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RESUMO 
Palavras-chave: ação educativa, mediação, estratégia político-social 
 
Neste trabalho de mestrado realizou-se o estudo do histórico de museus e da 
educação nos museus brasileiros. As ações educativas isoladas do início da história 
museológica permanecem até hoje, embora atualmente existam setores organizados 
desenvolvendo ações sistematizadas, utilizando metodologias atuais de ensino da 
arte, leitura dos códigos visuais, atitudes pedagógicas de recepção e mediação de 
público e estratégias utilizando a experiência estética. Finalmente, faz-se uma 
reflexão sobre o papel político da ação educativa na instituição, considerando seu 
caráter educativo e a necessidade de democratizar os espaços museológicos, 
facilitando, assim, o acesso à obra de arte original, refletindo a idéia de um museu 
para todos. 
 

ABSTRACT 
Key words: educative actions, mediaction, strategies politics and social 
 
At this work of master degree it was done the historic analysis of museums and of the 
education at Brazilian museums. Isolate educative actions from the beginning of 
museum history remain until today, even so there are some organized sectors 
developing systemized actions, by the use of current methodologies of art education, 
with the lecture of visual codes, pedagogical activities of reception and presentation to 
the public, including the use of strategies of aesthetic experience. At last, it is analyzed 
the political role of the educational action at the museums, considering its educational 
character and the urgent need to open the space of the museums to people, thus 
providing the access to the original works of art and the idea that museum is for all. 

 

O museu em sua história adquiriu uma função determinante 

relacionado à memória e ao patrimônio cultural de uma sociedade. O processo 

de selecionar quais objetos e obras deverão ser conservados e preservados 

para a contemplação da sociedade, garante que a instituição museológica no 

exercício de poder das classes dominantes determina quais valores e conceitos 

serão parte da memória deste período histórico. Para o pesquisador e 

museólogo Mário Chagas, o museu, antes de tudo, é uma instituição de 

existência social, um fenômeno sociocultural. Assim é necessário rever fatos 

que apontem para o trajeto construído pelas instituições em tempos anteriores.  
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Observando o percurso das ações educativas realizada pelos museus 

e intelectuais no início do século XX no Brasil, é possível perceber que a 

mediação como veículo impresso ou recepção de escolares no museu, 

reproduz o contexto político-social refletindo os mesmos valores e conceitos 

determinados por parte da sociedade conforme mencionado no parágrafo 

acima. 

É preciso considerar que o medo, o mito e a distância da obra de arte 

ultrapassam o cenário de classes baixas ou de grupos de excluídos, pois é 

crescente o afastamento das instituições. Não basta que os museus estejam 

abertos a todos, é preciso possibilitar o acesso aos bens culturais e provocar, 

primeiramente, uma aproximação e uma relação mais intima com este espaço, 

envolvendo atividades de mediação dos objetos.  

Frente ao entendimento de que o museu hoje adquire uma função 

social mediadora de conceitos e tendências, que conhecimentos exatamente 

são possibilitados e intermediados pela instituição no exercício da ação 

educativa? Cabe refletir, quais funções o museu assume na 

contemporaneidade?  

Com certeza, um ponto chave é provocado pela tensão criada na 

desmistificação do museu como templo das musas, o espaço sagrado que 

reserva a história de épocas e culturas, abrangendo formas de pensar e estar 

no mundo. Um aspecto fundamental diante das peças e das obras reunidas no 

acervo é refletir sobre como elas serão apresentadas ao público?  

Para Canclini, a desigualdade impede a presença do patrimônio 

imaterial dentro das sociedades complexas. O recorte, a opinião, a seleção 

escolhida dos textos e imagens em cada discurso promove, determina o 

imaginário discursivo, reforçando na concepção coletiva de país que cultura 

deve ser preservada, que aspectos são significativos e devem ser defendidos, 

contribuindo assim para formação da identidade nacional, dos valores que 

conservamos para a definição de patrimônio cultural. Canclini defende que é 

preciso incluir outros aspectos, como a própria experiência diária, onde está 

concentrado o uso da linguagem e do conhecimento naquela concepção de 

mundo, então, para o autor é necessário diferenciar as culturas, percebendo as 

características e valores de cada uma delas, onde suas peculiaridades devem 
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sustentar uma identidade e certamente a diferenciar de outros grupos, isso 

deve ser preservado. 

  
O patrimônio cultural (...) não abarca apenas os monumentos históricos, 

o desenho urbanístico e outros bens físicos; a experiência vivida também se 

condensa em linguagens, conhecimentos, tradições imateriais, modos de usar os 

bens e os espaços físicos. (Canclini, 1994:99) 

 

Complementa esclarecendo que, o patrimônio deveria ser composto 

também de experiências vividas, além de monumentos históricos, entre outros 

bens materiais citados em discursos presidenciais e políticos, nas crônicas 

literárias, como nas canções e na iconografia cinematográfica, reforçando 

conceitos que de alguma forma descrevem a realidade material e simbólica, 

determinando a compreensão de um sentido nacional à medida que os 

conceitos se repetem, ou seja, uma coerência imaginária é mantida entre a 

construção dos textos e imagens, divulgando deste modo o que entendem 

como modelo ideal de nação.  

Os objetos eleitos nas curadorias museais, em sua maioria, não 

incluem objetos e manifestações artísticas das camadas populares, como o 

artesanato, então, rever a não identificação e a não assiduidade deste público 

dentro do museu, demonstra não só há não identificação, mais a exclusão 

direta de setores que passam desapercebidos por gerações inteiras, que 

possivelmente nem compreendem o direito a essa parcela das instituições 

públicas.   

A pesquisa enfatiza algumas considerações a respeito do ensino da 

arte em sua trajetória histórica desenvolvida pelos museus. Outros 

questionamentos também podem ser apontados: que contribuições a história 

oferece as ações educativas em arte, considerando que hoje se adotou a figura 

do mediador como uma função imprescindível na recepção de grupos 

visitantes? Que diálogos existem entre as ações educativas e os museus de 

arte? 

Chagas também reconhece a necessidade de preservar a memória 

com as características da cultura em questão, o que não significa a pura e 

simples conservação de objetos e representação materiais da memória, 
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considerando que as relações de poder são fundamentais na definição de 

patrimônio cultural. Não há como separar a memória e a preservação do 

exercício de poder, afirma (2002:18). Os aspectos relacionados à memória 

tornam-se importantes, dado que existam grupos que são constituídos da 

presença e da ausência de memórias, onde  

 
(...) preciso reconhecer a inseparabilidade da entre memória e poder, 

entre preservação e poder, implica em aceitação de que esse é um terreno de 

litígio e implica também a consciência de que o poder não é apenas repressor e 

castrador, é também semeador e promotor de memórias e esquecimentos, de 

preservação e destruição.  

(...) o importante é compreender que uma coisa ou objeto só se 

transforma em bem cultural quando alguém (indivíduo ou coletivo) por ato de 

vontade afirma, descreve e garante a sua passagem simbólica para uma nova 

condição. A constituição do bem cultural implica um processo de atribuição 

voluntária e significados e valores. (Chagas, 2002: 18) 

 

Segundo Chagas, as relações estabelecidas no espaço museológico 

podem reforçar a compreensão de um trabalho paternalista com o patrimônio 

cultural, confirmando ainda a existência de procedimentos autoritários. Este 

ponto em questão nos faz pensar o modo como é proposto a aproximação com 

o museu, a forma como os indivíduos se apropriam das informações oferecidas 

pelo museu. No caso da obra de arte, é possível reconhecê-la como 

documento, sendo que não é possível discuti-la fora do contexto que foi criada. 

Reforça dizendo que um objeto não nasce documento e sim torna-se a partir de 

sua utilização, adquirindo então uma função representacional.  

Para o museólogo um documento apenas adquire existência no 

momento que em lanço meu olhar interrogativo sobre ele. O autor não se refere 

especificamente à obra de arte, porém menciona o exercício perquiridor diante 

do objeto, de maneira a gerarmos a partir daí um movimento de ensinamento 

vinculado ao objeto. A obra de arte reserva informações e conceitos que, ao 

meu ver, devem ser desvelados, em parte, diante do original, isto é, o estar ali 

diante do objeto estético provoca, não só leitores com um olhar curioso e 

ingênuo, como também leitores com olhares específicos de estudiosos que se 

relacionam com a obra como um suporte de informações que só podem ser 
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conservadas se colocadas em movimento mediante a perquirição. (Chagas, 

2002:23).  

Também manifesta que um documento é como um suporte de 

informações que pode ser compreendido como aquilo que ensina a partir da 

movimentação de questões em torno do objeto (Chagas, 2002), referindo-se a 

este como portador de informações que o tornam um documento de sua época, 

seja por carregar ou omitir aspectos desvelados anteriormente por estudos 

específicos. A obra de arte não foge ao argumento de Chagas, visto que além 

de pertencer a uma ou outra corrente de pensamento é necessário não 

isolarmos de um contexto de informações que podem ser desveladas 

gradualmente pelos visitantes que circulam pelo museu. 

Cabe comparar algumas considerações do sociólogo Gilberto Velho, 

que exemplifica algumas demandas sociais considerando qualquer indivíduo no 

seu cotidiano. Exemplifica que, o indivíduo, ao se deslocar, potencializa 

experiências individuais, como por exemplo, uma doméstica, mulher de 

camadas populares que trabalha em casas de classe média e elite, que no seu 

deslocamento entre distintos níveis de culturas, desenvolve e mantém um 

canal de comunicação entre dois mundos completamente estranhos, ampliando 

a consciência e as informações diante dos dois locais, adquirindo formas 

particulares de interpretação e intermediação, para Velho esse movimento 

individual caracteriza-se por um processo de trocas socioculturais (Velho, 

2001:22). Outro exemplo dado pelo sociólogo é o da capoeira difundida por 

mestres e militantes que divulgam os valores da cultura afro-brasileira. O 

exemplo aqui, ao contrário da empregada doméstica que é subordinada a 

classes médias e elite, tem no mestre, geralmente homens de camadas 

populares, um instrutor de homens de classes superiores.  

Velho comenta que os dois exemplos nos mostram a relação existente 

entre indivíduos em uma sociedade, onde há interação de sistemas cognitivos 

e influências de um para o outro. Podemos, então, verificar que o universo de 

informações sociologicamente diferente a que somos expostos e o trânsito 

entre realidades sociais diversas, possibilitam ao indivíduo tornar-se um 

mediador de mundos, ou seja, o indivíduo constrói sua subjetividade e sua 

individualidade com aspectos externos presentes na sociedade em que 
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transita, o que possibilita que ele seja portador de informações e subjetividades 

de uma realidade para outra.  

Para o sociólogo, a possibilidade de lidar com vários códigos e viver 

diferentes papéis sociais, num processo de metamorfose, dá a indivíduos 

específicos a condição de mediadores quando implementa de modo 

sistemático essas práticas. Diante da formação de subjetividade, práticas e 

valores sociais e culturais, cabe abordar a relação que a sociedade 

contemporânea heterogênea mantém ao não ofertar meios de aproximação 

com o museu para as camadas populares.  

 
É fundamental a possibilidade de identificar e mobilizar recursos para a realização 

de projetos individuais e grupais como a garantia de sobrevivência, o atendimento 

a necessidades de todos os tipos, a ascensão ao bem-estar e à qualidade de vida 

em geral (Velho, 2001:25). 

 

Assim, para Velho, empregadas domésticas e professores de capoeira, 

como também políticos, artistas, carnavalescos e líderes comunitários, são 

igualmente mediadores dos contextos em que transitam, pois a atuação que 

desempenham provoca alterações no meio que vivem, assim como assumem 

um papel de canal de comunicação entre mundos e realidades diversas. 

Considerando a definição de Velho, é possível entender o Museu como 

um espaço institucionalizado que projeta de situações e contextos, neste caso 

também trataremos o museu como uma instituição mediadora entre mundos 

diversos e para isso é necessário refletir sobre a formação de patrimônio 

cultural e a identidade nacional.  

O conceito de mediação trazida por Velho e a localização do museu 

trazida por Chagas, ampliam a discussão do papel do museu como uma 

instituição mediadora de saberes e práticas sociais, ao qual são atribuídos 

valores, sendo estes determinantes de aspectos a serem relevados ou omitidos 

num exercício político, social e cultural do espaço que ocupa na sociedade 

contemporânea.   

Diante das questões apontadas, como poderíamos pensar a instituição 

museológica como propositora de experiências individual e mediadora de 

valores e conceitos através da curadoria do acervo ou da aquisição de peças? 
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Deste modo, de que maneira mediar questionamento de aproximação entre 

sujeito e objetos e obras apresentadas nos acervos, quando estes pressupõem 

apenas aspectos históricos relacionados às camadas dominantes?  

A questão latente é, como diante do patrimônio exposto questionar as 

possibilidades e investigar os aspectos não evidentes nos objetos? Isto é, a 

falta, a ausência de fatos poderá tornar-se um aspecto a ser considerado, tanto 

do objeto, como em relação ao visitante, ou seja, aspectos culturais da vivência 

do visitante podem ser ou não identificado no exercício de mediação. 

É sabido, que a permanência do visitante no espaço museal  possibilita 

uma experiência desencadeadora de múltiplas reações, idéias, associações,  

pensamentos e gestos. A dificuldade talvez não esteja em apenas concordar 

ou mesmo gostar, o mais importante é pensar reflexivamente chegando a 

novas associações, conversas, leituras e finalmente a interpretações que 

produzam saberes e relações culturais divergentes. Por outro lado, àquele 

visitante mais tímido, que foge assustado com a suntuosidade do museu, 

encontrará na mediação uma possibilidade de aproximação. Participar, deste 

modo, impulsionado pela mediação, transforma o ato de ler um documento ou 

apreciar uma obra de arte, em um exercício de reescrita da história, revendo 

imposições e atitudes, conceitos de identidade e nacionalidade do homem 

contemporâneo. 

Alguns exemplos em arte podem ser lembrados, como o MAC-USP 

que desenvolve diferentes projetos e atividades envolvendo escolas, públicos 

especiais, espontâneos, entre outros, sempre direcionados a partir das 

pesquisas acadêmicas realizadas pela equipe do educativo. O MAC-USP por 

suas características acadêmicas vincula a ação educativa às pesquisas e as 

atividades de extensão, devolvendo para a comunidade resultados dos projetos 

desenvolvidos. O MAC-Niterói, que ora tem o arte-educador e artista plástico, 

Luiz Guilherme Vergara, como Diretor do Museu, investe em atitudes 

educativas. O programa tem com pressuposto estratégias interpretativas, que 

são lançadas ao público como provocações, desafios comunicativos. 

Privilegiam a percepção do transeunte a fim de aproximá-lo do conhecimento 

histórico-artístico, exposto no acervo do museu. Considerando as 

características de museu inserido em um roteiro turístico, o MAC-Niterói insere 
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em suas estratégias, o jogo de olhar a paisagem pelo recorte arquitetônico do 

museu como obra de arte, oferecida pela localização do Museu na costa 

marítima niteroiense. Dois excelentes exemplos para pensar mediação na 

aproximação entre os projetos da curadoria e os projetos do educativo.  

Através deste grande processo de mobilizar o museu como um espaço 

mediador de conceitos e valores é possível transformar o encontro do sujeito 

com o objeto em um encontro de experiências, relações, saberes e 

aprendizagens. Como possibilidade de construção de relação com o patrimônio 

acolhido pelo museu de arte, cabe considerar que situações organizadas 

facilitam a aproximação e o acesso daquilo que poderiam permanecer 

distantes. 

 

 
 
 
 
 
Referência bibliográfica: 
 
 
AIDAR, Gabriela. Museus e inclusão social. Ciências & Letras. Porto Alegre, n.31, 
jan./jun. 2002. 
 
ALMEIDA, Adriana Mortara. Desafios da relação museu-escola. Revista 
Comunicação & Educação. São Paulo, n.10: 50-56, set./dez. 1997 
 
CHAGAS, Mário de Souza. Preservação do patrimônio cultural: educação e museu. 
Cadernos Museológicos. Rio de Janeiro, n.2: 46-53, dez./1989. 
 
______. A formação profissional do museólogo: 7 imagens e 7 perigos. Cadernos 
Museológicos. Rio de janeiro, n.3: 39-44, out./1990. 
 
HUYSSEN, Andréas. Escapando da amnésia. Revista Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional. n.23: 35-55, 1994. 
 
LACOMBE, Lourenço Luiz. Museus históricos brasileiros. Revista Cultura. 
Conferência Intercontinental sobre as políticas culturais na América Latina e Caribe. 
Brasília, Ano 7, n.27: 94-98, out./dez. 1977. 
 
NOTÍCIAS del ICON. Boletín Del Consejo Internacional de Museos. Barcelona, 
v.54, n.3, 2001. 
 
SANTOS, Myrian Sepúlveda dos. História, tempo e memória: um estudo sobre 
museus. Rio de Janeiro, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, 1989. 
(Dissertação de Mestrado). 
 

625 
 



16° Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas 
Dinâmicas Epistemológicas em Artes Visuais   –  24 a 28 de setembro de 2007 –  Florianópolis 

 

 
 
 
 
 
Currículo 

 

Mestre em Artes Visuais – ênfase em História, Teoria e Crítica de Arte no 

PPGAV-UFRGS. Especialista em Ensino de Artes Plásticas pela Universidade 

Federal de Uberlândia-UFU. Professora Adjunta - Pedagogia e Fotografia na 

Universidade Luterana do Brasil–ULBRA. Ex-Presidente da Federação de Arte-

educadores do Brasil-FAEB e da Associação Gaúcha de Arte-Educação-AGA.  
 

626 
 




