velho, ultrapassado”, antigo). Como 

dito anteriormente, não é de meu interesse aprofundar-me sobre a trajetória histórica do 

MAST, pretendo observar práticas e representações de alguns de seus agentes no 

momento presente. Contudo, lançando mão destas observações subjetivas, a experiência 

que tive em um determinado momento, me despertou o interesse em averiguar e até 

mesmo tentar desmistificar uma visão bastante disseminada no senso comum de que 

museu é sinônimo de lugar onde se guarda coisas antigas. Essa visão surgiu, 

primeiramente, em uma ocasião onde estava desempenhando uma outra atividade 

profissional e tive dificuldades em abrir uma das salas do museu. Naquele momento, ao 

solicitar auxílio para a abertura da mesma, recebi como resposta de uma das 

recepcionistas do museu (Carol) o seguinte: “Assim como as portas, tudo o que tem 

naquele museu era velho”. Em outros contextos, mesmo que seja em sua forma 

subliminar
12

, percebo a ideia genérica de que o museu é um espaço conservador em certa 

medida. Posteriormente, de acordo com alguns relatos de informantes, essa visão 

apareceu de forma substancial, levando-me a perceber a existência de fatos que 

atravessaram, em algum momento, o desenvolvimento de suas vidas, seja na forma de 

herança cultural adquirida mediante a estrutura familiar ou até mesmo mediante a 

formação escolar. Deste modo, busquei dialogar com meus interlocutores a fim de obter 

alguma informação que fizesse sentido, e que também servisse de mecanismo para uma 

possível comparação. Nesse aspecto, a fala de uma profissional do museu não terceirizado 

pode colaborar para o debate. Segundo Cláudia Penha dos Santos, uma das museólogas 

do MAST, não há consenso sobre o caráter conservador do museu, sendo esta uma 

discussão que se arrasta por décadas. Existem aqueles que concordam, mas também os 

que discordam, não existe uniformidade nas opiniões. Ao ser questionada sobre a 

tipologia do MAST a museóloga afirma que: 

 
 
 
 
12

 Um exemplo é o discurso público do Papa Francisco no dia 5 de outubro de 2015 no Sínodo dos Bispos 

que consiste em uma reunião de três semanas de bispos de todo o mundo que acontece no Vaticano. 
Disponível em: www.pragmatismo.com.br/2015/10/igreja-nao-e-museu-mas-um-local-para-o-progresso-
diz-papa-francisco.html . Acesso em: 5 out. 2015. 
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Particularmente acredito que não, embora, muitos autores digam 

justamente o contrário. Esta é uma discussão dos últimos trinta anos 

basta ver os debates no âmbito do Comitê de Museologia do Conselho 

Internacional de museus (ICOFOM/ICOM). São comuns textos que 

opõem o museu tradicional, clássico, ao novo museu. Enquanto no 

tradicional o foco estava na coleção, o foco do novo museu é o homem. 

Surgem a partir destes questionamentos novas tipologias de museus e 

aqui no Rio de Janeiro exemplos destas novas tipologias de museu são 

o Museu da Maré ou mesmo o Ecomuseu de Santa Cruz. Eu trabalho 

em um museu clássico e ao longo de minha trajetória sempre trabalhei 

com documentação de acervos, mas não acho que tenha uma postura 
conservadora. Quando trabalhamos com acervos, definindo 

procedimentos de documentação e conservação, estamos pensando no 

homem, em preservar objetos que são resultantes do trabalho e/ou da 

ação humana. Por outro lado, por que as questões que envolvem um 

museu como o da Maré não podem também ser incorporadas a um 

museu que conte a história do Rio de Janeiro”? (SANTOS, 2016) 
 

Dessa forma foi possível observar que para a museóloga, ainda que o museu seja 

considerando como um museu clássico, ele está operando sempre com a atualidade, 

visando o homem e o trabalho da ação dele, demonstrando que em seus aspectos 

relevantes, como exibidos acima, nada tem de conservador. Esta visão contrapõe-se aos 

discursos anteriormente divulgados. Outro ponto relevante, e que também concerne a uma 

das inquietações subjetivas, é entender o que é o museu e como ele apresenta ou 

representa o passado. Percebo que mediante a não uniformidade com relação a discussão 

apresentada inicialmente, este outro ponto se apresentou de forma a complementar a visão 

que etnograficamente foi detectada e informada também anteriormente, apontando para 

uma outra questão importante que informarei a posteriori. Isto posto, segue o ponto de 

vista da servidora sobre o MAST e os museus de C&T: 

 
O MAST é um museu de ciência e tecnologia, detentor de acervos 

arquivístico, bibliográfico e museológico, das mais diferentes áreas 

(ciências exatas e engenharias), com uma forte ênfase na educação não 
formal e na preservação e pesquisa de seus acervos. Uma de suas 

coordenações finalísticas é a Coordenação de História da Ciência que 

se propõe a entender o processo de construção da ciência no país através 

dos acervos institucionais. Não sou historiadora, mas acredito que o 

museu, e também qualquer museu, deve fugir das narrativas 

memorialistas e buscar não construir mitos. A ciência é um processo 

com erros e acertos e também um campo com muitas disputas. Ao falar 

do passado a preocupação deveria ser sempre com o presente. As 

pesquisas que resultam em exposições devem dar conta deste processo, 

não do “sábio iluminado” que um belo dia teve uma inspiração e 

descobriu algo novo. (SANTOS, 2016) 
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A questão importante que surgiu durante a etnografia, e que aparece nas narrativas 

dos meus interlocutores, é a curiosidade e as motivações dos diversos públicos do museu. 

Neste sentido, me fez pensar em que público é esse? Assim como nessa perspectiva dúbia 

que alguns desses funcionários terceirizados se apresentaram. Como relatado 

anteriormente, por mais que tenham o privilégio de participar da etapa que antecede uma 

exposição, onde adquirem um contato mais próximo com um acervo, o resultado é bem 

perceptível devido a um conjunto de fatores como a rotina de trabalho por exemplo, que 

reflete e leva ao desinteresse motivacional ocasionando a não procura de museus seja para 

fins de lazer ou cultural. 

 
Levo também em consideração as palavras da servidora. 

 

Acredito que o acervo deva ser a principal motivação para o público. 

Acho, inclusive, que é a presença do acervo que diferencia os museus 

das outras instituições culturais. Em um mundo caótico, efêmero, que 

“prega a desmaterialização”, os museus clássicos (com acervos) estão 

em uma direção contrária ao “desenvolvimento” da sociedade. 

Pessoalmente acredito que os museus deveriam ter o papel de 

resistência, provocar, questionar. O ideal seria que o visitante deixasse 

o museu com muitas dúvidas e que a partir da visita questionasse 

aspectos da sua realidade. As exposições deveriam ser mais 

transparentes ao invés de tentar ensinar. Assim, não acredito que o 

problema esteja no acervo, mas sim nas finalidades e objetivos da 
instituição museológica. (SANTOS, 2016) 

 
Baseado nisso, menciono a reflexão de Telma Lasmar Gonçalves, “Na sociedade atual, o 

lazer é considerado como um tempo de repouso e de consumo. As atividades de lazer, 

num primeiro momento, devem ser prazerosas por si só, podendo, posteriormente, 

adquirir maiores significados” (GONÇALVES, 2006, p.37-38). De acordo com a autora, 

o tempo disponível que uma pessoa possui para a utilização do seu lazer é gasto com 

repouso e passeios em shoppings centers com o objetivo final de realização de uma 

compra, ou seja, o consumo. Neste sentido, a autora detecta que esses motivos podem 

contribuir, de alguma forma, para a baixa visitação nos museus, mas especificamente do 

Museu de Arte Contemporânea (MAC) em Niterói no Rio de Janeiro, alvo de seu estudo. 

Contudo, se fizéssemos uma comparação com o Museu do Amanhã, um museu 

inaugurado em dezembro de 2015 no centro da cidade do Rio de Janeiro, a suposição da 

autora não se aplicaria. Este museu, além de ser uma “novidade” em termos 

arquitetônicos, possui um mecanismo que a meu ver nenhum outro museu de ciência, 

incluindo o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) têm. Refiro-me 

exclusivamente ao fato da sua divulgação ser feita quase de forma constante em meios 
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de comunicação de massa, o rádio e,mais especificamente, a televisão. Apesar da internet 

estar bem desenvolvida, através de suas redes sociais no mundo cibernético, do grande 

crescimento dos smartphones, ainda assim acredito que boa parte da população brasileira 

não tenha acesso de forma regular a todo este conteúdo e acabe utilizando mais a televisão 

do que propriamente o rádio. Portanto, acredito que a televisão acabe sendo o veículo de 

comunicação de massa mais acessível por parte da sociedade de um modo geral. Neste 

sentido, o Museu do Amanhã ganha destaque quase que de forma absoluta, por sua 

recorrente divulgação. Não podemos esquecer que o museu em questão é, também 

produto de parcerias entre as esferas pública e privada que envolvem a Prefeitura do Rio 

de Janeiro, a Fundação Roberto Marinho e o Banco Santander como patrocinador máster, 

envolvendo significativos aportes financeiros. Com a divulgação das exposições, dos 

espaços, o museu ganha visibilidade, atraindo uma parcela maior da população. Além 

disso, o museu está localizado na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro, área que 

está passando por um polêmico processo de intervenção urbana. Alguns autores, como 

Guimarães (2011), têm apontado que estas intervenções estão modificando as formas de 

ocupação desta área da cidade, promovendo a saída de amplas categorias de moradores, 

por um lado, e atraindo outros grupos da sociedade em torno dessa ampla renovação 

destinada a requalificar a área, considerada degrada. É dentro desse panorama que surgem 

equipamentos voltados para o lazer e o consumo, tais como o Museu do Rio (MAR) e o 

Museu do Amanhã, além dos marcos históricos e patrimoniais associados à presença da 

população afrodescendente na região. Tal conjunto de fatores talvez justifique o sucesso 

destes equipamentos. Ainda sobre a baixa visitação em museus, retornamos ao 

pensamento de Gonçalves (2006) que se questiona: 

 
Seria essa a explicação para a baixa visitação dos museus? Seriam os 

museus a antítese da alegria desocupada e consumista que o imaginário 

do lazer visa proporcionar? O conhecimento e a reflexão não 

proporcionam prazer? Conhecimento é uma ação oposta ao 

divertimento? O consumo se restringe a uma prática frívola, alienada e 

vazia? No imaginário coletivo, museus são locais sacros, revestidos de 
uma aura de austeridade e intelectualidade, e precisam ser 

decodificados para serem apreciados. Ora, se o lazer é prazer, estudar e 

aprender estão, tradicionalmente, fora dessa categoria. De uma maneira 

geral, ninguém vai ao cinema, ao teatro, ao jogo de futebol ou à praia 

para ser instruído! Nos museus, temos de ler, prestar atenção, tentar 

entender palavras e expressões que, muitas vezes, compõem o vômito 

verborrágico dos curadores! (GONÇALVES, 2006, p.38). 
 

Sendo assim, acredito que possa ser este um dos motivos que levam esses 

sujeitos, meus interlocutores no MAST, a se posicionarem de forma dúbia. Neste 
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sentido, utilizo as considerações de Hugues de Varine-Bohan (1979, p.79) de que é 

preciso ter iniciativa cultural. Para o autor iniciativa cultural quer dizer aprender a ser 

crítico e a sugerir soluções ou propostas construtivas, embora parciais, para o 

acondicionamento do espaço urbano. Neste ponto, acredito que seja interessante 

introduzir uma atividade educativa no MAST fundada numa concepção mais ampla de 

educação, permitindo formas criativas de interação, comunicação e transformações 

futuras. O acervo do MAST, deve servir de instrumento para que as pessoas percebam 

sua ligação com o a ciência e com outras áreas do conhecimento, promovendo reflexões 

e questionamentos. Entretanto, o cuidado em se evitar restringir o olhar do público deve 

ser constante. Faço valer novamente as palavras de Hugues de Varine-Bohan (1979, p.18-

19), segundo as quais o museu deve estar de tal forma disponível para qualquer pessoa 

que tenha necessidade de se servir deles: de se servir deles e não simplesmente de vê-los. 

Em resumo: o museu deve ser tratado como meio, como instrumento, até que o museu 

passe de meio para fim. Para Varine-Bohan: 

 
O museu como finalidade, o museu como objetivo, é a universidade 
popular, a universidade para o povo através dos objetos. O que numa 

universidade normal é a linguagem das palavras e em última instância 
a linguagem dos sinais escritos, no caso do museu converte-se em 

linguagem dos objetos, do concreto. (VARINE-BOHAN, 1979, p.19). 
 

Não obstante, no decorrer da etnografia, tentei explorar para obter o máximo de 

informações possíveis afim de tentar identificar os motivos pelas quais esse 

posicionamento dúbio aparece. Consegui observar que os meus interlocutores apontam 

em suas perspectivas dois caminhos estando o primeiro relacionado com a produção de 

conhecimento realizada pelo museu e o segundo com a estrutura que a instituição 

disponibiliza. Para eles, o museu dispõe de recursos intelectuais que poderiam ser melhor 

aproveitados. Os interlocutores acreditam que as produções que o museu realiza 

contemplam boa parte da sociedade, mas eles acreditam que possam ser inseridos em 

algum momento em produções exclusivamente desenvolvidos para eles. Por exemplo, 

muitos deles desejam receber orientações sobre o modo como proceder uma limpeza nos 

espaços onde encontram-se acervos ou mobiliário patrimonial. Para contextualizar, trago 

um relato direcionado para mim. “Quando eu cheguei, não tive orientação, aprendi na 

prática e vendo uma colega mais velha fazer” (Wiliana). Isso demonstra que se num 

primeiro momento tivesse ocorrido uma orientação quanto aos procedimentos em tais 

locais, o processo de inclusão seria a priori superado. Com relação a estrutura de que a 

instituição dispõe, meus interlocutores afirmaram que apesar da instituição 
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disponibilizar de espaço e acervos, carece de atividades de lazer, em especial aquelas 

voltadas exclusivamente para crianças. Esta visão surgiu fortemente quase que de forma 

unânime. Essas observações vieram acompanhadas pela exemplificação de que “seria 

mais interessante ir pra Quinta da Boa Vista, porque lá tem mais coisa pra se fazer” 

(Waldeci). Como forma de diálogo, apresento a opinião da servidora. 

 
Se pensarmos nas outras atividades do museu que não a exposição, 

certamente são atividades para grupos específicos. Contudo, acho que 

existe no MAST a preocupação em atingir todos os segmentos da 

sociedade. O problema maior é a exposição que é pensada para durar 

de alguns meses até alguns anos. Qualquer exposição é pensada para 

um público específico, chamado de público-alvo. Este público pode ser 
a sociedade como um todo, contudo, uma visão mais realista nos leva a 

definir uma exposição para um determinado segmento da sociedade. 

Não quero dizer que tenhamos que abrir mão do conteúdo ou das 

problematizações, mas trabalhar com diferentes níveis de informação. 

Em um primeiro nível deveriam existir informações que todos 

pudessem entender e as demais ficariam também à disposição, mas não 

deveriam interferir na narrativa principal da exposição. No caso de um 

museu de ciência e tecnologia, por exemplo, informações referentes ao 

funcionamento dos objetos não deveriam ser o objeto principal, mas sim 

aquelas que permitissem aos visitantes entender o processo que levou 

os objetos em exposição a serem considerados objetos do patrimônio 

cultural do país, incluindo neste processo a sua incorporação ao acervo 

do museu. (SANTOS, 2016) 
 

O segundo caminho apontado pelas perspectivas dos meus interlocutores 

evidencia o perecimento da infraestrutura institucional como podemos observar abaixo. 

E também, baseado nisso, chamo a atenção para o pano de fundo que está estampado e 

que tem sido recorrente desde meados de 2015, não só em museus, mas em outras 

instituições públicas. 

 
Faltam atividades direcionadas ao público em geral, normalmente o 

público do museu é formado por estudantes. O museu ainda não tem 

um centro de visitantes, que está em construção, ou mesmo um 

planetário. As apresentações acontecem em uma sala com um 

planetário inflável. Faltam também áreas de descanso, uma lojinha e 
uma cafeteria que funcione de forma ininterrupta. Nos finais de semana 

as falhas tornam-se mais evidentes, com a diminuição do número de 

funcionários e vigilantes. (SANTOS, 2016) 
 

O pano de fundo ao qual me referi anteriormente diz respeito ao ajuste fiscal do 

governo federal em decorrência da atual crise econômica. Concomitantemente, o corte de 

funcionários terceirizados que já ocorre em outras instituições, trará um grande impacto 

para o museu. A esse respeito a museóloga afirma que: 
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Especificamente com relação ao MAST muito será perdido. Muitas de 

nossas atividades estão nas mãos de terceirizados, inclusive as funções 

de limpeza, manutenção e até mesmo conservação do patrimônio de 

ciência e tecnologia. Os cortes, se ocorrerem, resultarão em paralisação 

de parte destas atividades. Por outro lado, mesmo que todos os 

terceirizados não sejam demitidos, instala-se um clima de tensão que 

também prejudica o bom funcionamento do museu. Como lidar com 

isso? Acho que a demissão deveria ser o último recurso e deveria ser 

acompanhada de um protesto público com a paralisação das 

atividades.13 (SANTOS, 2016) 
 

Recentemente, em entrevista realizada para a 33ª edição do boletim mensal do 

Portal InforMast do MAST
14

, a diretora do museu Heloísa Maria Bertol Domingues 

corrobora algumas das inquietações levantadas e apontadas durante a pesquisa. Para ela, 

ocorrerá mudanças no plano diretor que consequentemente acarretarão em projeções da 

instituição para os próximos quatro anos, e isso inclui também a participação do público. 

Segundo a diretora, “Estamos pensando em projetos para redimensionar a nossa atuação. 

Há projetos tanto de infraestrutura quanto para repensar a nossa relação com o público. 

Precisamos superestimar o que temos, divulgar esta história, esses instrumentos, a 

documentação” (DOMINGUES, 2016). Também ressalto neste momento tanto as minhas 

observações quanto as opiniões da servidora Cláudia Penha que apontaram para o tempo 

de duração de uma exposição. Contudo, volto a destacar o que a diretora relata em sua 

entrevista sobre a sua perspectiva neste aspecto e pensando na exposição Visões da Luz 

como pano de fundo, visto que esta foi a última grande exposição inaugurada em 2015, 

Heloísa Bertol diz que “ainda estamos usufruindo desta exposição que remodelou o 

primeiro andar do prédio sede. Acho que este é um ano de testar a reação do público em 

relação a essa nova instalação”. (DOMINGUES, 2016) 
 

A nova exposição a que se refere a diretora do museu aborda o tema luz em 

diferentes aspectos e com várias interpretações e fecha um conjunto temático com outras 

exposições mais antigas: as exposições “As Estações do Ano, a Terra em 

 
 
13

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho e após o recebimento do depoimento da servidora, pude 

testemunhar pessoalmente algumas demissões e um caso específico de redução salarial. Contudo, as 
atividades continuam a ser desenvolvidas, seja na limpeza ou na manutenção. O autor do presente trabalho, 
inclusive, foi recentemente demitido restando hoje na instituição apenas um técnico de conservação do 
patrimônio de ciência e tecnologia, ainda não ocorreram cortes. Nas demais atividades citadas 
anteriormente, o seu desenvolvimento tornou-se precário pela falta de contingente, sobrecarregando os 
funcionários que ainda estão trabalhando. Contudo, vale ressaltar que em ambas as categorias, encontra-se 
enraizado um clima de tensão, reforçado pelo noticiário que provoca efeitos no subconsciente. Ver nota 21.  
14

 O Portal InforMast é um jornal virtual desenvolvido para divulgar notícias sobre eventos e atividades 

importantes relacionadas ao Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), além de apresentar vídeo do 
projeto “ A Ciência que eu Faço” e algumas dicas sustentáveis. Disponível em: 
http://www.mast.br/portal_informast.html . Acesso em: 19 março 2016. 
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Movimento” e o “Espaço Acelerador de Partículas”. Observa-se que esta nova exposição, 

que ocupa todo o primeiro andar do prédio sede juntamente com as demais relatadas 

acima, estão sob monitoramento, ou seja, desde a sua inauguração no dia 16 de dezembro 

de 2015
15

 até o presente momento (maio de 2016) são cinco meses de testes sobre a 

reação do público. Caberia questionar até que momento continuará o “teste”. Será que a 

longa periodicidade das exposições está travestida por esse “teste”? Considerando o que 

foi obtido até agora, não seria necessário rever alguns aspectos com relação à essas 

exposições no sentido de incorporar as respostas procedentes da fase de “teste”? 

Pensemos que neste mesmo andar, antes da exposição Visões da Luz, encontrava-se nas 

salas um espaço voltado para a área educacional direcionado exclusivamente ao público 

infantil. Com a chegada desta exposição esses espaços foram desfeitos, reforçando ainda 

mais uma situação apontada anteriormente, ou seja, o perecimento de atividades de lazer 

voltadas para o público infantil. O museu dispõe de mecanismos que podem ajudar a 

mudar tal situação, possui um espaço físico regularmente satisfatório, onde com um 

pouco de inteligência e criatividade pode-se desenvolver atividades diversas 

proporcionando maior interação com os espaços da instituição. Desse modo, essa situação 

me faz pensar em uma oxigenação das exposições com o objetivo de atrair um público 

variado e até mesmo aquele frequentador cativo, proporcionando novos questionamentos, 

novas formas de experimentação da sua realidade e até mesmo quem sabe, despertar as 

motivações pessoais estimulando o interesse dos funcionários terceirizados. Atrelado a 

isso, seria ótimo ter monitores fixos que pudessem estar à disposição de qualquer 

visitante. Hoje o museu dispõe de monitores, mas são acionados apenas quando existem 

visitas programadas como, por exemplo, de escolas. Um monitor fixo teria a função de 

motivar os visitantes sem direcionar o olhar para qualquer objeto, objetivando a 

sensibilização. Também ficaria incumbido de deixar claro, mediante a exposição exibida, 

qual é o discurso da instituição. Ressaltando, contudo, tratar-se de uma visão parcial do 

tema, não correspondendo à verdade absoluta. De certo modo é preciso respeitar as 

percepções desse público, pois sabemos que o tempo e o modo de percepção das pessoas 

são singulares. Cada um compreende de uma maneira em função de sua bagagem cultural. 

Mas a finalidade seria exatamente a mesma: alterar completamente a 
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Disponível em: 

http://www.mast.br/nova_exposicao_do_mast_aborda_tematicas_relacionadas_a_luz.html . Acesso em: 
22 março 2016. 
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forma pela qual o museu concebe suas exposições, passando a levar em consideração a 

percepção do público. No Encontro de Assessoria ao Professor (EAP), em entrevista ao 

Portal, a professora Viviane Santos fala das suas impressões sobre o curso e cita um ponto 

importante: 
 

A visita com mediação foi extremamente proveitosa, pois possibilitou 

a reflexão e o questionamento dos educandos a respeito da história da 

ciência e da tecnologia no Brasil, além de promover a autonomia e 

interesse pelas temáticas das exposições temporárias e permanentes. 

Somando-se a isso eles puderam relembrar conteúdos estudados em 

séries anteriores, tirar dúvidas com a mediadora e os professores da 

escola.16 (Viviane Santos) 
 

Não é somente pensar em como atrair mais públicos para o museu, mas sim atentar 

para questões mais simples e colocar no campo da prática as ideias mais substanciais que 

visam contribuir de uma forma mais ampla a todo segmento de público, especialmente o 

público infantil dos bairros adjacentes. Outro ponto importante nesse aspecto e que já 

apontamos anteriormente é a construção do Centro de Visitantes, um lugar que traria outra 

configuração ao público visitante, pois nele seria possível proceder um contato mais 

estreito com a população, com o visitante, junto a instituição. Ao que tudo indica, o 

pontapé inicial foi dado pela diretora do MAST, Heloísa Bertol: 

 
Outra grande meta para este ano é a construção do Centro de Visitantes. 

Esperamos terminar esse ano pelo menos o que está previsto no contrato 

vigente: parte do prédio e a torre do elevador. O Centro de Visitantes 

será um espaço para recepção do público do museu. Será um espaço 

com outra infraestrutura de atendimento ao público: terá uma cafeteria 

e maior número de banheiros. Será um espaço para reunir os visitantes 

para dali partirão para as exposições, para as atividades. 

(DOMINGUES, 2016) 
 
 
 
 

 

2.1 PESQUISA DE PÚBLICOS EM MUSEUS: POR QUE E PARA QUEM? 

 

Antes de abordar propriamente a instituição que pretendo estudar, acredito que 

seja de suma importância traçar um breve panorama sobre como as pesquisas de público 

são admitidas pelos museus. Segundo Rosane Carvalho (2005) as primeiras pesquisas de 

público surgidas entre as décadas de 1960 e 1970 começaram a revelar além do perfil do 

visitante de museus, aspectos relacionados às motivações e ao comportamento do seu 
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Disponível em: http://www.mast.br/informast_mensal/2016/marco/aconteceu_no_mast_02.html . 

Acesso em: 27 março de 2016. 
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público. A mesma autora salienta que os museus norte-americanos e europeus passaram 

a realizar estudos de público de grande porte e, com isso, os computadores e os métodos 

quantitativos das Ciências Sociais passaram a ser utilizados nessas pesquisas. 
 

Nota-se de antemão que o estudo de pesquisa de público não é uma exclusividade 

dos profissionais da museologia, mas também de profissionais da área educativa e da 

ciência da informação. Outro ponto que pode ser avaliado é, como a pesquisa de público 

é realizada em um museu e se essa pesquisa é feita com o objetivo de desenvolver 

métodos, mecanismos, que beneficiará de alguma forma esse público. Que tipo de público 

é priorizado nessas pesquisas? Quais são, por fim, os objetivos destas pesquisas de 

público? Questões como essas procuram ser respondidas neste tópico. 
 

Rosane Carvalho (2005) em sua tese de doutorado intitulada As transformações 

da relação museu e público: a influência das tecnologias da informação e da 

comunicação no desenvolvimento de um público virtual afirma que o principal objetivo 

da pesquisa de público é avaliar como as informações sobre o museu são passadas para 

os visitantes. Na tese, a pesquisadora procura dar conta da dupla transformação sofrida 

nos museus a partir dos avanços em sua área comunicativa. São elas: a relação museu e 

público e a relação informação e comunicação. Com o aperfeiçoamento do sistema de 

informações em museus é preciso, segundo a pesquisadora, analisar como vem sendo 

dada a transformação da relação museu e público a partir da existência das redes 

eletrônicas, levando-se em conta que os museus atualmente vem utilizando cada vez mais 

os websites para a divulgação institucional. 
 

Carvalho (2005) explicita as diferentes motivações dos museus no exterior para a 

realização de pesquisas de público. O primeiro objetivo é verificar o perfil do visitante, 

seus gostos, suas preferências culturais, entre outros aspectos, para que o museu possa 

planejar sua programação e direcionar sua divulgação. Outro objetivo, como acontece em 

alguns museus situados nos Estados Unidos, é aumentar o número de visitantes e 

consequentemente a arrecadação do museu. A autora destaca os três principais tipos de 

pesquisa de público: as descritivas, as de avaliação e as teóricas, enfatizando as duas 

primeiras. As pesquisas descritivas funcionam como grandes diagnósticos, permitindo 

quantificar os segmentos de público a partir da faixa etária, do sexo, da escolaridade e da 

procedência. As do segundo tipo, mais afinadas com a visão da autora, aproximam-se da 

Ciência da Informação que têm como principal preocupação a relação com os processos 

cognitivos. Em outras palavras, tais estudos 
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têm como foco refletir sobre o processo da comunicação museológica e da percepção da 

informação vinculada. Segundo Carvalho (2005) a partir da década de 1980 o conceito 

de museu passa a ser visto além do ponto de vista do objeto museológico (acervo) sendo 

pensado como sistema de informação e comunicação. A visita ao museu passa a 

considerar o lazer, a diversão, os ganhos cognitivos. 
 

No plano brasileiro, Carvalho (2005) destaca o Centro Cultural do Banco do Brasil 

(CCBB) que realiza, desde 1997, cerca de dez pesquisas de público por ano em suas 

atividades diversificadas como shows musicais e exposições. Em sua tese a autora cita 

também o Museu de Astronomia e Ciência Afins, o Museu da Vida e o Museu Histórico 

Nacional. Este último é o alvo de sua pesquisa. No período de elaboração da sua pesquisa, 

Rosane Carvalho já trabalhava há seis anos no Museu Histórico Nacional. No que tange 

a metodologia utilizada, esta divide-se em duas partes distintas: a primeira destina-se a 

análise das mensagens eletrônicas e a segunda à pesquisa de usuários pela internet. 
 

Como pesquisa propriamente dita, essa dissertação diferiu da maioria dos estudos 

de público até então realizados, em geral quantitativos, descritivos, de avaliação e de 

definição do perfil de visitantes. Teve como objetivo a transferência da informação. Essa 

analise pode verificar as transformações na relação museu e público, a partir das redes 

eletrônicas de comunicação e informação e o quanto a Internet/Web contribui para a 

formação de um público virtual e para expandir a visitação in loco aos demais setores de 

informação de um museu, de forma integrada. Nesta pesquisa, o Museu Histórico 

Nacional, visto como sistema de informação e comunicação, tem demonstrado as suas 

funções de produtor, transmissor e disseminador de informação, gerando conhecimento 

na sua transferência. O site e o sistema de respostas às mensagens eletrônicas tem 

contribuído para intensificar o fluxo de informação e comunicação, e para a formação de 

um público virtual, que em 2004 representou duas vezes mais visitantes virtuais do que 

visitantes presenciais. 
 

Gabriela Figurelli (2013) em seu artigo O público interno dos museus discute 

sobre o que se considera como público em potencial. Partindo da perspectiva da Educação 

Não-Formal e da mudança do paradigma da museologia no século XX, esta pesquisadora 

discute a necessidade de uma ação voltada para o público interno dos museus, 

constantemente deixado de lado pelos setores educativos dos museus. Segundo Figurelli 

é fundamental pensar que tipo de vínculo é estabelecido entre o patrimônio 

institucionalizado e o trabalhador do museu. 
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Tendo como pano de fundo a premissa de que o museu não está separado do seu 

estado físico e social, o novo paradigma da museologia procura priorizar o público, a 

sociedade de uma maneira mais ampla, apresentando-se como uma instituição voltada 

não apenas para a preservação de seus acervos. Concomitantemente a essa guinada 

teórico-prática, a expansão do conceito de patrimônio colabora para o deslocamento dos 

bens culturais. Os museus, assim, abriram-se para o seu entorno. Consequentemente para 

a importância de se conectar com as comunidades que os rodeiam. Nessa nova 

perspectiva, porém, um grupo, ficou à margem desse processo de incorporação. Trata-se 

de pessoas que, embora trabalhem nestas instituições, não necessariamente possuem 

relações de proximidade com elas. São pessoas que em sua maioria não tem formação na 

área de museologia e que geralmente possuem nível fundamental ou médio de formação 

e que, na maioria das vezes, são esquecidas pelo setor educativo. São a equipe da limpeza, 

da segurança, da manutenção, da recepção entre outras. Nesse sentido questiono se 

caberia a um museu incorporar toda essa categoria social ao seu público, levando-se em 

consideração sua concepção a instituição, seu acervo e exposições entre outras atividades. 
 

De acordo com Figurelli (2013) a Educação Não-Formal é a possibilidade de criar 

diferentes alternativas de aprendizado. Ela abrange tanto a aprendizagem de ordem 

subjetiva como de habilidades corporais, técnicas, manuais. Em suas próprias palavras: 

“O principal objetivo da Educação Não-Formal é a formação de cidadãos aptos a 

solucionar problemas do cotidiano, desenvolver habilidades, capacitar-se para o trabalho, 

organizar-se coletivamente, apurar a compreensão do mundo à sua volta e ler criticamente 

a informação que recebem”. (FIGURELLI, 2013, p. 36) Além da Educação Não-Formal 

a Sociomuseologia é outra atual tendência que procura estar atenta primeiramente as 

pessoas e depois aos objetos. Poderíamos questionar que tipo de pessoa procura-se 

atentar. 
 

A partir da deficiência identificada pela pesquisadora em pesquisas de público 

centradas em trabalhadores de museu, a autora propõe um programa educativo 

direcionado aos funcionários de museu com diferentes vínculos institucionais como 

empregados ou prestadores de serviços. De uma maneira geral a ação educativa nos 

museus está focada ao público escolar. Investir no funcionário do museu é uma medida 

estratégica já que este é em parte responsável pela imagem que o público geral tem do 

museu. Os trabalhadores personificam a instituição. Não cabe, neste momento, apresentar 

as minúcias de cada pesquisa, mas mostrar como a pesquisa de público em 
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museus desperta o interesse de profissionais de áreas diferentes e como a sua abordagem 

e objetivo são diversos. 

 
 
 
 
 
 
2.2 EDUCAÇÃO E PÚBLICO EM ALGUNS MUSEUS CARIOCAS 
 

 

Seria possível deslocar a relação que os museus estabelecem com os públicos dos 

seus respectivos setores educativos uma vez que geralmente é o setor educativo que 

delimita, prioriza o público alvo do museu? Logo, procurarei trazer exemplos sobre como 

alguns museus cariocas tratam seus setores educativos e como isto direciona ou não as 

estratégias utilizadas pelos museus para atrair público. Assim, nesse tópico sobre 

educação e público em alguns museus cariocas, pretendo traçar um breve panorama 

acerca dos processos de estruturação dos setores educativos. 
 

Como primeiro exemplo utilizarei a Fundação Casa de Rui Barbosa que, assim 

como o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), é uma instituição de pesquisa 

cujos servidores pertencem a carreira de C&T. Contudo, enquanto o MAST está 

subordinado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação a fundação Casa de Rui 

Barbosa encontra-se no âmbito do Ministério da Cultura. Irei destacar alguns pontos que 

considero pertinentes com relação à pesquisa e ao núcleo educativo do museu. 
 

O trabalho de Roberto da Silva Abreu Eu não sabia que podia entrar: com a 

palavra, o visitante do Museu Casa de Rui Barbosa foi uma referência importante, pois 

nele o autor tem a intenção de dar voz ao visitante. No meu caso, meu objetivo é 

semelhante, porém, viso dar voz ao “não-visitante”. A pesquisa de público em museus 

segundo Roberto Abreu (2009) possui uma dupla finalidade: a primeira de criar e 

aperfeiçoar programas e a segunda tem uma importância mercadológica, pois auxilia na 

negociação de fundos para a instituição. No caso da Casa de Rui Barbosa, situada no 

bairro de Botafogo, zona sul da cidade do Rio de Janeiro desde 1972, a instituição realiza 

pesquisas de público, porém no decorrer do tempo estas pesquisas foram aperfeiçoadas. 

Nos anos 2000 a equipe da Casa de Rui realizou uma pesquisa chamada 
 
Conhecendo o usuário do Jardim do Museu Casa de Rui Barbosa e no ano de 2005 este 

trabalho concluiu que a grande maioria dos frequentadores do museu era constituída por 

moradores do mesmo bairro onde se encontra a instituição. Comparando com o caso do 

MAST, esta também pode ser uma razão interessante para pensar nos funcionários 
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terceirizados do museu como público alvo em potencial visto que, a maioria desses 

trabalhadores, residem em bairros distantes que estão fora do perímetro que circunda o 

bairro de São Cristóvão e suas adjacências, como por exemplo, Belford Roxo na Baixada 

Fluminense. Voltando à Casa de Rui Barbosa, esta associou-se ao Observatório de 

Museus e Centros Culturais (OMCC)17 o que também contribui para mudanças na 

planilha de identificação do perfil do visitante. Atualmente a pesquisa de público na Casa 

de Rui Barbosa é feita através do livro de visitantes que permite identificar o sexo, idade, 

grau de instrução, ocupação e lugar de origem. Segundo a museóloga da Casa de Rui 

Barbosa Aparecida Rangel, o projeto OMCC não exclui o estudo de públicos de cada 

museu, ao contrário, fortalece os mesmos na medida em que possibilita um estudo 

comparativo. De acordo com Abreu (2009) o relatório OMCC Perfil-Opinião 2005 

demonstra que os museus históricos e os de ciência parecem ter uma deficiência maior 

com relação a divulgação e informação. O MAST por ser um museu de ciência, em tese, 

pertence a esse quadro. Como revertê-lo na medida que esta divulgação poderia 

supostamente começar através do seu público interno? Segundo Abreu (2009) na pesquisa 

de público realizada pela Casa de Rui Barbosa no ano de 2005 mais da metade afirmou 

ter visitado o museu devido a divulgação boca a boca. Com relação ao setor educativo da 

Casa de Rui Barbosa foi desenvolvido o “roteiro das descobertas” que é o precursor de 

grupos de estudantes que realizam visitas pela Casa. Também desenvolveram um site 

infantil com jogos e passatempos destinados a professores e alunos. Ao longo deste 

trabalho é possível notar que o setor educativo da Casa de Rui não constitui o foco 

principal desta instituição. 
 

Conforme salienta Maria Machado (2009) as ações educativas em museus não são 

espontâneas, pois atendem a intencionalidades específicas que variam de instituição para 

instituição. Dito isto a forma como os setores educativos em museus se organizam depende 

de demandas contextuais que pretendem atingir, em outras palavras, as práticas educativas 

intencionalizadas, portanto, não neutras. Nota-se a partir de uma breve análise de alguns 

museus cariocas, a ênfase que os setores educativos dão ao público escolar e o público externo 

de uma maneira geral. Mas nem sempre o setor educativo foi destinado ao público escolar. 

Machado (2009) conta que na década de 1880 o Victoria and Albert Museum na Inglaterra 

instituiu o setor educativo a fim deste ser responsável 

 
17

 OMCC é um programa de pesquisas e serviços criado em 2005 em parceria com o IPHAN e o Museu da 

Vida/FIOCRUZ. Este programa propõe a criação de um sistema que compartilhe dados e conhecimentos 
diversos sobre os museus e as relações com a sociedade. Conta atualmente com adesão de 27 museus, 
dentre os museus participantes está o MAST. 
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em adequar o horário de visitação do museu a disponibilidade de tempo da classe 

trabalhadora. Este exemplo é interessante no sentido de não naturalizar a relação 

educação em museus e escola. Até onde pude pesquisar, não achei situação semelhante a 

esta do museu inglês no Brasil. Como já foi dito em momentos anteriores, no caso 

brasileiro, a educação passa a ser uma preocupação para os museus a partir de alguns 

documentos específicosque modificaram o paradigma de Museu, por exemplo o 
 
Seminário Regional da UNESCO sobre a Função Educativa dos Museus (Rio de Janeiro – 1958). 
 

Outro museu que utilizo como exemplo é o Museu da Vida, museu interativo de 

ciências e fundado em 1999, vinculado à Fundação Oswaldo Cruz e localizado no campus 

da Fiocruz em Manguinhos, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Entre os objetivos 

institucionais deste museu estão: 

 
Alfabetizar em ciências, principalmente os jovens escolares, 

despertando vocações científicas futuras e permitindo a compreensão 

do processo de produção do conhecimento; Estimular e apoiar a 

educação formal das ciências, através da reciclagem de professores, do 

incentivo para a abertura de laboratórios de ensino de ciência na rede 

pública e da comutação e empréstimo bibliográfico de vídeos, dos 

experimentos e desenhos técnicos da Experimentoteca e de outros 

suportes das experiências ( MACHADO, 2009, p.138) 
 

A partir destes objetivos, podemos identificar a ideia de um setor educativo 

pensado para atender a demanda da educação formal, ainda que outros segmentos de 

público sejam considerados, assim como acontece no MAST. No caso do Museu da Vida, 

segundo Machado (2009), os públicos-alvo são: a população em geral; os estudantes e 

professores do ensino fundamental e médio e os estudantes universitários em geral; os 

alunos dos cursos de licenciatura e dos cursos de formação de professores e a comunidade 

científica. Em nenhum momento o público interno é citado. 

 
 
 
 
3. EDUCAÇÃO E MUSEU 
 

 

Antes de entrar propriamente na tradução do pensar museológico do nosso século, 

de acordo com o livro Conceitos-chave de museologia (2013), “etimologicamente, a 

museologia é o estudo do museu” e não a sua prática – que remete à “museografia” -, mas 

tanto o termo, confirmado nesse sentido amplo ao longo dos 
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anos 1950, como o seu derivado “museológico”, apresentam cinco acepções bem 

distintas. 

 
A primeira acepção, a mais disseminada, possui um foco para aplicar de forma 

ampla, o termo “museologia” a tudo aquilo que diz respeito à museu, e que remete ao 

dicionário, ao termo “museal”. Podemos, assim, discorrer em departamentos 

museológicos de uma biblioteca, reserva técnica, gabinetes de numismática, ou ainda 

sobre questões museológicas, relativas ao museu etc. Este tipo de acepção é recorrente 

nos países anglo-saxônicos e por influência, em alguns países latino-americanos. Assim, 

nos países onde não existe o reconhecimento da profissão, o termo “museólogo” pode se 

aplicar a toda profissão museal, assim como no caso de Quebec e em consultores 

responsáveis por desenvolver um projeto de museu ou realizar exposição. 

 
A segunda acepção é geralmente utilizada em grande parte do meio universitário 

ocidental e que se aproxima do termo que remete ao “estudo do museu”. As definições 

mais utilizadas e que são recorrentes, se aproxima daquelas que foram propostas por 

Georges Henri Rivière: “Museologia: uma ciência aplicada, a ciência do museu. Ela o 

estuda em sua história e no seu papel na sociedade, nas suas formas específicas de 

pesquisa e de conservação física, de apresentação, de animação e de difusão, de 

organização e funcionamento, de arquitetura nova ou musealizada, nos sítios herdados ou 

escolhidos, na tipologia, na deontologia” (RIVIÈRE, apud DESVALLÉES, MAIRESSE, 

2013, p. 61). A museologia opõe-se à museografia, que designa práticas ligadas à 

museologia. Os anglo-americanos, privilegiam a expressão museumstudies, usada 

também na Grã-Bretanha, onde o termo museology é pouco usada. Mas, apesar do termo 

ter sido cada vez mais usado no mundo a partir dos anos 1950, ele permanece sendo pouco 

utilizado por aqueles que vivem o museu em seu “cotidiano”, permanecendo 

marginalizado pelos que veem o museu do seu exterior. Essa acepção, muito disseminada 

entre os profissionais, passa a ser imposta a partir dos anos 1960 nos países latinos, 

suplantando o termo “museografia”. 

 
A terceira acepção, se deu a partir de 1960 nos países do ocidente, a museologia 

passou a ser considerada como um verdadeiro campo cientifico de investigação do real 

(uma ciência em formação) e como disciplina independente. Essa perspectiva influenciou 

o ICOFON nos anos de 1980-1990, apresenta a museologia como o estudo de relação 

entre o homem e a realidade, o museu, fenômeno determinado no tempo, constitui-se 

numa das materializações possíveis. “ A museologia é uma disciplina 
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cientifica independente, especifica, cujo objeto de estudo é uma atitude especifica do 

homem sobre a realidade, expressão dos sistemas mnemônicos, que se concretiza por 

diferentes formas museais ao longo da história. A museologia tem a natureza de uma 

ciência social, provenientes das disciplinas cientificas documentais e mnemônicas, e ela 

contribui à compreensão do homem no seio da sociedade” (STRÁNSKÝ, apud 

DESVALLÉES, MAIRESSE, 2013, p. 62). De qualquer modo, a assimilação da 

museologia a uma ciência em formação foi abandonada, na medida em que nem o seu 

objeto e nem os seus métodos respondem a abordagens epistemológicas cientificas 

especificas. 
 

A quarta acepção denominada nova museologia, influenciou a museologia dos 

anos 1980, reunindo teóricos franceses, e somente a partir de 1984 difundiu-se 

internacionalmente. Este movimento ideológico baseado em precursores que, a partir de 

1970 em seus textos enfatizaram a vocação social dos museus e seu caráter 

interdisciplinar e simultaneamente, os modos de expressão e comunicação. O interesse 

estava voltado nos novos tipos de museus concebidos em oposição ao modelo clássico e 

à posição central que ocupavam as coleções nesses últimos: ecomuseus, museus de 

sociedade, centros de cultura cientifica e técnica e das novas proposições que visavam à 

utilização do patrimônio em benefício do desenvolvimento local. 

 
Por fim, a quinta acepção responsável por englobar todas as outras, a museologia, 

inclui um campo muito vasto de compreensão do conjunto de tentativas de teorização e 

reflexão crítica ligadas ao campo museal. Poderia ser designado como a relação entre o 

homem e a realidade, caracterizada também como a documentação do real pela apreensão 

sensível direta. Ela não rejeita qualquer forma de museu, desde as mais antigas 

(Quiccheberg) até as mais recentes (museus virtuais), a tendência é o interesse aberto a 

qualquer experiência sobre o campo museal (DESVALLÉES, MAIRESSE, 2013, p. 63). 

 
Atualmente, segundo a publicação Conceitos-chave de museologia (2013), 

existem cinco acepções bastante diversas para o termo Museologia. Judite Primo (1999), 

pesquisadora associada à chamada Nova Museologia, em seu artigo Pensar 

contemporaneamente a museologia destaca cinco documentos, entre os anos de 1958 à 

1992, que traduzem o pensamento museológico no nosso século. São eles: o Seminário 

Regional da Unesco sobre a Função Educativa dos Museus (1958); a Mesa Redonda de 

Santiago (1972), o I Atelier Internacional da Nova Museologia; a Reunião de Oxatepec 
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(1984) e a Reunião de Caracas (1992). Todos esses documentos foram produzidos no 

continente americano, região marcada pela colonização dos povos ameríndios, elaborados 

no seio do Conselho Internacional de Museologia (ICOM/UNESCO) e constituem o 

resultado da reflexão conjunta de profissionais que buscavam melhorar sua área de 

atuação. Segundo Primo (1999) era preciso sair do casulo das instituições museológicas 

e tentar dialogar com profissionais de áreas afins. Destes cinco documentos destaco 

especialmente os dois primeiros por inaugurarem novas questões ao contexto 

museológico: o primeiro dando enfoque ao objeto museológico de maneira macro e o 

segundo trazendo a ideia de Museu Integral e museu enquanto ação. 

 
O documento da Unesco resultante do seminário de 1958 pensou o objeto 

museológico a partir de três características fundamentais que são: a tridimensionalidade, 

o seu caráter artístico e histórico. Este seminário dá ênfase a função educativa dos museus. 

Se a educação exercida é formal, o museu seria a extensão da escola. As exposições 

museológicas também foram alvo de críticas pelo excesso de cartazes e etiquetas, 

chamando atenção para a necessidade da didática nas exposições e apropriação de novas 

tecnologias na comunicação. 

 
O museu pode trazer muitos benefícios à educação. Esta importância 
não deixa de crescer. Trata-se de dar à função educativa toda a 
importância que merece, sem diminuir o nível da instituição, nem 
colocar em perigo o cumprimento das outras finalidades não menos 

essenciais: conservação física, investigação científica, deleite, etc.18 

(PRIMO, 1999, p. 5) 
 

A Mesa Redonda de Santiago define um novo conceito de ação dos museus e, 

neste contexto, surge a noção de Museu Integral que significa pensar o museu como 

instrumento de mudança social, em outras palavras, colocar o museu a serviço dos 

interesses comunitários. Esta mesa foi uma das primeiras reuniões interdisciplinares 

voltada para a discussão do papel do museu na sociedade, passando, a partir desse 

momento, a ser exigido dos profissionais da museologia um maior posicionamento 

político/ideológico. Agora, o museu passa a ter um papel decisivo na educação da 

comunidade. 

 
o museu é uma instituição a serviço da sociedade, da qual é parte 
integrante e que possui nele mesmo os elementos que lhe permitem 

participar na formação da consciência das comunidades que ele serve; 
que ele pode contribuir para o engajamento destas comunidades na 

acção, situando suas actividades em um quadro histórico que permita 
 
18

Seminário Regional da UNESCO sobre a função Educativa dos Museus. 1958 
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esclarecer os problemas actuais, isto é, ligando o passado ao presente, 
engajando-se nas mudanças de estrutura em curso e provocando outras 

mudanças no interior de suas respectivas realidades nacionais.19 
(PRIMO, 1999, p. 6) 

 

 

Esta declaração admite a maior potencialidade dos museus e a sua ação educativa é aquela 

que conduz a libertação. Embora neste documento a educação em museu seja tratada 

como uma extensão da escola e não como agente de transformação social, tratou-se de 

um marco importante para impulsionar o levantamento dessas questões. 

 
Em linhas gerais, a educação significa a implantação dos meios necessários para 

a formação e desenvolvimento de pessoas e de suas próprias capacidades. A educação 

museal pode ser definida como um conjunto de valores, conceitos, saberes e de práticas 

que têm como fim o desenvolvimento do visitante; como um trabalho de aculturação, ela 

apoia-se sobre a pedagogia, o desenvolvimento, o florescimento e a aprendizagem de 

novos saberes. 

 
De acordo com o conceito de educação deve definir-se em função de outros 

termos, como a “instrução” que de acordo com (Toraille, 1985) “é entendida como os 

conhecimentos que adquirimos e pelos quais nos tornamos hábeis e sábios”. A educação 

está associada aos conhecimentos que pretendemos atualizar em uma relação que coloca 

os saberes em movimentos para desenvolver uma apropriação personalizado. É a ação 

que desenvolve um conjunto de conhecimento e valores morais, físicos, intelectuais, 

científicos, etc. O termo “educação” supõe uma dimensão ativa do acompanhamento nos 

processos educativos de transmissão. Tem ligação com a noção de desperta, que visa a 

suscitar a curiosidade e a conduzir os indivíduos à interrogação e à reflexões. A educação 

informal, visa, desenvolver os sentidos e a tomada de consciência. É um processo de 

desenvolvimento que pressupõe mudança e transformação, ao invés de condicionamento 

e repetição, noções que tende se opor. 

 
A educação em um contexto mais museológico, está ligada à mobilização de 

saberes relacionados com o museu, visando o desenvolvimento dos indivíduos por meio 

de integração de saberes e pelas novas sensibilidades e experiências. “A pedagogia 

musealé um quadro teórico e metodológico que está a serviço da elaboração, da 

implementação e avaliação de atividades educativas em um meio museal, com objetivos 

 
19

Mesa Redonda de Santiago do Chile – 1972. 
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de aprendizagem dos saberes, conhecimento, habilidades e atitudes pelo visitante” 

(Allard e Boucher, 1998). 

 
A relação de aprendizagem refere-se à maneira do visitante integrar-se ao objeto 

de aprendizagem. Ciência da educação ou formação intelectual, se a pedagogia se refere 

a infância, a didática é pensada como uma teoria da difusão de conhecimentos, uma 

maneira de apresentar um saber a um indivíduo de qualquer idade. A educação é mais 

ampla e visa à autonomia da pessoa. Outras noções relacionadas podem criar sutilezas 

para enriquecer essas abordagens. Animação, ação cultural e mediação, são 

correntemente evocadas para caracterizar o trabalho com os públicos no ato de 

transmissão do museu. 

 
A mediação designa a ação de reconciliar ou colocar em acordo duas ou várias 

partes. Essa noção, marca também o domínio cultural e cientifico da museologia. A 

mediação se coloca “entre dois”, em um espaço que busca reduzir, provocando uma 

aproximação. O conceito geral de mediação serve também para se pensar a instituição da 

cultura por ela mesma, como transmissão de um fundo que reúne uma coletividade na 

qual se reconhecem. É pela mediação de sua cultura é que um indivíduo percebe e 

compreende o mundo e sua própria identidade. No campo cultural, a mediação intervém 

sempre para analisar a “apresentação ao público” das ideias e produtos culturais, 

apropriação midiática e circulação no espaço social global. A esfera cultural é vista como 

dinâmica em que os produtos se integram uns aos outros e se transformam. Neste sentido, 

uma análise pode demonstrar as numerosas mediações por agentes diferentes para 

garantir a presença de um conteúdo na esfera cultural e sua difusão aos públicos. 

 
Na museologia, o termo “mediação” designa uma gama de intervenções realizadas 

no contexto museal, com o objetivo de estabelecer pontos de contato entre aquilo que é 

exposto (ao olhar) e os significados que os objetos e sítios podem portar (o 

conhecimento). A mediação busca favorecer o compartilhamento de experiências vividas 

entre os visitantes na sociabilidade da visita, e o aparecimento de referências comuns. É 

uma estratégia de comunicação com caráter educativo, que mobiliza técnicas diversas em 

torno de coleções expostas visando fornecer aos visitantes os melhores meios de 

compreensão das dimensões das coleções e compartilhamento de apropriações. Como a 

mediação, a interpretação supõe uma lacuna a ser suplantada entre aquilo que é 

imediatamente percebido e as significações dos fenômenos naturais, culturais e 

históricos. Assim como os meios de mediação, a interpretação materializa-se 
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como intervenções humanas (o interpessoal) acrescentados à simples disposição (display) 

dos objetos expostos para sugerir significações e importância. A noção de interpretação, 

passa a designar o caráter hermenêutico das experiências de visita a museus e sítios. 

(DESVALLÉES, MAIRESSE, 2013, p. 53, 54). Além disso, ela se define como uma 

revelação que orienta os visitantes à compreensão, à apreciação, e à proteção dos 

patrimônios que ela toma como objeto. 

 
A mediação desempenha um papel fundamental na compreensão de si e em cada 

visitante. Compreensão que o museu facilita. Através da mediação dá-se o encontro com 

obras produzidas por outros humanos, que permite que se atinja uma subjetividade que 

promova autoconhecimento e a compreensão da própria aventura humana que cada um 

vive. Tal abordagem faz do museu detentor de testemunhos e signos da humanidade, um 

dos locais por excelência de mediações inevitáveis que, ao oferecer um contato com o 

mundo das obras da cultura, conduz cada um pelo caminho de uma maior compreensão 

de si e da realidade por inteiro (RICOEUR, apud DESVALLÉES, MAIRESSE, 2013, p. 

54). 

 
 

 

3.1 O MAST E SUAS PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

O artigo Pensandoa relação museu-escola: o MAST e os professores foi escrito 

por cinco pesquisadores do MAST pertencentes a Coordenação de Educação em Ciências. 

Este trabalho pretende avaliar as limitações e potencialidades da proposta metodológica 

Trilhas Educativas: entre o MAST e a escola. Dois questionários são aplicados aos 

professores participantes desta atividade e a conclusão que os pesquisadores chegaram 

foi que a atividade não se resume a uma simples visita guiada, pois existe uma discussão 

maior antes e depois da visita. Eles destacam a Visita Escolar Programada que é uma 

ação conjunta entre a escola e o MAST. 
 

Conforme já foi dito em outros momentos, os autores do texto, partem do princípio 

que o museu é um lugar privilegiado para a educação não formal, ou seja, para adquirir 

conhecimento fora da escola. Tanto a educação formal como a não formal tem a intenção 

de educar. Segundo eles, os museus são fontes importantes de aprendizagem e de 

ampliação do nível cultural da sociedade. Embora não explicitem no artigo o que querem 

dizer com esta ampliação, acredito que a ideia de cultura esteja sendo empregada de 

acordo com a ideia de senso comum de que a cultura estaria localizada 
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em lugares específicos, e o museu seria um desses lugares. Esta ideia fica mais clara no 

decorrer do texto quando afirmam que os museus de ciência colaboram para a diminuição 

do analfabetismo científico da sociedade. Uma vez minimizado este analfabetismo, os 

indivíduos seriam capazes de tomar decisões sobre o mundo natural e as mudanças 

provocadas pela atividade humana. Outra ideia discutida por eles neste trabalho é a 

pedagogia museal que se refere às dimensões espaço e tempo na esfera da educação não 

formal. A ideia é que o museu seja um espaço aberto que cative o visitante, logo os 

espaços devem ser organizados com a intenção de cativar este público. 
 

Este artigo é um exemplo de como as atenções do setor educativo do MAST estão 

voltados para o público infanto-juvenil, onde o visitante alvo são estudantes das redes 

públicas e privadas e seus respectivos professores. Na própria página do museu20 as 

trilhas educativas, também chamada de Visita Escolar Programada, é descrita como uma 

oportunidade para estudantes aprenderem mais sobre ciência através das exposições, 

oficinas e exposições. Ainda com relação ao site no ícone Visite o MAST, além da visita 

escolar programada, é oferecido o programa de Observação do Céu21, destinado também 

ao público externo, porém para qualquer idade. 22 Diante deste cenário, perguntamos: 

Por que não existe atividade semelhante pensada para o público interno como, por 

exemplo, os funcionários terceirizados? 

 
 
 
 

3.2 MAST: UM ESTUDO DE CASO 
 

 

O MAST realiza uma pesquisa intitulada “Observatório MAST” que visa 

conhecer o perfil demográfico da audiência espontânea do museu e coletar informações 

periódicas para análises comparadas. Possui um questionário com itens para caracterizar 

o perfil do visitante sob os recortes: Sexo, Classe, Etnia, Idade, Social, Cultural e 

Econômico, Hábitos, Antecedentes e Opiniões. Seria interessante pensar a possibilidade 

de criação de um conceito de público que seja de forma plural, visando mapear os 

 
20 Disponível em: http://www.mast.br/visita_escolar_visite_o_mast.html Acesso em: 21 maio de 2016. 

  

21 Disponível em: http://www.mast.br/exposicoes_hotsites/hotsite_observacao_do_ceu/index.html Acesso 
em: 21 maio de 2016. 

 

22
ASTROmania é uma atividade que busca apresentar a astronomia brasileira. O tema do mês de maio de 

 

2016 foi: “passeando nas estrelas”. Fez parte desta atividade identificar o céu e as diferentes constelações 
de cada mês. O público alvo são crianças e adultos.  
Planetário Inflável tem 3,2 metros de altura, e 6,4 metros de diâmetro, nele são projetadas imagens que 
simulam a noite estrelada e ensinam sobre o céu e seus movimentos. Disponível em: 

http://www.mast.br/programacao.html Acesso em: 21 maio de 2016. 
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diferentes usos da instituição. O Observatório de Museus e Centros Culturais (OMCC) é 

um programa de pesquisa e serviços sobre os museus e instituições afins. Propõe a criação 

de um sistema, em rede, de produção, reunião e compartilhamento de dados e 

conhecimentos diversos sobre os museus em sua relação com a sociedade. Reúne 

instituições culturais variadas, promovendo o intercâmbio entre museus de arte, de 

ciência e demais classificações temáticas do campo cultural. É um programa relevante 

que contribui com dados quantitativos para a avaliação do impacto dos museus na 

democratização do acesso à cultura na sociedade brasileira.
23

 Todos os elementos que o 

museu possui, disponibiliza e agrega justificam a sua capacidade de funcionar como um 

agente de mudança social. 
 

É possível observar uma nova ressignificação e apropriação cultural do museu que 

vai além do acesso aos bens culturais presentes nas coleções, ou até mesmo ao acesso por 

direito do capital cultural nessas instituições. Idealmente, busca-se um museu 

democratizado, um instrumento para ser compreendido e utilizado por diversos 

segmentos sociais. Sendo assim, tal perspectiva aponta e afirma que todo indivíduo e toda 

comunidade, tem direito à memória, ou seja, a preservação, a transmissão e a 

continuidade do significado de todas as coisas consideradas relevantes para esses grupos. 

A memória identifica o grupo, confere sentido ao seu passado e define suas aspirações 

para o futuro. Segundo Bergson (BERGSON apud RANGEL, 2010, p. 127): 

“Consciência significa primeiramente memória. À memória pode faltar amplitude, ela 

pode abarcar apenas uma parte ínfima do passado, ela pode reter apenas o que acaba de 

acontecer, mas a memória existe, ou então não existiria consciência. ” 
 

O tema da Memória é vasto, podendo ser objeto de estudo de diversas disciplinas 

como a Psicologia, Filosofia, Neurologia, História, Biologia entre outras, contudo, pode 

ser entendida como a propriedade de conservar certas informações, como o resultado de 

um conjunto de funções psíquicas, graças as quais o homem pode atualizar impressões 

ou informações passadas, que ele representa como passadas. Alguns cientistas 

aproximam a memória das ciências humanas e sociais, utilizando-a como instrumento de 

pesquisa. Como Halbwachs, “que acusando a influência de Durkheim, viria inaugurar 

uma conceitualização da memória enquanto fenômeno coletivo introduzindo este 

conceito no léxico das ciências sociais”. Para Halbwachs a função da memória, enquanto 

imagem partilhada do passado, é a de promover um laço 

 
 
23

Disponível em: http:\www.fiocruz.br/omcc. Acesso em: 25 fevereiro 2016. 
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de filiação entre os membros de um grupo com base no seu passado coletivo, conferindo-

lhe uma ilusão de imutabilidade, ao mesmo tempo que cristaliza os valores e acepções 

predominantes do grupo ao qual as memórias se referem. Para o autor, a memória coletiva 

é o locusde ancoragem da identidade do grupo, assegurando a sua continuidade no tempo 

e espaço” (HALBWACHS apud PERALTA,2007, p.5,6). 
 

As recordações têm um aspecto social e outro pessoal. Por sua própria natureza, 

a memória é subjetiva, porém é estruturada pela linguagem, pelo ensino e observação, 

pelas ideias coletivamente assumidas e por experiências partilhadas com outros. A junção 

de todos esses elementos constitui uma memória social. Qualquer tentativa de usar a 

memória como fonte histórica, precisa confrontar o seu caráter subjetivo com o social. 
 

Na sociedade ocidental a desvalorização da história oral e da memória acontece 

em função do predomínio do paradigma textual de conhecimento. A memória recua para 

o plano pessoal, como fonte de conhecimento privado, não social. Nos primórdios da 

antiguidade ocidental os costumes, os direitos e deveres legais e sociais das diversas 

sociedades eram guardados na memória e tal fato era inclusive valorizado. Hoje, vivemos 

em sociedades muito mais complexas e não é mais possível conservar tais fatos apenas 

na memória. 
 

Um último ponto acerca da memória merece ser citado. Em 1.174, o Conde de 

Nevers diz: “ O uso das letras foi descoberto e inventado para a preservação da memória 

das coisas” (GUY apud LE GOFF, 1996, p.450). Os mapas podem ser reais ou 

imaginários, mapa é um conceito visual, uma imagem construída ou projetada que se 

refere e traz informações sobre qualquer coisa exterior a ele e pode ser um auxiliar da 

memória social. Halbwachs ao negligenciar as tensões dialéticas entre a memória 

individual e a construção social do passado, concebe o indivíduo como uma “espécie de 

autómato, passivamente obediente a uma vontade coletiva interiorizada, memória 

coletiva”. Fentress prefere a designação “memória social” em detrimento da denominação 

“memória coletiva”, para evitar uma excessiva sujeição do indivíduo a um determinismo 

coletivo. (FENTRESS, WICKHAM apud PERALTA,2007, p.6,7). 
 

Apoiado em material etnográfico, foi possível em certa medida observar que o 

museu deveria possuir um mecanismo mais eficaz que levasse mais em consideração o 

público e as suas percepções acerca das diversas atividades desenvolvidas nos espaços da 

instituição. A memória pode ser um interessante instrumento de harmonização junto da 

prática museológica expositiva, visando a construção de uma inter-subjetividade 
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capaz de fortalecer e estimular a produção intelectual e cognitiva. Dessa forma, o museu 

adquire a condição de ser um agente de mudança social, postura que deve se materializar 

como uma política institucional. 

 
 
4. ANTROPOLOGIA EXTRAMUROS 
 

 

Pensar em antropologia extramuros é pensar em possibilidades outras de observar 

o que está além das delimitações intramuros na qual convencionalmente nos deparamos. 

Não se trata apenas de observar, mas sim, de construir algo relativamente satisfatório, 

palpável, onde assimilar os fatos que se configuram em prós e contras, sejam descritos de 

forma contundente permitindo, assim, que todos possam decifrá-los e analisá-los. 

Contudo, é necessário que todo pesquisador conduza a sua investigação carregado pelo 

seu elemento formador profissional: a ética, e, além disso, seu compromisso como 

cidadão, que o acompanhará ao longo de sua vida, independentemente do cargo ou 

posição que ocupe. Neste sentido, é muito importante que o antropólogo/pesquisador se 

insira não somente de forma pontual, mas sim, que perceba a multiplicidade de processos 

existentes que o levará ao equacionamento das relações sociais de forma objetiva visando 

aprimorar a compreensão do mundo social e a ampliação do horizonte do conhecimento. 

O “olhar antropológico” se faz presente e tem uma função muito importante nessa 

trajetória. Foi ele quem propiciou o levantamento de questões relativas à diversidade 

social e cultural desses funcionários terceirizados. É preciso que olhemos extramuros, 

pois somente assim teremos outras possibilidades de enxergar diversidades socioculturais 

distintas que não nos são apresentadas. Como pesquisadores, temos de nos servir de 

“mediadores” em busca do diferencial, do outro. Pois é somente no outro, portanto, no 

diferente, é que me reconheço. 
 

A antropologia por si só possui um caráter que a diferencia das demais 

ciências. Os modos antropológicos de indagar e argumentar que são exercitados dentro 

das universidades são característicos da disciplina, sendo aplicados ao se escrever ou 

pesquisar. A tipificação variada de mediações e as suas confluências suscitam o que 

conhecemos por “neutralidade antropológica” que nos é imposto quando vamos à campo 

pesquisar sobre nosso objeto de estudo. Tradicionalmente a neutralidade é o resultado do 

diálogo entre as duas coalizões, e quase o seu equilíbrio. Também, é o resultado de seu 

questionamento constante, assim como o olhar que o pesquisador tem 
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quando se questiona ao realizar seu trabalho. Como dito anteriormente, a antropologia é 

diferenciada das demais ciências. Existem tentativas de criar fronteiras, mas como tal, a 

antropologia é uma disciplina que causa fascínio por justamente não ter fronteira clara e 

definida. Por isso, é considerada a mais “indisciplinada” das ciências humanas, 

justamente por não possuir fronteiras temáticas, metodológicas ou geográficas. Em 

qualquer região no globo terrestre, tudo pode ser objeto de estudo antropológico. 

Disciplina essa que possui também um leque variado de métodos. Sendo assim, com esse 

“olhar antropológico”, uma vez que reconheçamos a diferença, trataremos de diminuir a 

desigualdade. 
 

Tomemos como base neste ano de 2016 à 8ª edição do Turismo Cultural no Bairro 

Imperial de São Cristóvão, evento que dispõe de um roteiro cultural que integra também 

o Museu Nacional, o Centro Hípico do Exército, o Museu Militar Conde de Linhares, o 

1° Batalhão de Guardas e o Centro Cultural Maçônico. O Turismo Cultural é uma 

atividade que se integra à 14ª Semana Nacional de Museus realizada entre os dias 16 e 22 

de maio, evento que acontece anualmente para comemorar o Dia Internacional de Museus 

(18 de maio). Somente no fim de semana dos dias 21 e 22 de maio, o MAST recebeu 

2.163 visitantes. Durante uma semana de eventos foi possível detectar que não houve 

nenhuma tentativa de chamada que eu pudesse ter conhecimento, seja na forma oficial ou 

não-oficial, para a inclusão dos funcionários terceirizados nas atividades realizadas 

durante a semana de eventos como parte de um público visitante. A única chamada de 

que tenho conhecimento, foi uma chamada de forma oficial, mas enfatizando a presença 

voluntária dos funcionários do museu, ou seja, dos servidores públicos. Mesmo assim, o 

objetivo era que pudessem colaborar nestes dias específicos, onde a equipe técnica 

encontra-se reduzida. Esta teria sido, sem dúvida, uma ótima oportunidade para 

desenvolver um trabalho que pudesse englobar os funcionários terceirizados, seja de 

forma bem simples como um convite bem elaborado ou até mesmo uma folga extra no 

final do mês. Poderia ter sido realizada uma atividade específica voltada apenas para esses 

colaboradores e seus familiares, de modo que estes funcionários terceirizados pudessem 

ser cativados na sua predisposição pessoal a frequentarem mais vezes os museus da 

cidade do Rio de Janeiro e até mesmo o próprio MAST. 
 

Pequenos atos como um “olhar extramuros” nos permitem alcançar novos 

paradigmas que resultam em grandes possibilidades de mudanças sociais e o museu 

dispõe, pelo menos em tese, em suas propriedades da capacidade de ser um grande 
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agente transformador. O “horizonte” está tão próximo, assim como o “olhar extramuros”, 

que não é necessário utilizar uma Luneta para observar aqueles que aparecem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Para estudos futuros fica como uma sugestão de pesquisa avaliar os impactos da 

construção do Centro de Visitantes e se de fato ele cumpre o seu propósito ou apenas 

ficou no campo do devir. Mais do que ter um espaço voltado especificamente para o 

visitante é preciso acompanhar de perto esse público que se apresenta, levando em 

consideração “pequenos detalhes” que fazem toda diferença para a análise. Cabe ressaltar, 

porém, que não se espera uma homogeneidade nas formas de se lidar com os bens 

culturais. Pelo contrário, admitir a pluralidade de modos de se relacionar com os mesmos 

é uma importante premissa que devemos levar em consideração. 
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