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Apresentação



O texto que você tem em mãos trata-se da quarta publicação do Projeto Mu-
seu de Ideias, visando contribuir com a produção do conhecimento no campo da 
educação museal. Completando 10 anos de trabalhos, desde 2009, elaboramos 
uma primeira publicação no ano de 2013, reunindo discussões oriundas do 1º Se-
minário de Mediação do Museu de Ideias (RANGEL et al., 2013). Daí seguiu-se outro 
trabalho, em 2017, que apresentava os debates que realizamos por ocasião das 
mesas do ano de 2016, sob o tema “Crianças no Museu: mediação, acessibilidade e 
inclusão” (COSTA et al., 2017). Na sequencia, lançamos em 2018 o trabalho “O lugar 
da educação nos museus”, que tratou da organização dos setores educativos nos 
museus no Brasil, suas ações e pesquisas, perspectivas futuras e desafios (COS-
TA et al., 2018).

O Museu de Ideias, nascido da articulação entre diferentes museus na cidade 
do Rio de Janeiro, organiza palestras semestrais nucleadas por um tema anual, 
proporcionando aos pesquisadores e estudiosos do campo, um espaço para a re-
flexão e análise crítica juntos aos pares e interessados nos assuntos abordados.  

No ano de 2018, realizamos duas mesas com ênfase no “trabalho colaborativo 
entre museus”, com duas abordagens: no primeiro semestre focamos nas ações 
desenvolvidas pelos museus na relação com as escolas; e no segundo a pauta foi 
a colaboração entre museus na dimensão da pesquisa e formação. 

Duas Iniciativas que insistimos em promover, no intuito de multiplicar ideias 
e amplificar o alcance dos debates, consistem em oferecer  transmissão online 
das mesas e, no ano seguinte, a produção de uma publicação composta com as 
apresentações do evento.

A primeira mesa, ocorrida no Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) 
apresentou enriquecedoras experiências de colaboração de museus com escolas 
e entre si. Na ocasião contamos com relatos de ações desenvolvidas pelo Museu 
do Amanhã, Casa Museu Eva Klabin e Museu de Astronomia e Ciências Afins. A 
seguinte, realizada na Fundação Casa de Rui Barbosa, tratou de experiências de 
colaboração em pesquisas e formação de educadores com as participações do 
Curso de Especialização em Divulgação e Popularização da Ciência, da Casa de 
Oswaldo Cruz/Museu da Vida; do Observatório de Museus e Centros de Ciência e 
Tecnologia (OMCC&T), e ainda do Museu Histórico Nacional.

Em tempos de fragmentação e fragilização de políticas públicas, entendemos 
ser indispensável que o trabalho colaborativo se constitua como um balizador de 
nossas ações (cf. VASCONCELLOS, 2008). Esse foi o elemento motivador para tra-
zer à baila este tema.

Na presente edição do Museu de Ideias o leitor encontrará o trabalho do Mu-
seu de Astronomia e Ciências Afins na realização da iniciativa denominada “Tu-
rismo cultural no Bairro Imperial de São Cristóvão”. Neste texto, Omar Martins, 
apresenta os onze anos desta ação no MAST, apontando um conjunto de desafios 
ao longo do período. O autor ressalta que esta iniciativa teve origem a partir da 
percepção dos moradores da região do Bairro Imperial de São Cristóvão, onde se 
localiza o Museu, da necessidade de valorização de sua memória, tendo em vista 
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que naquela região encontra-se um conjunto de instituições históricas, culturais 
e científicas de projeção nacional.

O segundo texto, escrito por Laura Taves e Camila Oliveira, apresenta o tra-
balho do projeto Entre Museus, capitaneado pelo Museu do Amanhã, em colabo-
ração com um conjunto de museus da cidade, escolas e instituições da região 
portuária. De acordo com as autoras, a ideia do projeto é estimular o conheci-
mento e usufruto dos espaços de artes, ciência e cultura da cidade. Neste sen-
tido, conforme elucidam aqui, o projeto foi criado para fomentar a visitação aos 
museus da cidade do Rio de Janeiro e promover formação cultural contínua para 
um público jovem através de um tríplice intercâmbio: 1) entre museus, 2) entre os 
museus e o público, e 3) entre museus e a cidade.

Ainda na primeira mesa do Museu de Ideias, o terceiro trabalho, apresentado 
por Carlos Miguez aborda a experiência de colaboração entre escolas e museus 
realizada na Casa Museu Eva Klabin. Miguez ressalta que a iniciativa foi idealiza-
da e coordenada por profissionais da Coordenação de Projetos de Extensão Cur-
ricular da Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro, com 
sua primeira edição realizada no ano de 2013. Tendo como título “projeto escola e 
museu: encontros, práticas colaborativas, experiências e protagonismos”, o au-
tor destaca que a atuação do mediador torna-se essencial no processo de apro-
ximação dos professores e dos estudantes às proposições oferecidas ao longo 
desta proposta. Para Miguez, as ações do projeto são permeadas por processos 
colaborativos nos quais escolas e equipamentos culturais dialogam sobre as de-
mandas e propostas a serem oferecidas aos alunos.

Dando prosseguimento ao macrotema do trabalho colaborativo em museus, 
no segundo semestre focamos na dimensão das ações de pesquisa e formação 
nos museus, com a apresentação de três instituições. A primeira delas, o Curso 
de Especialização em Divulgação e Popularização da Ciência da Casa de Oswaldo 
Cruz, da Fiocruz, ocorre a partir de um convênio com cinco instituições museais 
no Rio de Janeiro. O Observatório de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia 
(OMCC&T), que sucedeu o OMCC (Observatório de Museus e Centros Culturais) 
trabalha com a adesão de um conjunto de museus organizados nesta tipologia 
no intuito de produzir dados de perfil do público, opiniões e antecedentes de vi-
sita. O terceiro relato, do Museu Histórico Nacional, por sua vez, apresentou o 
trabalho colaborativo entre museus a partir da experiência de musealização de 
acervos de diferentes origens. Para esta publicação trouxemos as duas últimas 
experiências (OMCC&T e MHN), em virtude de dificuldades justificadas na entre-
ga do relato sobre o Curso de Especialização da Casa de Oswaldo Cruz.

Sobre o OMCC&T, as autoras Sibele Cazelli, Luciana Sepúlveda Köpcke,  So-
nia Mano e Andréa Costa destacam que o percurso que se originou no OMCC, em 
2005, pautou-se na importância da cooperação interinstitucional diante de um 
atual cenário de poucos recursos e crise política. Segundo elas, a trajetória do 
Observatório de Museus e Centros Culturais (OMCC) ao Observatório de Museus e 
Centros de Ciência e Tecnologia (OMCC&T) “nos oferece um exemplo da dinâmica 
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e das relações entre gestores públicos e pesquisadores em ação nos campos 
da saúde, ciência, tecnologia e cultura quando se propõem a exercitar a gestão 
pública intersetorial”. 

O Museu Histórico Nacional, conforme destacado pelos autores Paulo 
Knauss, Aline Montenegro Magalhães e Rafael Zamorano Bezerra, no texto “Tra-
balho colaborativo em museus: notas sobre o Museu Histórico Nacional”, reforça 
a importância do diálogo e da colaboração com os movimentos sociais, no intuito 
de conhecer e valorizar suas memórias, através dos objetos e narrativas que co-
loca o Museu, por meio de sua museografia, em um movimento dinâmico e vivo. 
Segundo os autores o ato de musealização deve ser compreendido como uma 
prática discursiva, “intimamente vinculada à museografia da instituição como 
um todo e lançando as bases para a produção do conhecimento sobre temas 
sensíveis na instituição, ainda à espera de uma abordagem sob a perspectiva da 
interculturalidade crítica e decolonial”.

Portanto, os leitores interessados na fundamental temática da colaboração 
em museus, nos limites que nos propusemos a debater aqui, terão em suas mãos 
um rico trabalho para que novas discussões sejam alimentadas, novas práticas 
possam surgir e ideias sejam multiplicadas.

Optamos por manter ao final da publicação as notas biográficas dos autores 
e organizadores, acompanhadas dos endereços eletrônicos a fim de que novas 
colaborações se constituam neste debate.

Nosso agradecimento aos museus parceiros que cederam seus espaços 
para a realização das mesas de debates do Museu de Ideias/2018: Museu de As-
tronomia e Ciências Afins e Fundação Casa de Rui Barbosa.

Agradecemos, também, aos participantes presentes nas mesas do 
ano de 2018, seja presencialmente ou online, que dialogaram conosco na 
perspectiva da colaboração!

Boa leitura!

Andréa Fernandes Costa
Aparecida Marina de Souza Rangel
Fernanda Santana Rabello de Castro
Isabel Aparecida Mendes Henze
Maria Esther Alvarez Valente
Ozias de Jesus Soares
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Omar Martins da Fonseca1

Resumo: O programa Turismo Cultural no Bairro Imperial de São Cristóvão con-
figura-se em uma proposta de trabalho colaborativo entre instituições da região 
de grande relevância histórica e científica interessadas em compor o roteiro cul-
tural, promovendo em seus espaços atividades especiais dirigidas ao grande pú-
blico. O circuito do bairro Imperial de São Cristóvão conta com ônibus circulando 
gratuitamente, bilheterias franqueadas e ações educativas para toda a família. 
O presente relato visa abordar os aspectos fundamentais para que haja possi-
bilidade de se estruturar um circuito cultural e, também, enfatizar as relações 
estabelecidas ao longo desses onze anos, exemplificando os principais desafios 
para a sua continuação. A ideia é destacar que o Turismo pode ser considerado 
um dos mais significativos eventos de promoção de um bairro capitaneado pela 
sociedade civil organizada, em conjunto com instituições que agregam história, 
ciência e cultura de maneira bastante particular. 

Palavras chaves: colaboração entre museus, turismo cultural e divulgação científica.

Como tudo começou...
O projeto Turismo Cultural no Bairro Imperial de São Cristóvão2  surge em 

um momento bastante particular, provavelmente, em outra ocasião, não seria 
possível reunir as condições necessárias para sua execução. Nesse processo, vale 
destacar o papel fundamental que exerceu a Câmara Comunitária de São Cristóvão3.

No início dos anos de 1990, o bairro acumulava uma série de problemas es-
truturais, fruto de décadas de abandono por parte do poder público. O processo 
de esvaziamento residencial estava bastante acelerado. Revitalizar o bairro era 
uma necessidade. Diante desse cenário, a Câmara Comunitária de São Cristóvão 
se estabelece como importante liderança, fazendo o papel de integrar diversos 
segmentos representativos da sociedade local em uma única voz e reivindicar 
as autoridades competentes providências e respostas. Esse movimento de re-
vitalização do bairro aproximou, de uma maneira nunca antes vista, diversos se-
tores, que pouco se falavam, ou mesmo, se desconheciam mutuamente. Nesta 
ocasião foi elaborado um plano de reestruturação profunda para o Bairro e, em 
2004, surgiu a primeira grande conquista, a aprovação do Plano de Estruturação 
Urbanística (PEU) solicitado em 1998, aprovado depois de seis anos de muita luta 
e empenho. A aprovação do gabarito para construção de prédios permitiu a volta 
dos moradores, consequentemente o ressurgimento dos serviços. Fazia parte 
do plano de reestruturação, inserir o selo imperial no nome do bairro, que aten-

1 Licenciado em Física pela Universidade Federal Fluminense (2000), com mestrado em Ensino em Biociências e Saúde 
pela Fundação Oswaldo Cruz (2008). Atualmente chefia o serviço de programas educacionais no Museu de Astronomia 
e Ciências Afins. 

2 O Bairro Imperial de São Cristóvão é um bairro da região central do município do Rio de Janeiro, no Brasil. 

3 É uma associação sem fins lucrativos formada por moradores, que tem por objetivo exercer a sua representatividade 
junto às autoridades públicas, nas questões relativas à qualidade de vida do bairro tais como: segurança, saneamento, 
transporte, saúde, educação, urbanismo e ações sociais além de outros temas de interesse público. 
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deria a diversos interesses, em especial, atrair investimentos para seu potencial 
turístico. O nome Imperial foi inserido em 20074 , passando, então, a ser denomi-
nado Bairro Imperial de São Cristóvão.

Coincidentemente o Departamento de Museus e Centros Culturais do Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Demu/Iphan escolheu o tema 
“Museus e Turismo” para as comemorações da Semana Nacional de Museus de 
2009. A ideia principal dessa escolha era proporcionar aos museus brasileiros 
mais oportunidades de se tornarem reconhecidos pelo seu potencial turístico, 
sua atratividade, pluralidade cultural e diversidade. É nesse contexto que o pre-
sidente da Câmara Comunitária, que também exercia o cargo de administrador 
da Quinta da Boa Vista vislumbrou o cenário ideal para pôr em prática uma ideia 
que havia surgido no ano 2000, quando em reunião no Museu do Primeiro Reina-
do/ Casa da Marquesa de Santos, o General Morgado sugeriu um roteiro turístico 
envolvendo os “quatro” museus de São Cristóvão: Museu Nacional; Museu Militar 
Conde de Linhares; Museu do Primeiro Reinado/ Casa da Marquesa de Santos e o 
Museu de Astronomia e Ciências Afins.

Motivado pelo tema da Semana Nacional de Museus, o presidente da Câmara 
Comunitária, Maurício Mendes, procurou os diretores do Museu de Astronomia e 
Ciências Afins, do Museu Nacional/ UFRJ, do Museu Militar Conde de Linhares, 
do Museu do Primeiro Reinado/Casa da Marquesa de Santos e do Museu Maçô-
nico/ Supremo Conselho do Brasil, todos localizados no Bairro Imperial de São 
Cristóvão, propondo a realização de uma atividade conjunta durante as come-
morações da Semana Nacional de Museus de 2009. Houve adesão total, forman-
do assim, o primeiro grupo de trabalho.

Por ser uma proposta que estava começando do zero, coube ao primeiro 
grupo de trabalho estabelecer seus contornos principais, mas, diferente de um 
projeto onde seus idealizadores possuem os parâmetros estabelecidos, nesse 
caso, as ideias, demandas, necessidades, encaminhamentos e definições foram 
tomando forma simultaneamente à estruturação do próprio projeto.

A criação do projeto
Ficou claro desde o início que apesar dos museus se encontrarem relativa-

mente próximos não era um trajeto confortável para se fazer a pé. Tendo em vista 
as demandas que envolvem os projetos turísticos bem-sucedidos, tais como defi-
nição do roteiro e mobilidade facilitada, conclui-se que era necessária a inclusão 
de um ônibus no mesmo para viabilizar o deslocamento dos participantes com ra-
pidez e segurança. Também se decidiu aproveitar o percurso para contar a história 
do bairro, tão rica e com tantos ícones desconhecidos do grande público. O próprio 
percurso passou a fazer parte do roteiro, sendo uma atração à parte, com desta-
que para a história do I e do II Reinados. Dentro do ônibus, durante o trajeto de um 

4 Em 14/08/2007,por solicitação da Câmara Comunitária, encaminhado pela vereadora Rosa Fernandes foi aprovado 
pelo,então, Prefeito César Maia, a inserção da palavra “Imperial”, ao nome do bairro, passando a ser denominado por 
Bairro Imperial de São Cristóvão. 
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museu para o outro, os “turistas” podiam conferir edificações históricas como, por 
exemplo, a igreja de São Cristóvão (fundada em 1627 cujo santuário deu origem ao 
nome do bairro), o Colégio Pedro II, a escola Gonçalves Dias, o 1° Batalhão de Guar-
das; entre tantos outros pontos de interesse localizados no circuito.

Na busca para o melhor itinerário referente ao circuito, considerando a lo-
calização dos museus e o roteiro histórico, se definiu que o ponto de partida se-
ria o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, situado no Campo de São 
Cristóvão. No entanto, essa ideia foi abandonada, ficando como ponto de partida 
a Alameda das Sapucaias, localizada na Quinta da Boa Vista. A definição deste 
local se deu em função de uma série de vantagens de infraestrutura e logística.

No que diz respeito às ações de promoção do projeto, foram adotadas desde 
o início algumas estratégias de comunicação. Nesse processo, estabeleceu-se a 
criação da identidade visual, bem como a determinação das peças de divulgação. A 
coroa do Império seria a fonte inspiradora para a logomarca (figura 1). Os materiais 
de divulgação desenvolvidos foram distribuídos em escolas, estabelecimentos co-
merciais e culturais do bairro. Nas peças publicitárias, informações básicas: datas, 
horários, instituições culturais, atividades, entre outros.  Em todas as edições foram 
desenvolvidos panfletos, folders, faixas e mais. Parte desse material foi direcionado 
aos espaços culturais participantes. Além de banners, cada instituição recebe, tam-
bém, uma faixa para ser fixada em local de grande circulação. O público pode confe-
rir faixas do evento distribuídas na Quinta da Boa Vista. Os serviços de comunicação 
dos museus desempenharam as tarefas ligadas à divulgação junto à imprensa, assim 
como em seus canais de comunicação. As licenças autorizando o funcionamento do 
evento e os pedidos de apoio para autoridades ficaram a cargo da própria Câmara 
Comunitária com a ajuda de todos para redação dos textos com diferentes finalida-
des. Entre eles estavam a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Prefeitura da Quinta 
da Boa Vista, Secretaria Municipal de Turismo, Secretaria Municipal de Cultura, CET-
-RIO, Guarda Municipal, 4° Batalhão da Policia Militar e Subprefeitura Regional.

Com estrutura do projeto tomando maiores dimensões percebeu-se a ne-
cessidade de obter recursos que pudessem viabilizar alguns serviços de infra-

Figura 1: Logomarca da 1ª edição do Turismo Cultural, 
feita em 2009 (acima). Ao lado, a versão de 2019.
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Fotos 1 e 2: À esquerda, tenda de informações montada durante os dias de evento. À direita, público aguar-
da o momento do embarque nos ônibus do Turismo Cultural. Ambas as imagens foram registradas na Quin-
ta da Boa Vista, local definido como ponto de partida do circuito cultural. Crédito: Arquivo Turismo Cultural.

estrutura e logística, como por exemplo, locação de tendas, banheiros químicos 
e sonorização. Além disso, os museus não tinham pessoal suficiente, nem para 
dar conta das suas atividades e demandas internas. Então, como viabilizar um 
evento de tamanha envergadura? Como fazer o trajeto histórico? Como panfle-
tar no Parque da Quinta da Boa Vista? Partindo desses questionamentos surgiu 
a necessidade de buscar novos colaboradores para dar conta de tantas tarefas. 
Desta forma, outras instituições foram convidadas a participar do projeto, em 
especial as de caráter educativo. 

Novas parcerias foram estabelecidas, entre elas destacamos a Universidade 
Veiga de Almeida e a Escola Técnica Estadual Adolpho Bloch que exerceram e 
exercem papel fundamental na execução do roteiro histórico nos ônibus, na di-
vulgação na Quinta da Boa Vista e no apoio as atividades que acontecem em cada 
equipamento cultural.Vale ressaltar, ainda, a participação de outras instituições 
que contribuíram em momentos distintos para o evento, como o Colégio Pedro II, 
a Fundação Cecierj/Consórcio Cederj/Universidade Estadual do Rio de Janeiro e 
a Faculdade Paraíso instituição de ensino superior privada localizada no municí-
pio de São Gonçalo/Rio de Janeiro.

O recurso financeiro para viabilizar a primeira edição do Turismo Cultural no 
Bairro Imperial de São Cristóvão não se constituiu no maior dos desafios. Na épo-
ca, tanto a Secretaria Municipal de Turismo como a Secretaria Municipal de Cultu-
ra, na figura dos seus respectivos secretários, receberam a proposta do projeto 
com bastante entusiasmo, de maneira que, disponibilizaram boa parte da infra-
estrutura necessária para a Quinta da Boa Vista, assim como, intermediaram ne-
gociações com a Rio Ônibus para franquear o transporte para o evento. A outra 
parte do recurso, referente aos custos com material gráfico para divulgação do 
evento foi viabilizado mediante ao apoio de empresários locais. Dessa forma, a 
primeira edição do projeto aconteceu, nos dias 16 e 17 de maio de 2009, ultrapas-
sando todas as expectativas de êxito. De fato, um grande sucesso!  (fotos 1 e 2)

Após a realização do evento, houve uma última reunião com o objetivo de 
avaliar os acontecimentos que ocorreram durante a execução do projeto, fe-
char algumas pautas, prestações de contas e discussão sobre as percepções 
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dos organizadores a respeito dos impactos do evento, como também, analisar os 
questionários respondidos pelo público participante. Neste encontro, foram res-
saltados alguns aspectos significativos: percebeu-se que o evento tomou pro-
porções que ultrapassou a perspectiva inicial dos organizadores. Primeiro em 
relação ao atendimento de público, o evento foi pensado para uma estimativa 
de no máximo, duas mil pessoas e foram recebidas cerca de nove mil. Outro fato 
extremamente significativo foi o envolvimento de cerca de 200 voluntários, em 
sua maioria estudantes, o que nos chamou atenção para outro caráter do proje-
to, o de contribuição na formação de profissionais5 . Diante de tantos desafios 
vencidos e novas expectativas decidiu-se nessa reunião pela reedição em 2010. 

Muito se aprendeu com a primeira edição, principalmente no que diz respeito 
à logística e organização. A avaliação possibilitou vários ajustes implementados 
na edição seguinte, tais como: o aumento no número de ônibus, passando de 
quatro para sete;a elaboração de um curso de capacitação para os voluntários, 
para que todos pudessem conhecer os programas e ações de cada instituição, 
bem como, entender o objetivo do projeto e a extinção do passaporte6 ,estipu-
lando a gratuidade, nos dias do evento, em todas as instituições participantes. 

Na segunda edição, a dinâmica de trabalho continuou parecida com o ano 
anterior, no entanto, com um volume maior e mais intenso. Desta vez, passamos 
a contar com cerca de 400 pessoas atuando como voluntários, o que demandou 
dos coordenadores maior dedicação e cuidado na seleção, capacitação e defini-
ção dos postos de trabalho. E mais uma vez fomos surpreendidos pela procura e 
adesão popular, sendo contabilizados nesta edição, cerca de 25 mil pessoas vi-
sitando os equipamentos culturais do bairro. Mais uma vez, um número bastante 
expressivo, ultrapassando e muito as expectativas dos organizadores.

Diante dos resultados e da repercussão tanto na mídia como junto aos mora-
dores, não houve espaço para dúvidas: precisávamos seguir em frente. O projeto 
se consolidou, virou programa, aos poucos novos parceiros apareciam e o circui-
to só ampliava.  E apesar de sempre demandar muito trabalho e cooperação, até 
o ano de 2016 transcorreu de maneira relativamente parecida, pois, a Rio Ônibus 
havia se tornado parceira do programa, disponibilizando os ônibus para o evento 
enquanto, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro através das Secretarias Mu-
nicipais de Turismo e Cultura financiavam parte da infraestrutura. As demandas 
que faltavam as instituições organizadoras conseguiam suprir. Porém, no ano de 
2017 o Turismo Cultural correu sério risco de acabar. A Rio Ônibus interrompeu a 
parceria com o programa, e deixou de ceder os ônibus, impactando sobremanei-
ra a realização do evento. E a situação se agravou, quando a Prefeitura Municipal 
do Rio de Janeiro, anunciou através das Secretarias Municipais de Turismo e Cul-
tura que patrocinava o programa, ou seja, o aluguel das tendas, banheiro químico 

5 Em depoimento, tanto os alunos de ensino médio quanto os da graduação e seus respectivos coordenadores exalta-
ram positivamente as experiências vivenciadas no projeto e sua efetiva contribuição para o futuro profissional desses 
estudantes. 

6 Na primeira edição foi elaborado um “passaporte” para que o público tivesse livre acesso as instituições, uma vez que 
nem todos os espaços são gratuitos e ou aberto ao público regularmente. 
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e mesas para atendimento ao público na Quinta da Boa Vista não estava mais nos 
planos da nova administração. No entanto, continuariam apoiando, concedendo 
as licenças para funcionamento do evento. 

A partir de então, o esforço coletivo para se realizar o evento tem sido cada 
vez maior. O grau de envolvimento dos coordenadores e colaboradores nas bus-
cas para viabilizá-lo, primeiro financeiramente e depois estruturalmente é mo-
numental. A mobilização das lideranças locais - em especial as associações de 
moradores e os empresários de diversos segmentos - está sendo fundamental 
para continuidade do programa.

Museus e equipamentos culturais: Atividades
Receber o público no fim de semana do Turismo Cultural vai muito além de 

um dia comum. Algumas das instituições que fazem parte do circuito não abrem 
regularmente para visitação pública, e as que abrem, além das atividades regu-
lares, preparam uma programação especial para os dois dias de evento (foto 3). 

O quadro de atividades é pensado para absorver o volume de visitantes com 
faixas etárias distintas que desembarcam nas instituições participantes. Todos os 
equipamentos culturais mudam completamente suas rotinas em função do evento. 
O Museu de Astronomia e Ciências Afins, por exemplo, amplia sua oferta de ativida-
des convidando outros institutos, museus e centros de ciências para atuar em seu 
campus nesses dias7.

O visitante pode participar de uma recepção teatralizada no Museu Nacio-
nal; conferir carros militares antigos no Museu Conde de Linhares; ver em ação 

7  Instituições convidadas ao longo dos anos: Espaço Ciência Interativa (IFRJ), Museu de Ciências da Terra, Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), Espaço Ciência Viva, Grupo de Foguetes do 
Rio de Janeiro (GFRJ), Marinha do Brasil, Instituto Vital Brazil, Fundação Cecierj, Museu da Vida, SESC, Museu Ciência e 
Vida, Museu Nacional, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e Grupo NGC 51.

Foto 3: Durante os dois dias de evento, 
os espaços culturais promovem ativida-
des especiais para públicos de todas as 
idades. Imagens registradas no MAST// 
Crédito: Arquivo Turismo Cultural.
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os cães adestrados no 1º Batalhão de Guarda; observar céu com equipamentos 
especiais, no Museu de Astronomia e Ciências Afins; visitar a maior luneta do 
Brasil no Observatório Nacional;aprender os primeiros passos de um dos gêne-
ros musicais mais populares do Brasil,no Museu do Samba; apreciar uma ciranda 
de cavaleiros no Centro Hípico do Exército; ver de perto um estádio de futebol no 
Club de Regatas Vasco da Gama; entrar no templo de Salomão, no Centro Cultu-
ral Maçônico do Supremo Conselho do Brasil e, acima de tudo, reconhecer sua 
importância e seu papel como cidadão para essas instituições.

Opinião do Público:
Em 2009, na primeira edição do turismo, houve uma preocupação de se le-

vantar a opinião do público em relação ao evento. Queríamos saber entre outras 
coisas, qual seria o melhor meio para divulgação; se as atividades nas institui-
ções foram relevantes; o perfil sócio econômico dos presentes; e se já conhe-
ciam as instituições que visitaram. Esse mesmo questionário foi aplicado nos 
últimos dez anos com a intenção de criar um banco de dados robusto para que 
pudéssemos fazer um estudo longitudinal do perfil do público do evento. Infeliz-
mente os dados de nove anos de questionários se perderam com o incêndio no 
Museu Nacional8 , salvando apenas o ano de 2018, que se encontrava na Universi-
dade Veiga de Almeida com a professora Selma Azevedo coordenadora do curso 
de Turismo, que desde a primeira edição atua neste front com seus alunos, em 
parceria, principalmente com a Eliane Frenkel do Museu Nacional.

O Turismo Cultural: mídias tradicionais e sociais
Este tema merece um capítulo à parte, pois, o sucesso e a consolidação do 

programa Turismo Cultural no Bairro Imperial de São Cristóvão está intimamente 
ligada à atuação da equipe de comunicação dos espaços culturais com destaque 
para o corpo de designers e jornalistas que desde o começo, abraçaram o pro-
jeto com tamanha paixão e espírito de cooperação que mesmo trabalhando em 
rede, e em instituições distintas, focaram sempre na promoção do evento, apa-
recendo anualmente em evidência nas tradicionais mídias, tais como televisão, 
rádio, jornal e revista. No entanto, considerável parcela da população recorre às 
mídias sociais como fonte de informações9 . Nesse sentido, nossa equipe, cada 
vez mais se dedica, também, a criar peças publicitárias para divulgar o evento 
pelo Instagram e Facebook, que já conta com mais de sete mil seguidores.

8 O incêndio no Museu Nacional do Brasil foi um incêndio de grandes proporções que atingiu a sede do Museu Nacional 
na Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro, na noite de 2 de setembro de 2018. 

9 Em pesquisa de opinião feita em 2018 com o público participante do Turismo Cultural, quando perguntando como 
ficou sabendo do evento, 71% dos entrevistados responderam por mídias sociais, amigos e escola e 18% por televisão, 
jornais e outros. 
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Considerações
O Turismo Cultural no Bairro Imperial de São Cristóvão é uma iniciativa que tem 

origem na percepção de moradores da região sobre a necessidade de valorizar sua 
memória, e encontrou nas instituições históricas, culturais e científicas do bairro 
o apoio e expertise para o desenvolvimento de um sólido projeto.

Apesar das dificuldades dos últimos anos, decorrente, principalmente da fal-
ta de apoio do poder público, o programa vem se reinventando, e ampliando seus 
limites de atuação. A inserção de novos parceiros nos últimos dois anos, em es-
pecial, o Museu do Samba e o Mercado Municipal do Rio de Janeiro/CADEG10 é um 
excelente indicativo do potencial do programa e sua capacidade de aglutinar pes-
soas em torno de um objetivo.

Vale ressaltar que continuamos reivindicando para que as autoridades inclu-
am o programa no calendário anual de eventos da cidade, legitimando assim, uma 
iniciativa, que talvez seja um dos mais expressivos movimentos de popularização 
da ciência e da cultura realizado no município do Rio de Janeiro, de caráter público.

10 https://www.cadeg.com.br/mercado-municipal-rj 
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Laura Taves1 
Camila Oliveira2 

Com o objetivo de estimular a visitação dos jovens moradores da região por-
tuária da cidade do Rio de Janeiro a espaços dedicados à cultura, o Museu do 
Amanhã, através do projeto Entre Museus, convida seus vizinhos para um pas-
seio pela história, pelas artes e pela ciência, reconhecendo a sua cidade e expan-
dindo o seu conhecimento.

A experiência e o saber que dela derivam são os que nos permite 
apropriarmos de nossa própria vida.

Jorge Larrosa3 

O Entre Museus foi um projeto originalmente realizado através de uma par-
ceria entre o Museu do Amanhã e a Fundação Engie, por meio de um edital. Se 
desenvolveu no âmbito da área de Relações Comunitárias do Museu do Amanhã 
dedicada a criar e desenvolver ações, projetos e programas para e com os mo-
radores da Região Portuária da Cidade do Rio de Janeiro, onde localiza-se o mu-
seu. Um dos desafios da área é oferecer um acesso à cultura mais democrático aos 
seus moradores, especialmente as crianças e os jovens, com o objetivo de ampliar 
seus conhecimentos e potencialidades. E, além disso, monitorar o desenvolvimento 
social da região e promover a integração social por meio do conhecimento, da cultu-
ra, da convivência, da empatia e de todas as práticas de cidadania.

O Entre Museus é um convite para entrar e explorar espaços dedicados às 
artes e a ciência, espaços de cultura de diferentes tempos e formas. Nessa via-
gem, os participantes descobrem um grande museu à céu aberto: a sua própria 
cidade, e o mundo que existe em cada um de seus museus. 

O projeto foi criado para fomentar à visitação aos museus da cidade do Rio de 
Janeiro, e promover formação cultural contínua para um público jovem através 
do intercâmbio entre museus, entre os museus e o público, e entre museus e a 
cidade. Com uma programação semanal, o Museu do Amanhã convida os seus 
vizinhos, os jovens moradores da Região Portuária, a visitarem não somente um 
museu, o Museu do Amanhã, mas outros vinte e um museus da cidade.

1 Laura Taves é gerente de Desenvolvimento de Público, Relações Comunitárias e Educação do Museu do Amanhã, área 
dedicada a construir projetos e programas de engajamento, educação e formação de um novo público de cultura. Com 
a ONG Redes da Maré trabalha há 15 anos em projetos que unem educação e arte para crianças e jovens. 

2 Camila Oliveira é coordenadora de Educação e Atendimento do Museu do Amanhã, mestranda em Estudos Contem-
porâneos das Artes pela Universidade Federal Fluminense. 

3 LARROSA BONDÍA,Jorge. Filósofo espanhol da educação. Trecho do texto “Notas sobre a experiência e o saber da 
experiência”, 2002. 



20

Onde estamos?
 Na região portuária da cidade do Rio de Janeiro, vizinha ao Museu do Ama-

nhã, localiza-se a primeira favela do Brasil, o Morro da Providência. Embora o mor-
ro já fosse habitado antes, a favela surgiu a partir de uma promessa que o governo 
federal fez aos soldados do Rio de Janeiro enviados à Guerra de Canudos - um con-
flito armado que envolveu o Exército Brasileiro e membros de uma comunidade 
sócio-religiosa no interior do estado da Bahia -, que consistia em entregar-lhes 
residências caso saíssem vitoriosos. Ao retornarem ao Rio de Janeiro em 1897 e 
verem a promessa não ser cumprida, os soldados se apropriaram de uma região 
de morro, próximo ao Ministério da Guerra. O morro, hoje conhecido como Morro 
da Providência, passou a ser chamado de Morro da Favela em referência a um dos 
locais junto aos quais a cidadela de Canudos foi construída, assim batizado em vir-
tude da planta de clima árido Cnidoscolus quercifolius (popularmente chamada de 
favela) que encobria a região.

 Um dos maiores legados da renovação urbana4  da região portuária do Rio 
é, certamente, a oportunidade de rever a sua história. Hoje, graças ao minucioso 
trabalho arqueológico e histórico realizado nesta região e em seu entorno, temos 
uma melhor compreensão da trajetória de uma grande parte da população carioca.

Aqui, desembarcaram cerca de 1 milhão5 de africanos escravizados, um dos 
portos por onde o Brasil se tornou africano. 

 Por essa razão a região é também conhecida como a Pequena África. Por 
seu forte valor histórico, essa área sempre reuniu e reúne até hoje a população 
negra da cidade em organizações sociais, encontros culturais e manifestações 
religiosas das matrizes africanas. Em 2017 o Cais do Valongo, torna-se Patrimô-
nio Mundial da Humanidade pela UNESCO, consolidando esse local, como parte da 
memória da matriz africana nas Américas e evidenciando às reflexões urgentes 
que essa título motiva.

Hoje, aproximadamente 30.000 habitantes vivem nos bairros da Saúde, Gam-
boa e Santo Cristo e nos Morros da Conceição, Livramento, Pinto e Providência, 
esta com 123 anos. A maioria de sua população é marcada por extrema vulnerabi-
lidade socioeconômica, com 18,2% da população vivendo com até R$206,00, um 
dos índices mais baixos do município6 .

4 Projeto Porto Maravilha, uma Operação Urbana Consorciada (OUC) para a revitalização urbana da Região Portuária 
do Rio de Janeiro criada pela Lei Municipal 101 de 2009, coordenada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da 
Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP), Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. A implantação do projeto tinha 
como objetivo preparar a região para a Copa do Mundo FIFA de 2014 e dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, bem como 
desenvolvê-la economicamente, além de criar novas oportunidades de emprego, moradia, transporte, cultura e lazer 
para a população local. 

5 Slave trade database. 

6 Dados da Fundação Getúlio Vargas Social em setembro de 2016. 
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O Porto no Museu
Em 2016, na ocasião em que o projeto foi desenhado, o Museu do Amanhã  

acabava de celebrar a marca de 1 milhão de visitantes em seus 9 primeiros me-
ses. Desde a sua inauguração em dezembro de 2015, o museu tem atraído uma 
grande diversidade de pessoas, públicos de classes sociais variadas e morado-
res da cidade e do estado do Rio que usualmente não frequentam museus. Uma 
pesquisa realizada em janeiro de 2017, apontou que 12% dos visitantes (aprox. 
120.000 pessoas na ocasião), tiveram no Museu do Amanhã sua primeira experiên-
cia em museu. Esse é um número muito significativo em uma cidade onde 1 a cada 
4 cariocas nunca foi a um museu, dentre esses 31% classe C e 47% classes D e E7 . 

Como estratégia para sua inserção na comunidade, o museu estabeleceu 
parceria com 13 escolas da região que abriga, em sua maioria, crianças e jovens 
dos bairros e morros locais, sobretudo o Morro da Providência, onde mora a po-
pulação de renda mais baixa. Porém, muitos jovens, em situação de extrema vul-
nerabilidade, se encontram fora das escolas e não estão inseridos nos poucos 
projetos sociais existentes.

A partir desse recorte o Entre Museus decidiu investir nos adolescentes- vi-
zinhos do museu -, que não estão habituados a frequentar museus e espaços 
culturais. Notamos que a população local não frequenta nem mesmo àqueles 
próximos de suas residências. 

Essa é uma constatação importante, pois a região portuária faz parte do cen-
tro histórico da cidade do Rio de Janeiro, onde concentra-se uma grande quan-
tidade de museus e espaços culturais. Sabemos, portanto, que a falta de mobili-
dade da população não se resume ao alto custo do transporte público, ou até de 
programação dos equipamentos de cultura, mas sim pela falta de incentivo e de 

7 Pesquisa Perfil dos Hábitos Cariocas – J.Leiva 2016. 

Museu do Amanhã, Projeto Entre Museus
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estratégias de integração de todas as camadas da população às atividades pro-
postas, não permitindo a certos grupos da população se sentirem pertencentes 
e apropriados dos espaços. 

 Se um dos desafios do Museu do Amanhã é oferecer um acesso mais de-
mocrático aos residentes de sua vizinhança, especialmente as crianças e os jo-
vens, contribuindo para a expansão de seus conhecimentos e potencialidades, 
o Entre Museus tem como principal objetivo incluir a população local na fruição 
cultural, incentivando-os a entrar em outras formas de experienciar a ciência, as 
artes e a cultura. Sendo assim, o projeto visa construir e expandir caminhos para 
a cidadania plena. 

 O nosso trabalho é  acompanhar e participar do desenvolvimento social da 
região, convidando o morador a ser o protagonista dessas ações e a se reconhe-
cer como agente transformador de sua comunidade.

 Sabemos da importância da educação e da cultura na formação dos jo-
vens, e sabemos também que o conhecimento é uma ferramenta poderosa. Se 
torna necessário afirmar que, quanto mais a gente conhece algo e se sente parte 
dele, mais a gente se engaja, mas a gente pertence. Sabemos que todos somos 
portadores de cultura, e é muito importante que isso seja compreendido como 
potencial transformador. 

O Museu no Porto
O projeto visa, portanto, oferecer aos seus participantes novas formas de 

conhecimento a partir das visitas aos museus e na circulação pela sua cidade. 
Dentre seus objetivos, o projeto busca contribuir para a formação de novos pú-
blicos de cultura, ampliar o acesso a novas experiências de aprendizado, desper-
tar os jovens para o poder e a liberdade gerados pelo conhecimento, sensibilizar 
para a valorização do patrimônio cultural e fortalecer a diversidade sociocultural 
que contribui para enriquecer a experiência da convivência em museus. 

 O projeto reuniu 21 museus parceiros que atuam em diferentes âmbitos, 
como o municipal, estadual, privado e outros. E mais ainda, aproximou as equipe 
de educação dos museus que puderem trocar, com a equipe de educadores do 
Museu do Amanhã, estratégias de mediação considerando as relações dos con-
teúdos entre os museus.

Em relação à programação, entendemos que não basta o que é oferecido, 
mas como é oferecido. Nesse sentido o Entre Museus viabiliza não apenas o 
acesso a partir das visitas, mas sim o acesso através da mediação entre o públi-
co, o conteúdo dos museus e a cidade.

O Entre Museus fortaleceu também as relações entre as escolas locais - dire-
tores, coordenadores, professores e colaboradores, que foram reunidas para a 
escolha dos museus participantes, colaborando também no desenho das diretri-
zes do projeto. Essa aproximação ampliou enormemente o acesso dos estudan-
tes, mesmo os que não participaram diretamente do projeto, de forma constan-
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te, às mais variadas atividades do museu. 

Nesse sentido, o projeto visa também incentivar os professores a explorar 
os museus como ferramenta de educação, facilitar o acesso ao conteúdo espe-
cializado disponível nos museus e espaços dedicados à cultura, contribuir para a 
aproximação e o fortalecimento das relações entre os museus, entre os educa-
dores de museus, os seus familiares e todos os participantes. 

Nos trajetos das visitas aos museus procuramos oferecer aos jovens um en-
tendimento sobre a história, a geografia e a arquitetura de sua cidade. Sabemos 
que esse projeto, na verdade, é muito mais do que oferecer uma oportunidade 
para que os jovens conheçam museus. O que buscamos fazer é ampliar conside-
ravelmente o perímetro de seu conhecimento e de suas práticas, estendendo os 
limites das suas possibilidades e escolhas. 

Em sua primeira edição, o projeto reuniu mais de mais de 80 educadores de 
museus; mais de 60 professores, coordenadores e diretores de escolas; aproxi-
madamente 80 colaboradores do Museu do Amanhã, e 01 historiador que acom-
panha todos os trajetos. Incluímos aí os familiares e amigos dos participantes, que 
passaram a frequentar o museu após o projeto. Participaram ao todo 870 jovens.

O que faz um museu?
 A partir da experiência da primeira edição do projeto, percebemos que 

as formas de conhecimento e ampliação cultural se dá não só para os adoles-
centes participantes. Notamos que também os museus passam a aprender com 
os seus novos públicos - e com esse público específico de jovens moradores de 
uma região culturalmente riquíssima. Se os museus são constituídos por suas 
coleções, acervos e propostas museográficas, sua curadoria, os temas que são 
abordados, a forma como isso é determinado deve-se, cada vez mais, levar em 
consideração os vários públicos que os frequenta. 

 Os públicos também constituem os museus. Certamente constituem o 
Museu do Amanhã. Mesmo que não se modifique as suas estruturas, necessa-
riamente se modificam as suas relações humanas, e isso se dá, sobretudo, pelo 
viés do trabalho dos educadores de museus, que só se estabelece de fato a partir 
da sua interação com o público.

Museu do Amanhã, Projeto Entre Museus
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 Consideramos também como nosso objetivo, acrescentar e aprofundar uma 
nova visão em que se compreende uma inversão acadêmica de aprendizagem. Os 
jovens participantes, antes ouvintes de uma teoria, passam a compor uma prática 
social a fim de gerar novas teorias. Teorias e ideias sobre outras possíveis ocupa-
ções da cidade e dos museus, articulados através da composição coletiva que o 
projeto apresenta.  O Museu do Amanhã, afinal, é um museu de perguntas. 

 A partir da pesquisa realizada, os participantes descobriram que existem 
novos espaços na cidade do Rio de Janeiro que eles podem circular. Isso é parte 
da promoção da autonomia gerada pelos conhecimentos adquiridos nas visitas. 
Recebemos regularmente os participantes do projeto no museu, fora das visitas 
do projeto, em outras e variadas atividades. Muitos vêm com a camiseta do pro-
jeto, e a maioria traz os familiares e outros colegas.

 O sociólogo Tim Ingold e a antropóloga e pesquisadora Elizabeth Hallam 
(2018[2007]) contam que toda vez que você revisita uma ideia ela está um pouco di-
ferente, enriquecida pelas memórias e experiências da sua estadia anterior. Ao guiar 
outros pelos mesmos caminhos, você 
pode compartilhar a ideia com eles, 
ainda que, como cada um carrega as 
particularidades de suas experiências 
prévias, não será exatamente o mes-
mo para um indivíduo ou para todos 
os outros. Contudo não haveria ideias, 
assim como não haveria lugares, se 
não fosse pelos diferentes movimen-
tos das pessoas em direção, ao redor 
e para longe deles. Ou seja, promover 
a experiência e a capacidade de se ter 
ideias, é fundamental não apenas para 
a produção de conhecimento, mas 
para, através da possibilidade de se 
relacionar, criamos novas maneiras de 
expandir novos sentidos e perspecti-
vas sociais.

 O projeto Entre Museus asso-
cia essas múltiplas ideias através da 
ocupação da cidade, reforçando a 
importância do papel educador dos 
Museus e as autonomias e histórias 
dos participantes em questão. Portanto, a transformação social e a valorização 
da memória social se dão a partir do reconhecimento dos Museus quanto a po-
tência dos jovens e da região, valorizando suas histórias e perspectivas sociais, 
não considerando apenas os conteúdos já previamente legitimados pelas expo-
grafias museais.

Museu do Amanhã, Projeto Entre Museus
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 Conforme expusemos em alguns pontos levantados acima, esse projeto 
reforça a importância do papel educador dos Museus e, sobretudo, as autono-
mias, as histórias e as perspectivas sociais dos participantes, quando reconhece 
a população local como produtor de conhecimento, portador de uma cultura po-
pular extremamente sofisticada - considerando, entre outras coisas, as profun-
das raízes nas matrizes africanas - que em meio a todo o histórico de tentativas 
ininterruptas de exclusão, remoção e extermínio resistem e florescem. Nossos 
programas são feitos com essa população, para essa população, sem distinção 
de classe, gênero ou acessibilidade.

 Todos esses programas, entre várias outras atividades do museu, garan-
tem a diversidade de público, o que significa que garantem muitas histórias, 
muitas formas de participar da experiência museal. Todos esses programas são 
abertos aos participantes do Entre Museus. 

Para onde queremos ir?
 Iniciamos uma nova edição do projeto em maio de 2019. Ampliamos o nú-

mero de escolas, uma nova escola localizada no bairro Caju,e também uma es-
cola localizada na Ilha de Paquetá, ambos vizinhos da Baía de Guanabara. Com 
esse projeto, ampliamos também o raio de integração com o museu, bem como 
a geografia de atuação do Programa de Vizinhos do Museu do Amanhã.

 Todo o conceito, os museus, as escolas, as organizações, as fases e as 
equipes do projeto se mantém. No entanto, houve uma mudança radical no en-
gajamento dos educadores do Museu do Amanhã e dos museus parceiros: com 
sugestão de novas formas de ampliação do projeto; de maior integração dos re-
latórios de mediação das equipes;  da produção de artigos acadêmicos; de deba-
te sobre a possibilidade de integrar o projeto em políticas públicas. 

 Concluímos então que o projeto está em constante desenvolvimento, 
aberto às experiências vividas pelo público em questão – jovens da região, edu-
cadores e equipes de museus, professores, vizinhos do Museu, e todos aqueles 
que se relacionam com os integrantes do Entre Museus.

Museu do Amanhã, Projeto Entre Museus
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Resumo: O presente artigo aborda o “Projeto Escola e Museu – Espaço Interativo 
de Educação e Arte em Novos Saberes” (idealizado pela CPEC/SME-RJ e realizado 
com a parceria de instituições culturais da Cidade do Rio de Janeiro) a partir dos 
seguintes tópicos: “O Projeto Escola e Museu”, “Trabalho Colaborativo”, “Mediação e 
Experiência”, “O Jogo da Mediação”, “Das Distâncias às Aproximações”, “Atuação e 
Protagonismo” e “Considerações Finais: Desafios”. Entre seus objetivos, o projeto 
visa promover a aproximação de estudantes e professores da rede municipal aos 
museus e aos centros culturais localizados na cidade, investir na formação cultural 
dos participantes e viabilizar relações, diálogos e compartilhamento de propostas 
entre os espaços e os profissionais das escolas e dos ambientes culturais. 

Palavras-chave: Trabalho Colaborativo, Mediação, Protagonismo, Experiência, 
Subjetividade. 

Abstract: This article deals with the “Project School and Museum – Interactive 
Space of Education and Art in New Knowledge” (idealized by CPEC/SME-RJ and 
carried out with the partnership of cultural institutions of the City of Rio de Ja-
neiro) from the following topics: “The School and Museum Project”, “Collaborative 
Work”, “Mediation and Experience”, “The Mediation Game”, “Distances to Appro-
ximations”, “Performance and Protagonism” and “Final Considerations: Challen-
ges”. Among its objectives, the project aims to promote the approximation of 
students and teachers of the municipal network to museums and cultural cen-
ters located in the city, to invest in the cultural formation of the participants and 
to enable the relations, dialogues and proposal sharing between the spaces and 
the professionals of the schools and the cultural environments.

Keywords: Collaborative Work, Mediation, Protagonism, Experience, Subjectivity

O projeto escola e museu
O “Projeto Escola e Museu – Espaço Interativo de Educação e Arte em Novos 

Saberes”, idealizado e coordenado por profissionais da Coordenação de Projetos 
de Extensão Curricular2 da Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio 
de Janeiro, teve a sua primeira edição realizada no ano de 2013, e sua continui-
dade foi mantida com novas edições nos anos seguintes, permanecendo ativo 
até o momento e abrangendo escolas gerenciadas pelas onze Coordenadorias 
Regionais de Educação da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. 

O objetivo principal do projeto é promover um trabalho de cooperação entre a 
SME-RJ, museus/centros culturais e escolas da rede municipal, buscando, deste 

1 Mestre em Estudos Contemporâneos das Artes pelo PPGCA/IACS/UFF. Graduado em Licenciatura Plena em Artes 
Visuais pelo IART/UERJ. Formado em Arte Dramática pela Escola Estadual de Teatro Martins Penna. Atualmente, coor-
dena o Programa de Educação da Casa Museu Eva Klabin. CARLOS MIGUEZ é o nome utilizado pelo autor deste artigo 
em sua atuação artístico-profissional. 

2 Até 2017, o setor era chamado de Extensividade; em 2018, passou à denominação Gerência de Projetos de Extensão 
Curricular; e,em 2019, o nome foi alterado para Coordenação de Projetos de Extensão Curricular. 
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modo, ampliar o acesso aos espaços culturais para a contribuição no processo 
de desenvolvimento intelectual e humano das pessoas envolvidas.

Dividido em etapas, o “Projeto Escola e Museus” inicia-se através do convite 
da CPEC/SME-RJ dirigido aos museus e aos centros culturais para participação 
como parceiros que contribuirão de forma efetiva em todas as fases do projeto 
ao longo do ano em que ele for executado3 . 

A Casa Museu Eva Klabin, através do seu Programa de Educação, integrou-
-se como parceira em 2014, mantendo-se ativa no propósito de colaborar para a 
continuidade e crescimento do projeto. Além da Casa Museu Eva Klabin, o Museu 
de Arte do Rio, o Museu do Amanhã, o Oi Futuro, o Centro Municipal de Arte Hélio 
Oiticica, o Centro Cultura do Museu da Justiça, o Instituto Moreira Salles, o Centro 
Cultural Banco do Brasil, o Museu Nacional e o Museu Casa do Pontal compõem 
o grupo de parceiros, juntamente como a Coordenação de Projetos de Exten-
são Curricular/SME-RJ, nessa missão de viabilizar a realização do projeto. Vale 
ressaltar que a composição das instituições parceiras ocorreu mediante convite 
da CPEC/SME-RJ, tendo como critérios as múltiplas possibilidades ofertadas a 
partir dos diversificados conteúdos, temas, acervos, exposições e propostas de 
trabalhos promovidos pelos espaços culturais.

Trabalho colaborativo
As ações do “Projeto Escola e Museu” são permeadas, desde o início, por 

processos colaborativos, principiados pelo contado estabelecido entre os re-
presentantes da Coordenação de Projetos de Extensão Curricular e dos espaços 
culturais. Juntos, avaliam as possibilidades de atuação para execução das pro-
postas.

O trabalho colaborativo, como o próprio nome do projeto explicita – “Espaço 
Interativo de Educação e Arte em Novos saberes” – é o elemento fundamental 
para a criação de encontros, relações, interlocuções, trocas, afetos e compre-
ensão do protagonismo de todos os envolvidos em todas as etapas.  

Tomaremos de empréstimo o conceito de “encontro fortuito”4 de Nicolas 
Bourriaud para refletirmos sobre a importância da reunião de pessoas cujos in-
teresses convergem para finalidades semelhantes, que, no caso do “Projeto Es-
cola e Museu”, é estabelecer uma rede de trabalho entre diferentes instituições 
constituídas para promover um processo de formação cultural.

Fortuito tem a ver com aquilo que é inesperado, que acontece ao acaso ou 
não é planejado. Ao contrário do que poderia levar a um aspecto paradoxal, con-
siderando que as ações do “Projeto Escola e Museu” são planejadas, o fortuito, 
aqui, relaciona-se a encontros de pessoas que atuam em diferentes espaços e 

3 Até 2016, sete instituições culturais participavam do projeto; em 2017, aumentou para oito; e, em 2018, nove institui-
ções foram convidadas a participar. 

4 Nicolas Bourriaud. “Estética Relacional” – p.15-29. 
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lidam com conteúdos diversos, seja no âmbito escolar, que segue parâmetros 
determinados pelas instâncias governamentais, seja no âmbito dos centros cul-
turais e museus, cujas proposições podem ser elaboradas, executadas e avalia-
das a partir de critérios estabelecidos pelos profissionais que atuam nos setores 
de educação dos espaços culturais. 

Mas precisamos considerar aquilo que o projeto tem de inesperado ou não 
planejado também, pois, mesmo que as propostas sejam organizadas previa-
mente, o acaso garante o seu lugar durante a realização das atividades. Por este 
motivo, precisamos estar preparados para toda e qualquer casualidade. É ne-
cessário compreendermos que, mesmo que tudo seja premeditado para atender 
àqueles que participarão das ações, cada grupo mostrará sua idiossincrasia, as-
sim como cada um dos membros que compõe o conjunto. E isto precisa ser não 
apenas considerado, mas absolutamente respeitado. 

O reflexo da atenção dada às observações sobre as necessidades que os par-
ticipantes apresentarão ao longo do trabalho, e que muitas vezes pode romper 
com o planejamento estruturado previamente, torna-se um dado fundamental 
para transformar as proposições em experiências significativas para os profes-
sores e estudantes. Não é por acaso que, inicialmente, a coordenação do projeto 
e os representantes dos espaços culturais realizam, a partir de uma busca junto 
às professoras e aos professores, uma espécie de “diagnóstico” ou “pesquisa de 
interesses” acerca de conceitos e assuntos mais relevantes a serem destacados 
e trabalhados, e que servirão para alicerçar todas as propostas de atividades.

No intuito de consolidar o trabalho colaborativo, inserindo os professores 
nas etapas do projeto, além dos ““encontros/formações”, realizados nos espaços 
culturais, e do que já foi mencionado acima – sobre o “diagnóstico” ou “pesquisa 
de interesses” –, a coordenação do Programa de Educação da Casa Museu Eva 
Klabin, convida os docentes de cada escola participante para uma “Visita Pe-
dagógica”, para que juntos pensem e estruturem as atividades mais adequadas 
para cada grupo de estudantes, considerando os conteúdos e potencialidades 
que a Casa Museu tem a oferecer e os temas e/ou áreas de atenção que estejam 
sendo, ou que serão, dinamizados na sala de aula. 

A Visita Pedagógica foi estabelecida pela Coordenação do Programa de Edu-
cação na Casa Museu Eva Klabin como uma forma de proporcionar a aproxima-
ção entre os profissionais dos espaços escolares e culturais com a equipe do 
Programa de Educação. O objetivo é fomentar parcerias para a criação de pro-
postas e projetos artístico-pedagógicos planejados mediante o processo de co-
operação entre os profissionais.

Mediação e experiência 
Desde a primeira etapa até a culminância do “Projeto Escola e Museu”, a me-

diação é elemento primordial para promover relações, interlocuções, conver-
gências, colaborações, atuações e protagonismos. O que ressalta a necessida-
de do exercício permanente de um procedimento que passamos a denominar de 
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“pedagogia da escuta disponível”: ação que solicita a ativação da percepção do 
mediador acerca do outro e do mundo nos atravessamentos e afetos que o “Pro-
jeto Escola e Museu” pode propiciar.

A expressão “pedagogia da escuta disponível” surgiu em 2015, a partir de refle-
xões sobre as experiências com os professores e estudantes que participaram da 
edição daquele ano5 . O Coordenador do Programa de Educação da Casa Museu Eva 
Klabin apresentou a expressão à sua equipe como uma forma de exercitar a amplia-
ção dos sentidos para percepção das necessidades subjetivas dentro de um proces-
so coletivo, buscando melhorar a atuação dos mediadores e, principalmente, fomen-
tar maior envolvimento e participação dos públicos nas ações. Naquele momento, 
encontramos inspiração e consonância nas proposições de Paulo Freire, com desta-
ques para “Ensinar não é transferir conhecimento”6  e, principalmente, “Ensinar exige 
saber escutar” 7, através da qual Freire nos diz que

Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é fa-
lando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os por-
tadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, 
mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta 
paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, em certas condi-
ções, precise falar a ele. O que jamais faz quem aprende a escutar para poder 
falar com é falar impositivamente. Até quando, necessariamente, fala contra 
posições ou concepções do outro, fala com ele como sujeito da escuta de 
sua fala crítica e não como objeto de seu discurso. O educador que escuta 
aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes necessário, ao 
aluno, em uma fala com ele8.

A importância da prática da “pedagogia da escuta disponível” dá-se na medi-
da em que buscamos compreender a necessidade de estabelecermos espaços 
através dos quais educadores e educandos possam expor as suas demandas, 
interesses e expectativas, contribuindo para a elaboração das ações que serão 
realizadas com eles. Deste modo, como forma de esclarecer para nós mesmos 
em nosso exercício profissional a polissemia da “pedagogia da escuta disponí-
vel”, nos apoiamos em Freire para entendermos tais possibilidades semânticas 
sobre esse “lugar da escuta”, que seria muito mais do que apenas ouvir o outro: 
“Escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade permanente por 
parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às 
diferenças do outro”9.

Com isso, procuramos promover experiências significativas ao longo do pro-
cesso e, sobretudo, o protagonismo de todos por intermédio da transformação 

5 Em 2014, o autor deste artigo acompanhou o projeto de forma parcial, pois ingressou na Casa Museu Eva Klabin no 
mês de setembro, tendo acesso apenas às últimas visitas e ao “Seminário Conexões Escola e Museu” 

6 Paulo Freire. “Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa” – p.47-87. 

7 Ibid., p.110-122 

8 Ibid., p.111 

9 Ibid., p.117 
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de cada participante em coautor das ações. Para isso, também apoiamos nossas 
pesquisas, para o nosso exercício no desenvolvimento da “pedagogia da escuta 
disponível”, nas ideias e nas proposições de artistas, entre quais destacamos Lygia 
Clark, Hélio Oiticica e Lygia Pape. Verificamos que esses artistas, principalmente a 
partir da década de 1960, empreenderam diversificadas propostas experimentais, 
cujos objetivos, entre outras questões, incluíam a “participação do espectador (cor-
poral, táctil, visual, semântica etc.)”10  nos processos artísticos – sobretudo a partir 
da exposição denominada “Nova Objetividade Brasileira”, segundo Reis, constituiu 
um espaço fundamental para experimentações artísticas e para o debate cultural 
nacional:“a exposição balizava a construção de uma vanguarda estruturada pela 
participação do espectador, pelo conceito do objeto e pelo posicionamento polí-
tico11. Ao avaliarmos os percursos desses artistas, também encontramos em suas 
propostas, a necessidade de propiciar experiências significativas nos atravessa-
mentos entre artista, objeto e espectador. 

Uma experiência significativa ocorre somente, destaca Larrosa, quando a 
pessoa envolvida em uma proposição é afetada, atravessada, transformada em 
um “território de passagem, algo como uma superfície sensível”12 , através da qual 
todos os acontecimentos criam afetos, deixam marcar, vestígios e efeitos. Mas 
para que tal vivência efetive-se é essencial que o “sujeito da experiência”13  percor-
ra um caminho e, principalmente, supere alguns obstáculos que, ressalta o autor, 
podem dificultar ou até mesmo impedir uma real experiência:

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer 
um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que 
correm; requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar 
mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, 
sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspen-
der o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a 
atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acon-
tece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar 
muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço14.

Todo este processo demanda do “sujeito da experiência”, e neste ponto Larrosa 
é veemente, a sua exposição, “com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de ris-
co”15 , pois, para ele, “é incapaz de experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se 
impõe, ou se propõe, mas não se ‘ex-põe’”16.

Neste sentido, verificarmos uma relação direta entre os termos exposição e 
protagonismo. Ambos colocam o indivíduo não apenas na centralidade da ação, mas 

10 Hélio Oiticica. “Esquema Geral da Nova Objetividade” – p.84 e 91. 

11 Paulo Reis. “Nova Objetividade Brasileira – posicionamentos da vanguarda” – p.99. 

12 Jorge Larrosa. “Notas sobre a experiência e o saber da experiência” – p.24. 

13 Ibid. 

14 Ibid. 

15 Ibid., p.25. 

16 Ibid. 
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também solicitam dele a sua efetiva presentificação, sua real atuação para usufruir 
do lugar de fala que uma proposição pode lhe conceder. Além disso, a experiência 
factual é intrínseca ao processo de formação e transformação do ser humano, sen-
do, porém, um processo que pode suceder-se apenas através de uma dinâmica de 
desenvolvimento da autonomia do sujeito: “É experiência aquilo que nos passa, ou 
que nos acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma. Somente o sujeito 
da experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação” 17.

Larrosa também nos fala do saber da experiência, que, segundo ele, “se dá na 
relação entre o conhecimento e a vida humana”18. O autor constata que a experi-
ência “é uma espécie de mediação entre ambas”19. Entretanto, tanto a experiência 
quanto o saber da experiência surgem apenas no campo da subjetividade, pois, 

o saber da experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, contingen-
te, pessoal. Se a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, 
duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a 
mesma experiência. O acontecimento é comum, mas a experiência é para 
cada qual sua, singular e de alguma maneira impossível de se repetir. O saber 
da experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto 
em quem encarna. Não está, como o conhecimento científico, fora de nós, 
mas somente tem sentido no modo como configura uma personalidade, um 
caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana singular de 
estar no mundo, que é por sua vez uma ética (um modo de conduzir-se) e uma 
estética (um estilo)... A experiência e o saber que dela deriva são o que nos 
permite apropriar-nos de nossa própria vida20.

Consideramos que a prática da mediação constitui-se de experiências, sub-
jetividades, construções e desconstruções de informações, do desenvolvimento 
da autonomia e do protagonismo, da expansão da sensibilidade, da percepção e 
da criatividade, da multiplicidade de olhares e escutas, do estímulo à reflexão e 
ao debate, das trocas e dos afetos, de tempos e espaços, realiza-se nas interlo-
cuções dos encontros entre indivíduos, no jogo das relações humanas.

O jogo da mediação
Se a prática da mediação constitui-se a partir de todos os aspectos mencio-

nados acima – e, provavelmente de muitos outros, por ser uma ação aberta a no-
vas possibilidades –, podemos compará-la a um jogo que, para ser jogado, precisa 
de, no mínimo, dois jogadores para o processo dialógico acontecer.

Conjecturamos que a mediação apresenta uma importante paridade à ideia 
de jogo: a sua “função significante”21 . Entendemos a mediação como um pro-
cesso – ou um jogo – que não encerra-se em significados fechados, ao contrário, 

17 Ibid., p.25-26. 

18 Ibid., p.27. 

19 Ibid. 

20 Ibid. 

21 Johan Huizinga. “Homo Ludens – o jogo como elemento cultural” – p.03. 
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amplia-se nas ilimitadas possibilidades(significantes)que sua prática viabiliza na 
fruição de um “objeto” exposto à atenção daqueles que são convidados a partici-
par (jogar) de uma determinada proposição. 

Compreendemos o “significante” na mediação como a construção de sentidos 
que cada “jogador” realizará mediante os “signos” que lhes serão apresentados, e 
que poderão fomentar convergências ou divergências de ideias durante as elabo-
rações de significações subjetivas, que, na nossa concepção, devem relevar aos 
“participantes-jogadores” mais “questões-interrogações” do que “respostas-ver-
dades”.Ou seja, a prática da mediação deve manter um processo aberto que leve 
os “jogadores” a aprofundar o olhar e a análise, exercitando, deste modo, múlti-
plas percepções acerca daquilo que está sendo exposto. 

Esta abertura aos significantes, no “Projeto Escola e Museu”, nutre-se da di-
versidade temática que os espaços culturais podem oferecer, lidando sempre 
com a produção humana, porém através de variadas formas de comunicação: ar-
tes, ciências, tecnologias, culturas, os percursos pela cidade (que também devem 
ser considerados como partes importantes no processo da mediação) etc. 

O jogo da mediação no “Projeto Escola e Museu” é elemento constitutivo das 
proposições. É este elemento que dinamiza o protagonismo dos “participantes-
-jogadores”, incentivando o interesse e a atuação. Compreendemos o jogo nesse 
processo não no sentido da disputa e da ideia de um vencedor e de um perdedor, 
mas no sentido da promoção das relações humanas, no intuito de propiciar inter-
subjetividades. 

Traçamos esta correspondência entre mediação e jogo considerando a análi-
se que Huizinga realiza a respeito da natureza do segundo termo como fenômeno 
cultural, mostrando-nos que o jogo é imanente às relações oriundas da vida de 
seres pensantes, ressaltando como aspectos essenciais e características pri-
mordiais do jogo:a intensidade, o poder da fascinação e a capacidade de excitar. 
E, principalmente, destacando que,

Encontramos o jogo na cultura, como um elemento dado existente antes da 
própria cultura, acompanhando-a e marcando-a desde as mais distantes 
origens até a fase da civilização em que agora nos encontramos. Em toda a 
parte encontramos presente o jogo, como uma qualidade de ação bem de-
terminada e distinta da vida ‘comum’ 22.

Se, como nos informa o autor, as estruturas que compõem o conjunto social 
que conhecemos surgem “no solo primevo do jogo”23 , não nos enganamos ao esta-
belecermos analogia entre o jogo e a mediação, porque, como ferramenta de comu-
nicação, a mediação carrega em si os elementos simbólicos constitutivos daquilo 
que Huizinga afirma ser o “primeiro e supremo instrumento que o [ser humano] for-

22 Ibid., p.06. 

23 Ibid., p.07. 
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jou a fim de poder comunicar”24 :a linguagem. Para ele, a criação deste instrumento 
permitiu aos seres humanos produzir sentidos sobre as ocorrências da vida – a lin-
guagem viabilizou aos indivíduos “distinguir as coisas, defini-las e constatá-las”25.

Quando destacamos a “linguagem” – esta importante criação humana – em 
nossa argumentação, não estamos restringindo o conceito apenas à fala ou à es-
crita, inversamente, estamos tentando elevar a relevância da linguagem por sua 
abrangência ao revelar toda a potencialidade que suas infinitas possibilidades 
guardam e oferecem nos jogos de comunicações, que podem promover relações 
humanas, produções subjetivas, intercâmbios de ideias, polissemias e polifonias. 

Merecem destaque os conceitos de polissemia e polifonia, ao avaliarmos o 
“Projeto Escola e Museu”, por tornarem-se preponderantes em todo o processo, 
pois, entre seus objetivos, o projeto busca fomentar espaços de produção de sen-
tidos e de falas através dos quais, cada participante sinta liberdade para expres-
sar-se, jogando com as informações, vivências e experiências que respeitem as 
subjetividades. E a liberdade é, segundo Huizinga, “a primeira das características 
fundamentais do jogo: o fato de ser livre, de ser ele próprio liberdade”26

A liberdade no jogo da mediação tem como finalidade romper com obstáculos 
que venham a atrapalhar os diálogos dos participantes com o projeto e com as 
proposições que serão oferecidas nas etapas de trabalho por cada espaço cultu-
ral. Podemos citar como exemplo uma possível (e errônea) ideia de que para inte-
grar-se ao “Projeto Escola e Museu”, os professores e estudantes devam ser de-
tentores de conhecimentos relativos aos temas que serão abordados, que todos 
precisam, previamente, assimilar conteúdos programáticos para estarem aptos a 
responderem questões, como em uma avaliação. O propósito do projeto é o opos-
to desse pensamento, principalmente no que tangencia educadores e educandos. 

O “Projeto Escola e Museu” busca “promover a articulação de saberes por meio 
do acesso de professores e alunos a equipamentos culturais da Cidade do Rio de 
Janeiro”27, tendo como premissa as distâncias geográficas, sociais e estruturais 
que inviabilizam a presença dos professores e, sobretudo, dos estudantes das es-
colas públicas nos espaços culturais. O papel fundamental do jogo de parcerias 
que o projeto possibilita – entre a CPEC/SME-RJ, os espaços culturais e as escolas 
– é o de promover a desconstrução das “fronteiras” que dificultam a democrati-
zação do acesso dos “participantes-jogadores” aos museus, centros culturais e à 
cidade, fomentando não apenas a circulação nesses ambientes, mas, principal-
mente, ressaltando a importância desses lugares nas contribuições para a forma-
ção cultural dos indivíduos. 

24 Ibid. 

25 Ibid. 

26 Ibid., p.11. 

27 Estas informações constam no blog do Setor Extensividade: http://extensividade-sme.blogspot.com/2014/05/
projeto-escola-e-museu-espaco.html. 
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Das distâncias às aproximações
Ao considerarmos o esforço do “Projeto Escola e Museu”no que diz respeito 

à articulação de saberes e acesso a equipamentos culturais por parte de pro-
fessores e estudantes, contribuindo, desta maneira, para a formação cultural 
desses atores, verificamos a necessidade de analisarmos as circunstâncias que 
levaram esses indivíduos ao distanciamento de espaços propagadores de cultu-
ras. 

Dewey nos ajuda a entender os fatores que colaboraram para o distancia-
mento entre o ser humano e as expressões e produções culturais ao avaliar que 
as forças responsáveis por esses afastamentos foram as mesmas que separa-
ram os indivíduos de outras manifestações que faziam parte do cotidiano da vida 
em comunidade, cujas consequências atingiram diretamente as experiências 
humanas:

Objetos que no passado foram válidos e significativos, por seu lugar na vida 
de uma comunidade, funcionam hoje isolados das condições de sua origem. 
Em vista disso, são também desvinculados da experiência comum e servem 
de insígnias de bom gosto e atestados de uma cultura especial28.

Através de acontecimentos históricos, Dewey nos leva aos discursos e ações 
que conceberam divisões que encerraram a produção estética em conceitos e 
espaços determinados, destacando-a de sua origem e finalidade e destinando-
-a a grupos sociais específicos. Entre os exemplos utilizados por ele, estão: o 
surgimento da burguesia, a ascensão do nacionalismo e do imperialismo, o cres-
cimento do capitalismo e a criação dos museus – cujo desenvolvimento serviu 
para ilustrar “algumas das causas que agiram no sentido de segregar a arte, em 
vez de considerá-la um fator concomitante do templo, do fórum e de outras for-
mas de vida associativa”29.

Uma proposta como o “Projeto Escola e Museu” nos leva à constatação de 
que as ações do passado – como às citadas por Dewey –, a partir das quais foram 
geradas as dificuldades de acesso de indivíduos de determinados conjuntos so-
cioeconômicos aos espaços e às produções culturais – a exemplo da criação do 
museu “como o lar adequado para as obras de arte, assim como na promoção da 
ideia de que elas são separadas da vida comum”30  –, mantêm suas reverberações 
no presente. 

Entretanto, como aponta Coutinho, no Brasil31, verifica-se que, entre outros 
fatores, a implantação dos “Programas de Educação” ou “Setores Educativos” em 
diversos museus e centros culturais, nas últimas décadas do século XX, foi pre-
ponderante para as alterações necessárias à imagem que esses espaços trans-

28 John Dewey. “Arte como experiência” – p.68-69. 

29 Ibid., p.67. 

30 Ibid. 

31 Rejane Coutinho. “Recepção e mediação do patrimônio artístico e cultural”. A autora destaca que, no Brasil, “as pri-
meiras experiências educacionais em museus são localizadas no Museu Nacional do Rio de Janeiro, na década de 1920, 
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mitiam às pessoas – como a ideia de lugares inacessíveis a determinas classes, 
como ambientes feitos para especialistas, ricos e pessoas de cultura elevada:

a ênfase no valor formativo do patrimônio vem ganhando espaço através de 
práticas de mediação sob a bandeira da democratização do acesso à cultu-
ral. Os espaços museais, por exemplo, deixam de ser pensados apenas como 
espaços de conservação e difusão para serem espaços geradores de cul-
tura. Esta tendência se intensifica nas últimas décadas do século XX quan-
do se instituem departamentos, serviços, ou setores de educação na maior 
parte dos museus e centros culturais. A própria ideia de centro cultural se 
expande neste período, quando surgem, aqui no Brasil, vários centros irra-
diadores de cultura ligados a instituições financeiras, por exemplo32.

Os profissionais dos espaços culturais parceiros do “Projeto Escola e Museu”, 
por intermédio de suas propostas de mediação, intentam romper com os obstá-
culos que dificultam as relações dos demais participantes do projeto – profes-
sores e estudantes – com suas instituições. A figura do mediador e sua atuação 
tornam-se essenciais no processo de aproximação dos professores e dos estu-
dantes às proposições oferecidas ao longo do “Projeto Escola e Museu”. 

Em sua pesquisa, Resinentti avalia a importância do mediador dos museus e 
centros culturais, cujo papel é fundamental para a “tradução das diferentes lin-
guagens adotadas na aproximação público-exposição, público-conteúdo, públi-
co-instituição museal”33. Para ela, o mediador deve ser valorizado na sua repre-
sentação como “a linguagem humana dos museus”34, o que reflete as mudanças 
efetuadas pelas entidades culturais para derrubar os muros que restringem a 
apropriação dos espaços por uma grande parte da população, e que apresentam 
consonância com os preceitos estabelecidos pelo Conselho Internacional de Mu-
seus - Brasil (ICOM-BR):

Os museus têm o importante dever de desenvolver o seu papel educativo 
atraindo e ampliando os públicos egressos da comunidade, localidade ou 
grupo a que servem. Interagir com a comunidade e promover o seu patrimô-
nio é parte integrante do papel educativo dos museus35.

Resinentti salienta outros aspectos positivos do “Projeto Escola e Museu”que 
favorecem o processo de formação cultural dos participantes, entre os quais, o 
avanço das políticas de distribuição cultural, que fomentam o envolvimento de 
escolas das diversas Coordenadorias Regionais de Educação da SME-RJ, as co-
nexões criadas, que proporcionam aos professores e estudantes experiências 
cujas reverberações podem intervir de maneira favorável na rotina do espaço 

associadas ao estudo de História, iniciando o que hoje se pode chamar de parceria museu-escola”. – p.14. 

32 Ibid., p.26. 

33 Priscila Matos Resinentti. “Dimensões da qualidade educacional na rede municipal do Rio de Janeiro: entre as for-
mações acadêmica e cultural – O Projeto Escola e Museu.” – p.122. 

34 Ibid. 

35 Conselho Internacional de Museus– ICOM-BR. Código de Ética. 
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escolar, por ser “um processo educativo que amplia a relação da escola com a 
sociedade”36, e o estímulo ao hábito de frequentar as instituições culturais, de 
forma que estudantes e professores se apropriem desses ambientes a partir da 
compreensão de que esses espaços e suas proposições podem contribuir em 
suas formações acadêmica e humana, pois, como a pesquisa destaca,“o museu 
dispõe de condições eficazes para aprofundar esse trânsito que pode existir en-
tre o ‘eu’ e o ‘mundo fora de mim’”37. 

Atuação e protagonismo
Uma formação cultural através de uma proposta de trabalho como o “Proje-

to Escola e Museu”, precisa conjugar uma série de conceitos na elaboração das 
proposições que serão oferecidas, a fim de assegurar o interesse e o envolvi-
mento dos participantes. Entre esses conceitos, podemos citar: acolhimento, 
pertencimento, identificação, cultura, patrimônio, parceria e, principalmente, 
atuação e protagonismo. Para alcançarmos os dois últimos conceitos, precisa-
mos realizar dinâmicas que sensibilizem e mostrem aos professores e estudan-
tes que sem a sua participação e colaboração o projeto perde seu efeito. Assim 
como a existência de um museu perde seu sentido sem a presença de pessoas 
que usufruam de seus acervos, conteúdos e ações. 

Como já mencionado, o projeto é dividido em etapas, que compreendem o mo-
mento de reunião e planejamento entre os profissionais da CPEC/SME-RJ e das 
instituições culturais parceiras, seguido de encontros com gestores das onze Co-
ordenadorias Regionais de Educação da SME-RJ, diretores, coordenadores peda-
gógicos das escolas selecionadas e com os professores que ficarão responsáveis 
pelos estudantes que participarão das ações. Antes do primeiro contato com os 
professores, os representantes da CPEC/SME-RJ e dos museus e centros cultu-
rais estabelecem as ideias iniciais para a elaboração das propostas da edição. Tais 
ideias são complementadas pelos professores com sugestões de conceitos e inte-
resses deles e dos estudantes, o que colabora para a constituição da estrutura do 
projeto: formato, objetivos e metodologia. 

Após a primeira reunião com os professores, e tendo sido definidos os parâ-
metros para a execução do “Projeto Escola e Museu”, são organizados “encontros/
formações” para os professores, cujas ações ficam sob a responsabilidade dos 
representantes dos espaços culturais. Os “encontros/formações” são realizados 
em cada um dos museus e centros culturais, com vivências a partir de atividades 
propositivas que ajudem os professores a conhecerem os ambientes, exposições, 
conteúdos e plataformas de trabalhos dos setores educativos. Como é a primei-
ra experiência dos professores com o projeto, entre os objetivos dos “encontros/
formações” estão: colaborar para o maior entendimento dos propósitos do proje-
to, sanar dúvidas, apresentar conteúdos e plataformas de trabalhos dos setores de 

36 Priscila Matos Resinentti. “Dimensões da qualidade educacional na rede municipal do Rio de Janeiro: entre as for-
mações acadêmica e cultural – O Projeto Escola e Museu.” – p.117. 

37 Ibid. 
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educação dos museus e centros culturais, conhecer cada professor e o trabalho 
que desenvolve em sua unidade escolar, realizar trocas de informações entre os 
profissionais das escolas e dos centros culturais, elencar as primeiras ideias para a 
recepção dos estudantes etc. Ao tratar das visitas realizadas aos museus e centros 
culturais,Resinentti ressalta que os “encontros/formações”,

oportunizam aos professores uma inserção nesses espaços e o questiona-
mento do que é realizado com os alunos, e até mesmo um repensar da práti-
ca docente a partir das experiências, despertando o desejo de buscar mais 
trocas entre a educação formal e os espaços culturais, proporcionando uma 
formação mais integral dos seus alunos”38.

O Programa de Educação da Casa Museu Eva Klabin, terminados os “encon-
tros/formações” dos professores, convida esses profissionais a retornarem à 
instituição, antes das visitas dos estudantes, com o intuito de realizar “Visitas 
Pedagógicas” individualizadas para, juntamente com cada professor, estruturar 
as propostas de atividades que melhor abarquem o perfil de cada grupo de es-
tudantes. Compreendemos a importância desses encontros e articulações pelo fato de 
que as percepções dos professores sobre as relações com os estudantes no cotidiano 
da escola e da sala de aula são essenciais para elaborarmos as proposições. Também 
constatamos que esses encontros ajudam os professores a esclarecerem suas dúvi-
das e, principalmente, a perceberem o valor de suas parcerias e colaborações no “Pro-
jeto Escola e Museu”. Como mencionamos acima, a “Visita Pedagógica” foi estabelecida 
como uma forma de proporcionar a aproximação entre os profissionais dos espaços es-
colares e culturais com a equipe do Programa de Educação da Casa Museu Eva Klabin, 
com o objetivo de fomentar parcerias para a criação de propostas e projetos artístico-
-pedagógicos, planejados mediante o processo de cooperação entre os profissionais.

Mesmo com as proposições estruturadas previamente com a cooperação dos pro-
fessores, acreditamos que os estudantes precisam ser estimulados a contribuir com 
as ações, como parceiros e colaboradores. Mas como alcançar essas contribuições, le-
vando-se em conta que a maioria desses estudantes, se não todos, nunca visitaram um 
museu e participaram de propostas colaborativas? De que forma desconstruir a ideia 
de que uma instituição cultural não é feita para eles? Ou que museu é lugar de “coisas 
velhas” e sem importância? O que fazer para aguçar a curiosidade? Como estimular o 
questionamento? Quais métodos utilizar para criar espaços de falas, de escutas e de 
trocas? Como incentivar a atuação e o protagonismo dos estudantes, respeitando tem-
pos e espaços subjetivos? 

No processo da mediação, entendemos que o “acolhimento” é o primeiro passo para 
estabelecermos um espaço de relações, para desconstruirmos possíveis obstáculos 
que dificultem o diálogo, como: timidez, medo de errar, sentimento de inferioridade etc. 
O acolhimento serve para que os participantes fiquem à vontade para falar sobre eles 
mesmos, a respeito de seus interesses pessoais, como entendem o projeto e como se 
percebem inseridos nele. Esta etapa é fundamental para que eles compreendam que 

38 Ibid., p.120. 
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suas vivências e seus “saberes”39 pessoais são essenciais à mediação. 

A instituição e os acervos devem funcionar como suportes para o incentivo à atu-
ação, ao protagonismo e à autonomia. Deste modo, acompanhando o pensamento de 
Freire, acreditamos que o nosso papel no jogo da mediação não é, de forma alguma, 
“ensinar conteúdos”40, nem “transmitir conhecimento”41. Por isso, temos em mente que 
a nossa tarefa é “ensinar” a cada estudante a pensar por ele mesmo, transformando-o, 
assim, em um real sujeito “da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado 
do educador, igualmente sujeito do processo” 42.

A mediação enquanto jogo de indagações, que leva ao necessário exercício da re-
flexão a partir das relações entre o “eu e o outro” e o “eu e o mundo” que nos circunda, 
ressalta a essencialidade do pensar/refletir na formação de um ser pensante e, por isso 
mesmo, crítico aos acontecimentos que geram a sua realidade e a realidade do outro e 
do mundo. Deste modo, por intermédio do raciocínio de Chauí, verificamos que reflexão 
“significa movimento de volta sobre si mesmo ou movimento de retorno a si mesmo. A 
reflexão é o movimento pelo qual o pensamento volta-se para si mesmo, interrogando a 
si mesmo”43 . Assim, a mediação deve provocar interrogações que levem a outros ques-
tionamentos e a novas reflexões, criando um processo ininterrupto, com ressonâncias 
na vida e na formação e transformação humana. 

Todas as etapas dessa “formação cultural” proporcionadas pelo “Projeto Esco-
la e Museu”têm como culminância o “Seminário Escola e Museu”, cuja ocorrência 
se dá após as visitas de todos os professores e estudantes aos museus e centros 
culturais parceiros. O objetivo do seminário é a exposição das experiências de to-
dos os envolvidos e, sobretudo, da apresentação das reverberações das ações 
do projeto nas escolas – pois uma das suas missões é tornar professores e estu-
dantes agentes propagadores das proposições do “Projeto Escola e Museu” junto 
às suas unidades escolares e, sendo possível, na comunidade onde a escola está 
situada. Isto reflete as possibilidades de abrangência do projeto. Além disso, ao 
transformarem-se em agentes propagadores, professores e estudantes mantêm 
ativas práticas que reforçam atuações, protagonismos e autonomias.

Considerações finais: desafios
Entre os desafios que o “Projeto Escola e Museu” têm enfrentado, desta-

camos a gradativa redução do aporte financeiro para a contratação de ônibus 
para os transportes dos professores e dos estudantes nas visitas aos museus e 
centros culturais ao longo dos anos de realização das edições. Ao observamos 
o quadro abaixo, com dados referentes à visitação na Casa Museu Eva Klabin, 
poderemos constatar os impactos que o projeto vem sofrendo nas suas edições 

39 Paulo Freire. “Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa” – p.31-32. 

40 Ibid., p.28. 

41 Ibid., p.47-49. 

42 Ibid., p.28. 

43 Marilena Chaui. “Convite à Filosofia” – p.12.
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pelas consecutivas reduções dos recursos financeiros destinados às locações 
dos veículos para a circulação dos grupos:

Este é o principal desafio que os profissionais envolvidos na organização e 
execução do projeto enfrentam. Os problemas com a redução ou a falta de re-
cursos financeiros para uma proposta de tamanha importância, evidencia a falta 
de políticas públicas para o investimento em projetos de extensão curricular que 
favoreçam a formação e a atuação dos profissionais da educação e o desenvol-
vimento sociocultural dos estudantes.

A redução na quantidade de ônibus levou o conceito de “dificuldade” ao de 
“impeditivo” na dinâmica de circulação dos professores e estudantes que par-
ticiparam do “Projeto Escola e Museu”. O projeto representa para muitos, como 
mencionado anteriormente, a primeira oportunidade de conhecer um espaço 
cultural, e mais, oportuniza o acesso a outros territórios da cidade, pois diversos 
estudantes ficam encerrados em seus bairros. Outra consequência da falta de 
investimentos é a impossibilidade de ampliação do projeto, o que impede a inser-
ção de mais escolas, professores e estudantes. 

Apesar de abranger as onze Coordenadorias Regionais de Educação da SME-
-RJ, o projeto ainda não consegue atender todas as escolas da rede municipal 
de ensino. A cada edição, os representantes das Coordenadorias Regionais de 
Educação da SME-RJ ficam responsáveis pela seleção das escolas de suas áre-
as, partindo de uma definição estabelecida pela CPEC/SME-RJ acerca da quan-
tidade de grupos que poderão ser envolvidos. Esta definição ocorre mediante o 
número de ônibus que serão disponibilizados para o transporte dos professores 
e estudantes, com variações anuais, como observado no quadro acima. As esco-

44 Em 2017, como não houve verba para financiar a locação dos ônibus, a Coordenação da CPEC/SME-RJ e os represen-
tantes dos museus e centros culturais decidiram manter os “encontros/formações” com os professores a fim de dar 
continuidade ao projeto, visando à possibilidade do surgimento de aporte financeiro para a contratação dos transpor-
tes ao longo do processo e, principalmente, à ativação do “Projeto Escola e Museu” nos anos seguintes. 

Quadro 01 – Informações referentes à etapa de visitas de
professores e estudantes realizadas entre os anos de 2014 e 2018.

Ano

2014

2015

2016

2017 

2018

43

22

09

01

03

1294

704

332

22

118

Professores e estudantes

Professores e estudantes

Professores e estudantes

Professores

Professores e estudantes

Nº DE GRUPOS Nº DE PESSOAS PARTICIPANTES 
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lhas dos professores ficam a cargo dos diretores e coordenadores pedagógicos 
das escolas. Os grupos de estudantes são formados pelos professores a partir 
da indicação da CPEC/SME-RJ sobre a série/ano escolar. 

Outro desafio está relacionado ao fato de muitas escolas estarem situadas 
em áreas conflagradas da cidade. Muitas visitas precisaram ser canceladas e re-
agendadas em função da ocorrência de conflitos e operações policiais nos bair-
ros nos quais as unidades escolares estão localizadas. 

Um último desafio que gostaríamos de apontar diz respeito a não existência, 
ainda, de um método que possa avaliar os possíveis desdobramentos do projeto nos 
percursos acadêmico, pessoal e cultural dos participantes das últimas edições, de 
modo a verificar se houve um aumento na frequência das visitas espontâneas aos 
museus e centros culturais, se conseguiram envolver seus familiares e amigos, se 
o projeto influenciou nas escolhas acadêmicas e profissionais desses estudantes, 
entre outras questões que constituiriam uma importante fonte de pesquisa e auxi-
liaria no aprimoramento de futuras edições do “Projeto Escola e Museu”. 

Contudo, apesar dos desafios mencionados, consideramos que o “Projeto Es-
cola e Museu – Espaço Interativo de Educação e Arte em Novos Saberes” deva ser 
percebido e valorizado por sua resistência ao dar continuidade às ações – frente 
às reduções de investimentos e à ausência de políticas públicas –, promovendo a 
aproximação, o diálogo e o trabalho colaborativo entre profissionais da Educação 
e da Cultura e oportunizando o acesso de professores e estudantes, a museus e 
centros culturais (mesmo que abarcando um percentual ainda pequeno de esco-
las, estudantes e professores) através de propostas pedagógicas que visam uma 
formação cultural. Com os devidos investimentos e políticas públicas, o projeto 
tem a potencialidade de ser transformado em um programa de formação cultu-
ral, podendo ganhar abrangência que atenda professores e estudantes das redes 
municipal, estadual e federal de ensino, contribuindo, desta maneira, para um pro-
cesso integral de desenvolvimento intelectual e humano desses indivíduos.
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Resumo: A trajetória do Observatório de Museus e Centros Culturais (OMCC) ao 
Observatório de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia (OMCC&T) nos ofe-
rece um exemplo da dinâmica e das relações entre gestores públicos e pesqui-
sadores em ação nos campos da saúde, ciência, tecnologia e cultura quando se 
propõem a exercitar a gestão pública intersetorial, reforçando a importância da 
cooperação interinstitucional diante de um atual cenário de poucos recursos e 
crise política. O intuito deste artigo é o de apresentar experiências, exemplos de 
trabalhos e pesquisas realizados sobre comportamento, atitudes e motivações 
dos públicos de museus. Além disso, é especificado o contexto onde entidades e 
profissionais envolvidos com o setor museal debatiam as bases de uma política 
nacional voltada para os museus brasileiros, bem como aquele onde pesquisa-
dores e profissionais de museus e da ENCE/IBGE, reunidos na Oficina de Petró-
polis/RJ, estabeleciam os alicerces para a implementação de um Observatório. 
Por fim, foi destacada a trajetória do OMCC ao OMCC&T, suas ações, pesquisas e 
publicações de resultados.

Palavras-chave: Observatório de Museus e Centros Culturais. Observatório de 
Museus e Centros de Ciência e Tecnologia. Trajetória. Estudos de público.

Abstract: The trajectory from Observatory of Museums and Cultural Centers 
(OMCC) to Observatory of Museums and Centers of Science and Technology 
(OMCC&T) provides an example of the dynamics and relationships between public 
managers and researchers in action in the fields of health, science, technology 
and culture, when they propose to exercise intersectoral public management, 
reinforcing the importance of interinstitutional cooperation in the face of a cur-
rent scenario of few resources and political crisis. The purpose of this article 
is to present experiences and examples of work and research on the behavior, 
attitudes and motivations of the museum public. In addition, it is specified the 
context where entities and professionals involved with the museum sector were 
discussing the bases of a national policy focused on Brazilian museums, as well 
as the one where researchers and professionals from museums and ENCE/IBGE, 
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meeting in the Petrópolis/RJ, laid the foundations for the implementation of an 
Observatory. Finally, the trajectory from OMCC to OMCC&T, its actions, resear-
ches and results publications were highlighted.

Keywords: Observatory of Museums and Cultural Centers. Observatory of Mu-
seums and Centers of Science and Technology. Trajectory. Visitor studies.

Introdução
Este artigo decorre do convite para participar da mesa redonda do Projeto 

Museu de Ideias, “Trabalho colaborativo entre museus: pesquisa e produção de 
conhecimento”, realizada no Auditório da Fundação Casa de Rui Barbosa, em no-
vembro de 2018.

A trajetória do Observatório de Museus e Centros Culturais (OMCC) ao Obser-
vatório de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia (OMCC&T) nos oferece um 
exemplo da dinâmica e das relações entre gestores públicos e pesquisadores em 
ação nos campos da saúde, ciência, tecnologia e cultura quando se propõem a 
exercitar a gestão pública intersetorial, reforçando a importância da cooperação 
interinstitucional diante de um atual cenário de poucos recursos e crise política.

O intuito para falar desses caminhos foi o de apresentar experiências, exem-
plos de trabalhos e pesquisas realizados sobre comportamento, atitudes e mo-
tivações dos públicos de museus, notadamente os desenvolvidos sob a coorde-
nação da Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE, com o propósito de conhecer o perfil do visi-
tante de museus situados na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, foi especifi-
cado o contexto onde entidades e profissionais envolvidos com o setor museal 
debatiam as bases de uma política nacional voltada para os museus brasileiros, 
bem como aquele onde pesquisadores e profissionais de museus e da ENCE/
IBGE, reunidos na Oficina de Petrópolis/RJ(dezembro de 2003),estabeleciam os 
alicerces para a implementação de um Observatório. Por fim, foi destacada a 
trajetória do OMCC ao OMCC&T, suas ações, pesquisas e publicações de resulta-
dos. As autoras do presente artigo participaram de forma ativa do processo de 
implantação de ambos os Observatórios e de um sistema permanente de coleta, 
tratamento e compartilhamento de dados sobre os públicos de museus.

Exemplos de experiências e/ou trabalhos desenvolvidos na Europa e no Brasil
Desde a segunda metade do século XX, as ações que aproximam museus e so-

ciedade vêm sendo estimuladas. A partir dos anos de 1960, notadamente na Europa, 
as pesquisas sobre a apropriação social da cultura se multiplicaram, evidenciando a 
relação entre o pertencimento a uma origem social culta, um forte capital escolar e 
a chance de visitar museus, assistir a concertos de música erudita, espetáculos de 
dança, entre outros.

A minuciosa pesquisa realizada por Bourdieu et al. (1969) possui um caráter pio-
neiro: o de colocar em evidência a dimensão eminentemente social dos meios de 
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apropriação dos bens culturais dos museus. Os autores desvendam as condições 
socioculturais de acesso às práticas cultivadas e destacam que a relação que o vi-
sitante de um museu pode estabelecer com a instituição varia também em função 
da proximidade entre este visitante e o campo de referência, como por exemplo, as 
artes plásticas para o museu de artes, as ciências ou ainda a tecnologia para os mu-
seus de ciência, etc. 

No Brasil, observa-se a carência de estudos periódicos que ofereçam subsídio 
para refletir sobre a evolução das práticas culturais e de lazer, onde se inserem as 
visitas aos museus. A análise preliminar dos Anuários Estatísticos do Brasil5  reali-
zada por Köptcke e Pereira (2002) revela a existência de dados relativos à cultura 
e à visita a museus e instituições afins desde o primeiro exemplar que cobria o 
período de 1908 a 1912. No entanto, tais dados, cujas condições de produção per-
manecem obscuras, provinham de fontes diferenciadas sem preocupação apa-
rente com esse registro, impedindo um estudo diacrônico da evolução destas 
práticas culturais. Não obstante, aferir o número de visitas e quantificar o perfil 
dos visitantes constituíram, desde cedo, procedimentos implementados, princi-
palmente nas instituições do Estado.

Entre 1970 e 1990, no campo particular dos museus, foi observada crescente 
institucionalização das práticas avaliativas, com a criação de fóruns específicos 
de discussão, de sociedades científicas, bem como da presença deste tema em 
congressos e seminários, publicações, etc. Pretendia-se construir conhecimen-
to sobre as práticas sociais relacionadas aos museus, assim como dados para 
orientar decisões sobre investimentos e políticas públicas.  

Adriana Mortara Almeida6  (2003),na palestra “Quem visita nossos museus? 
Pesquisa de público no Brasil”, proferida na Oficina de Petrópolis/RJ, fez um pa-
norama da pesquisa que vem sendo realizada no Brasil e esboçou alguns resulta-
dos.Enfatizou que são poucos os estudos de público sistematizados e destacou 
que foi na dissertação de mestrado de Cristina Maria de Sousa e Silva, apresen-
tada, em 1989, na Escola de Comunicação da UFRJ, denominada “Pesquisa de 
público em museus e instituições abertas à visitação: fundamentos e metodo-
logias”, que encontrou Adriana Mortara Almeida  (2003), na palestra “Quem visi-
ta nossos museus? Pesquisa de público no Brasil”, proferida na Oficina de Pe-
trópolis/RJ, fez um panorama da pesquisa que vem sendo realizada no Brasil 
e esboçou alguns resultados. Enfatizou que são poucos os estudos de público 
sistematizados e destacou que foi na dissertação de mestrado de Cristina Ma-
ria de Sousa e Silva, apresentada, em 1989, na Escola de Comunicação da UFRJ, 
denominada “Pesquisa de público em museus e instituições abertas à visitação: 
fundamentos e metodologias”, que encontrou referências bibliográficas da área. 
A título de exemplo: (i) Anais do I Seminário Brasileiro sobre Análise de compor-

5 O primeiro Anuário Estatístico do Brasil reúne dados do período 1908 a 1912 e foi publicado pela Diretoria Geral de 
Estatística, órgão que antecedeu o IBGE. 

6 Assumiu a diretoria do Museu Histórico do Instituto Butantan em 2010 e, em 2017, a coordenação do curso de especia-
lização “História, Museologia e Divulgação da Ciência e da Saúde” no Instituto Butantan. 
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tamento do visitante de museu da Associação de Membros do ICOM - Brasil, 1975; 
(ii) Análise do público na Floresta da Tijuca, de Teresa Scheiner, 1977-1978; (iii) 
Perfil do visitante do Museu Imperial, do Museu Imperial, 1984; (iv) Relatório final 
dos trabalhos realizados na primeira etapa da pesquisa Comportamento, atitu-
des e motivações do público do Museu Lasar Segall, do Museu Lasar Segall, 1981; 
(v) Perfil do público do Museu do Exército, trabalho acadêmico feito por Solange 
Calvano e Luciene Symonowicz na UNIRIO, 1985.

Dentre os estudos realizados em instituições brasileiras que podem ser inse-
ridos no grupo de pesquisas de caracterização de público visitante de museu e 
de abordagem quantitativa, destacam-se os desenvolvidos pela ENCE/IBGE (dé-
cada de 1990 e início dos anos 2000). Realizados em museus da cidade do Rio de 
Janeiro, construíram um plano amostral, isto é, explicitaram métodos e medidas 
para a seleção da amostra.

Um dos primeiros, “Perfil de Visitante de Museu”(ENCE/IBGE, 1990), foi so-
licitado pela Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/SPHAN e 
a Fundação Pró-Memória. Tinha, entre outros objetivos, o de traçar, de forma 
sistemática, o perfil dos visitantes de museus brasileiros, caracterizando, em 
separado, visitantes brasileiros e estrangeiros. O projeto, a priori, pretendia apli-
car a pesquisa em todos os 34 museus administrados pela Pró-Memória, além 
de outros que estivessem interessados. Em uma primeira etapa, a investigação 
abrangeria um conjunto de museus no estado do Rio de Janeiro. O estudo-piloto, 
realizado no Museu Nacional de Belas Artes/MNBA, em 1987, investigou um total 
de 1181 pessoas, das quais 70% eram brasileiras (931) e 30% estrangeiros (250). 
Os resultados referentes aos brasileiros, considerando a faixa etária e a esco-
laridade, revelaram que o público era relativamente jovem (64% - 15 a 29 anos) 
e com nível de escolaridade elevado (47% possuem ensino superior, seguido de 
37% com ensino médio).

Após seis anos da realização desse estudo piloto, o MNBA e a ENCE/IBGE 
firmaram com a FAPERJ um convênio de cooperação técnico-científica, visando 
desenvolver o projeto “Reinvenção da tradição: história e estética no Museu Na-
cional de Belas Artes” (junho de 1993). A pesquisa Perfil dos Visitantes do MNBA 
estava integrada a esse projeto (CARVALHO, 1994). Os objetivos eram o de traçar 
o perfil socioeconômico e cultural dos visitantes, bem como o de produzir dados 
e gerar estatísticas primárias. Para tal, foi considerada a combinação de cinco 
atributos: demográfico e econômico (informações pessoais e sobre o patrimô-
nio); lazer/distribuição do tempo (informações acerca das práticas culturais); 
locacional (informações do local de onde o visitante vem) e informativo (informa-
ções a respeito da visita).A amostra pretendida era de 1300 pessoas, definida a 
partir de um controle do número de visitantes por hora e por dia e estratificada 
segundo dias úteis e fins de semana. Ocorreram inúmeros problemas (poucos 
entrevistadores para os fins de semana, carnaval e greve dos funcionários públi-
cos) e a amostra investigada foi de 499 pessoas. Os resultados mostraram que 
houve mudanças em relação à faixa etária, diminuiu o percentual de visitantes 
de 15 a 29 anos (de 64% para 47%)e no que concerne à escolaridade, aumentou o 
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percentual de visitantes com nível superior (de 47% para 57%) e diminuiu os com 
ensino médio (de 37% para 27%).

Em 1998, foi realizado o estudo “Perfil Socioeconômico dos frequentadores 
do Centro Cultural do Banco do Brasil/CCBB” com o intuito de obter informações 
que possibilitassem identificar o perfil do público de espectadores dos eventos 
culturais deste Centro (TAVARES; CARVALHO, 1999). Para isso, foram elaborados 
e aplicados questionários para cada evento organizado (teatro, musicais, deba-
tes, artes). O processo de obtenção das informações foi desenvolvido por meio 
do uso de amostragem, tendo sido dimensionadas amostras de visitantes es-
pontâneos de forma independente para cada evento, considerando a capacida-
de da sala onde aconteciam. Os resultados relativos à análise descritiva de três 
eventos artísticos, com amostra de 3203 pessoas, mostraram que 43% tinham 
de 15 a 29 anos e 42% de 30 a 49 anos. Em relação à escolaridade, 77%possuíam 
ensino superior, seguido de 20% com ensino médio. 

Em uma breve síntese, considerando apenas o atributo escolaridade, fica 
evidente o elevado percentual de visitantes espontâneos de nível superior nos 
eventos artísticos acima mencionados, marcando a forte relação entre alto nível 
de escolaridade e frequência a museus de artes plásticas ou a exposições ar-
tísticas de centros culturais. Esta associação também foi encontrada nos dois 
estudos anteriores a esse último.

No início dos anos 2000, a pesquisa domiciliar denominada “Conhecimen-
to do Museu da Vida - COMVIDA” foi desenvolvidapara atender a uma demanda 
da coordenação do Centro de Educação em Ciências do Museu da Vida/COC/
Fiocruz. Realizada nos bairros de Bonsucesso, Olaria e Ramos, excluindo-se os 
aglomerados subnormais (favelas), no município do Rio de Janeiro, objetivou co-
nhecer os hábitos de cultura, lazer, visitação a museus e instituições afins dos 
moradores da região. A população-alvo foi constituída por pessoas de 15 anos 
ou mais, residentes em domicílios particulares permanentes, e os dados foram 
coletados em junho de 2002 (ENCE/IBGE, 2002).O estudo construiu um plano 
amostal bastante complexo.É importante saber que foram selecionados 598 do-
micílios e uma pessoa em cada residência foi entrevistada. Vale destacar alguns 
dos achados. A análise sobre as práticas culturais de moradores de 15 anos ou 
mais mostrou que 20% frequentaram museus e centros culturais nos últimos 12 
meses (junho de 2001 a maio de 2002). No entanto, a maioria (73%) já tinha ido a 
museus e foi elevada a proporção de domicílios (90%) que tinha pelo menos um 
morador que já havia visitadoalgumainstituição museológica. No que concerneà 
relação entre visita a museus e escolaridade, os resultados confirmam que a 
frequência a estes locais é mais comum entre aqueles com maior escolaridade. 
Levando em conta a relação entre visita, escolaridade e tipologia de museu, 23% 
dos moradores com escolaridade fundamental e 23% com escolaridade média 
estiveram em museus de ciência no período de referência da pesquisa, enquanto 
que 43% daqueles com nível superior visitaram este tipo de museu.Quando se 
examinou a visitação de museus de artes plásticas ou de centros culturais: mais 
da metade (56%) das pessoas com curso superior foi a algum museu de arte no 



49

período estudado, contra 19% com ensino médio.

É possível identificar algumas tendências no perfil do público espontâneo 
dos museus do Rio de Janeiro. Entretanto, devemos olhar os dados de forma 
crítica e continuar realizando pesquisas novas e mais consistentes. Apesar dos 
avanços observados, as pesquisas de públicos ainda são poucas e realizadas por 
iniciativa da própria instituição. Não são sistemáticas, há perda de dados e infor-
mações por falta de pessoal qualificado e nem todas têm apoio de estatísticos.

Antecedentes e a Oficina de Petrópolis 
Pesquisadores e educadoresdo Centro de Educação em Ciências do Museu 

da Vida/COC/Fiocruz vinham discutiando sobre a carência, principalmente no 
Brasil, de estudos periódicos que oferecessem subsídios para refletir sobre as 
práticas culturais, nas quais está inserida a visitação a museus. Desde a aber-
tura do Museu  (maio de 1999), procuravam criar mecanismos de escuta, de co-
nhecimento e de avaliação de seu desempenho junto a seus públicos. Quando 
passou a receber visitantes nos finais de semana, em 2001, teve início um estudo 
exploratório sobre o perfil e opinião deste público. Paralelamente, a ENCE/IBGE 
realizava a já citada pesquisa COMVIDA.

Em 2003, o Ministério da Cultura (MinC), por intermédio do Departamento de 
Museus e Centros Culturais/DEMU/IPHAN, estabeleceu contato com entidades e 
profissionais do setor museológico para discutir as bases de uma política nacio-
nal voltada aos museus brasileiros. Em meio às comemorações do Dia Interna-
cional de Museus, em evento no Museu Histórico Nacional, o MinC lançou a Políti-
ca Nacional de Museus/PNM7. Segundo esta, os museus, mais do que instituições 
estáticas, são “processos a serviço da sociedade”; são instâncias fundamentais 
para o aprimoramento da democracia, inclusão social, construção da identida-
de e do conhecimento, bem como da percepção crítica da realidade. Desde a 
instauração da PNM, diversas foram as ações: (i) criação do Sistema Brasileiro 
de Museus - rede de articulação e desenvolvimento que incorpora os museus 
estaduais e municipais; (ii) realização de oficinas de capacitação nas diversas 
áreas compreendidas pelas instituições museológicas; e (iii) instalação de um 
observatório de museus. 

Conectados com o que acontecia no contexto dessa Política, principalmente 
no que concerne à terceira ação, pesquisadores e educadores do Centro de Edu-
cação em Ciências, agora em conjunto com a Coordenação de Administração do 
Museu da Vida, elaboraram um documento no qual apresentavam uma proposta 
preliminar de implantação de um Observatório de Públicos de Museus e Centros 
de Ciência, ou seja, de um sistema permanente de coleta, tratamento e com-
partilhamento de dados sobre os visitantes, suas práticas de visita e seu perfil 
e que pudesse favorecer a comparação entre visitantes e visitas a instituições 
similares. A proposta partiu de experiências precedentes desenvolvidas tanto 

7 Disponível em: <http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2010/01/politica_nacional_museus.pdf>. 
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no próprio Museu da Vida quanto em outras instituições, que vinham apontando 
a importância de discutir a pertinência da integração de estudos de público e 
avaliação em seu cotidiano. É importante sublinhar que a proposta era de um 
Observatório entendido como espaço de escuta e de troca, relacionando pesqui-
sadores, profissionais e públicos (KÖPTCKE et al., 2003).

Esse documento, em outro item, discorria sobre os objetivos e natureza da 
proposta desse Observatório. Entre outros, (i) promover um sistema fiável de pro-
dução periódica e sistemática de dados sobre visitantes, não visitantes e sobre 
as práticas reais de visita das instituições museais; (ii) promover a convergência 
e o diálogo permanente entre abordagens teóricas e metodológicas multidisci-
plinares sobre a realidade das práticas de visita aos museus, bem como sobre os 
impedimentos a estas práticas; e (iii) contribuir para a produção de indicadores 
que pudessem fortalecer a inclusão cultural, a democratização do acesso aos 
equipamentos culturais, o desenvolvimento da cultura científica e a ampliação 
dos fóruns de debate intersetoriais e entre atores diversos sobre ciência, tecno-
logia e sociedade (Ibid.).

Sobre o alcance e finalidade do referido Observatório, o projeto pressupunha 
a produção de informações pertinentes para a compreensão do uso dos museus 
e a avaliação de sua contribuição para a sociedade, utilizando dados estatísticos 
construídos junto ao público em situação de visita e articulados com outros da-
dos e informações oriundas de pesquisas qualitativas. O propósito era construir 
e validar um protocolo para a coleta de dados sobre os públicos do Museu da Vida 
e que pudesse ser compartilhado com outras instituições museológicas. Com o 
apoio financeiro do PROTEC, programa de indução para o desenvolvimento tec-
nológico da Casa de Oswaldo Cruz, e contando com a parceria da ENCE/IBGE, foi 
realizada a pesquisa de campo nos finais de semana, de forma piloto, no mês de 
novembro de 2003, no Museu da Vida e em outras três instituições cariocas, a 
saber: Museu de Astronomia e Ciências Afins, Museu do Índio e Casa da Ciência/
UFRJ (KÖPTCKE et al., 2003).

Nos dias 11 e 12 de dezembro de 2003, aconteceu a denominada Oficina de Pe-
trópolis, sediada no Museu Imperial e que teve como tema central de discussão o 
projeto de implantação do Observatório de Museus e Centros Culturais - OMCC8.

Esta oficina reuniu profissionais de vários museus e daENCE/IBGE interessa-
dos nos estudos de públicos destes locais, promovendo o intercâmbio e a reflexão 
sobre a contribuição dos dados estatísticos para a análise das instituições muse-
ológicas. Os debates foram fomentados pela palestra de Adriana Mortara Almeida, 
mencionada anteriormente. e os trabalhos transcorridos nos grupos pela palestra 
de Lucien Mironer do Observatoire Permanent des Publiques de Paris. A proposta, 
bastante amadurecida e baseada no trabalho anteriormente desenvolvido (2001 a 
2003) pelo Centro de Educação em Ciências do Museu da Vida e museus parceiros, 
enfatizava a elaboração e validação de uma metodologia para a coleta de infor-

8  O OMCC foi inicialmente denominado de Observatório de Públicos de Museus. 
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mações, alimentação de uma base de dados que pudesse ser compartilhada com 
outras instituições semelhantes, visando análises comparativas.

No transcorrer da Oficina foram definidos três grupos de trabalho: (i) Forma-
tação e Validação do Questionário9, responsável pela formulação dos itens do 
instrumento de pesquisa e pré-teste; (ii)Estrutura e Controle da Fiabilidade dos 
Dados10 cujo objetivo era aprofundar a discussão sobre o sistema de aplicação 
de entrevista por meio de questionário, organização e preenchimento do banco 
de dados e procedimentos padrão a serem adotados, visando garantir a fiabili-
dade dos dados chancelados pelo Observatório; e (iii) Projeto11, responsável por 
formatar um projeto a ser encaminhado para financiamento junto a agências de 
fomento e discussão sobre a sustentabilidade operacional e financeira do OMCC.

Os participantes também decidiram e aprovaram os nomes que iriam compor 
o Conselho Técnico Científico do Observatório12 (CTCO), cuja função era garantir 
um olhar exterior de especialistas, que ajudasse a avaliar, renovar, orientar seu 
desenvolvimento. Os critérios que determinaram a escolha dos nomes foram: 
experiência e competência no campo; equilíbrio entre os museus e a academia; 
e presença das diferentes disciplinas que estudam os visitantes, assegurando 
um olhar multidisciplinar. Foi definida uma coordenação geral, com tempo de du-
ração a ser discutido e determinado pelos membros do CTCO, e uma secretaria 
executiva. Deste modo, no que tange ao funcionamento, o Observatório era um 
consórcio, com coordenação, secretaria executiva, conselho técnico científico 
e membros parceiros13. 

Após a Oficina, os componentes do Observatório se reuniam no Museu da 
Vida onde foi possível montar uma estrutura mínima para seu funcionamento. 
Além dos grupos de trabalho constituídos, cuja vigência apontava para a con-
clusão das tarefas no segundo semestre de 2004, o Núcleo de Informática da 
Casa de Oswaldo Cruz começou a estruturar, ainda que de forma experimental, 
a página do OMCC. Teses, dissertações, monografias, textos, relatórios de pes-
quisa, entre outros, constituiriam o embrião de um arquivo de referência sobre a 
produção nacional na área dos estudos de públicos de museus. 

Finalmente, cabe mencionar que no dia 11 de maio de 2005 o MinC lançou, 
por meio de um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde, o Ob-
servatório de Museus e Centros Culturais, permitindo assim a realização de pes-

9 GT composto por profissionais do Museu da Vida, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Museu Nacional/UFRJ, Mu-
seu do Índio, Casa da Ciência/UFRJ, Museu do Universo - Planetário da Cidade, UFRJ, ENCE/IBGE. 

10 GT composto por profissionais do Museu da Vida, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Museu Nacional/UFRJ, 
ENCE/IBGE. 

11 GT composto por profissionais do Museu da Vida, UFRJ, Fiocruz, Casa da Ciência/UFRJ. 

12 CTCO inicialmente composto por profissionais da UNICAMP, UERJ, UNIRIO, ENCE/IBGE, Associação Brasileira de 
Centros e Museus de Ciência/ABCMC, Museu da Vida, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Museu Nacional/UFRJ, 
Museu Histórico Nacional, Museu Imperial. 

13 Membros parceiros por ocasião da Oficina: Museu de Astronomia e Ciências Afins, Museu Nacional/UFRJ, Museu do 
Índio, Casa da Ciência/UFRJ, Museu do Universo - Planetário da Cidade, Museu Casa de Rui Barbosa, Museu Histórico 
Nacional, Museu da República, Museu Imperial, Museu Casa de Santos Dumont (os dois últimos situados na cidade de 
Petrópolis/RJ). 
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quisas de público, museológicas e de educação, entre outras, para subsidiar a 
gestão e o planejamento de projetos.

Observatório de Museus e Centros Culturais: as pesquisas 2005 e 2009
O OMCC foi um programa que implantou e desenvolveu um sistema de produ-

ção, reunião e compartilhamento de dados e conhecimentos diversos sobre os 
museus e sua relação com a sociedade. Reuniu informações sobre instituições 
museais variadas, promovendo o intercâmbio entre museus de arte, históricos, 
militares, de ciência e demais tipologias de acervo. Fruto da necessidade de pes-
quisadores e gestores de ter acesso a dados sobre os visitantes e as visitas aos 
museus no Brasil, este Observatório foi uma parceria entre Diretoria Regional de 
Brasília/Fiocruz, Museu da Vida/COC/Fiocruz, Museu de Astronomia e Ciências 
Afins/MAST/MCTIC, Departamento de Museus e Centros Culturais/DEMU/IPHAN 
e Escola Nacional de Ciências Estatísticas/ENCE/IBGE. Seus principais objetivos 
foram assim definidos: (i) subsidiar a elaboração e a avaliação de políticas públi-
cas nos campos da cultura, educação, ciência e tecnologia, qualidade de vida, 
etc; (ii) subsidiar a prática profissional produzindo e reunindo informações que 
contribuam para a tomada de decisão cotidiana nos museus, relativa a aspec-
tos de gestão, planejamento, definição de projeto cultural, científico, político, 
educativo e de comunicação; (iii) subsidiar a pesquisa nas áreas da museologia, 
sociologia, história cultural, educação, entre outras; (iv) promover um espaço de 
discussão, de reflexão e de divulgação dos resultados das pesquisas e estudos 
sobre o museu, voltados não só para os especialistas e profissionais, mas tam-
bém para o visitante e não visitante, ampliando o âmbito do debate sobre a insti-
tuição para toda a sociedade (KÖPTCKE et al., 2008). 

Antes de discorrer sobre a Pesquisa Perfil-Opinião, cabe registrar o gran-
de esforço empenhado e o engajamento comprometido de um amplo número de 
instituições museais e de profissionais colaboradores no procedimento de fina-
lização do questionário e na organização da logística necessária para a entrada 
em campo da primeira rodada da pesquisa em tela.

Essa pesquisa foi construída com base em estudos anteriores realizados em 
países europeus e norte-americanos. O conceito de capital cultural e sua relação 
com o capital social e econômico, desenvolvido pelo sociólogo francês Bourdieu 
(2001), orientou em parte a sua construção, assim como o entendimento de que 
os públicos dos museus são um grupo em construção, podendo ser composto 
por segmentos sociais diferentes, segundo um dado período (BECKER, 1988).
Seu foco estava na situação de visita enquanto experiência dinâmica do sujeito 
social.Seu objetivo geral estava associado à identificação dos processos e dos 
contextos promotores de acesso aos museus, para os variados segmentos so-
ciais. Desta forma, esperava-se contribuir para a reflexão sobre o papel atual 
dos museus nos grandes centros urbanos e para a compreensão de fatores e 
situações determinantes de experiências culturalmente inclusivas, notadamen-
te, democratização do acesso e apropriação reflexiva da cultura exposta. Seus 
objetivos específicos foram assim definidos: (i) traçar o perfil dos visitantes em 
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cada um dos museus investigados em relação ao perfil geral do conjunto dos 
informantes da pesquisa; (ii) identificar diferentes modalidades de visita, para 
cada uma das instituições e entre elas. Além da enquete quantitativa, realizada a 
partir da utilização de um questionário autoaplicado, o OMCC tinha a intenção fu-
tura de realizar pesquisas de cunho qualitativo, visando aprofundar e investigar 
aspectos não contemplados pela pesquisa de tipo survey (KÖPTCKE et al., 2008).

O Museu da Vida, em parceria com o MAST e com o apoio da ENCE/IBGE, con-
seguiu mobilizar durante o ano de 2004 nove museus em torno de um projeto de 
longa duração para elaboração do protocolo de Pesquisa Perfil-Opinião. Partici-
param também naquele momento, os seguintes museus: Museu Nacional/UFRJ, 
Museu do Universo - Planetário da Cidade, Museu Aeroespacial, Museu do Índio, 
Museu Casa de Rui Barbosa, Museu Histórico Nacional, Museu do Primeiro Reina-
do, Museu Antonio Parreiras, Museu de Arte Contemporânea (estes dois últimos 
situados na cidade de Niterói). O questionário foi estruturado com quatro blocos 
temáticos: (i) Antecedentes e circunstâncias da visita; (ii) Conhecendo sua opi-
nião sobre a visita e sobre o museu; (iii) Hábitos de visita a museus e a centros 
culturais; e (iv) Conhecendo você - perfil demográfico, sociocultural e econômi-
co do visitante.É importante ressaltar que estas instituições museológicas com-
prometeram o tempo de seus profissionais, cederam espaço para as reuniões, 
colaboraram com o papel para a impressão dos questionários, imbuídos em res-
ponder a mais urgente das perguntas compartilhadas: quem visitava e quem não 
visitava os museus? O que motivava a realização de visitas? Como visitam? O que 
esperavam? Como avaliavam a visita?

A pesquisa Perfil-Opinião 2005 interrogou o visitante com 15 anos ou mais de 
idade, pagante ou não pagante, em situação de visita espontânea a um museu. 
Foram excluídos os grupos escolares com visitas agendadas. Tratou, portanto, da 
“prática real” de visita ao contrário das pesquisas domiciliares ou em situações 
diversas onde a visitação a museu é informada, constituindo “prática declarada”. 
Na grande maioria dos museus parceiros, a seleção dos informantes foi realizada 
pelo método de amostragem probabilística, com seleção sistemática, intervalo 
de amostragem de cinco em cinco visitantes e ponto aleatório de partida, assim 
definida de modo a permitir estimação de médias e variâncias populacionais com 
pequena margem de erro, mesmo nas tabulações cruzadas. No dimensionamen-
to da amostra foi considerado o número médio mensal de visitantes, a partir do 
qual se estima o número médio de visitantes esperado durante o período da pes-
quisa. Foi calculada, por museus, de forma independente, para fornecer um erro 
máximo absoluto no valor de 5%, com um grau de confiança de 95%(Ibid.).

Para que a fase de coleta de dados fosse exitosa, um trabalho intenso de capa-
citação foi necessário. Para tal, o OMCC preparou um Caderno de Campo com pro-
cedimentos para a realização da Pesquisa Perfil-Opinião de Visitantes, minucio-
samente discutido em oficinas realizadas nos museus parceiros. Ele foi elaborado 
para informar a todas as instituições participantes os procedimentos de distribui-
ção, preenchimento e recolhimento dos questionários, fundamental para garantir 
a validade da pesquisa e comparabilidade entre os dados construídos.
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O Caderno foi estruturado com cinco pontos. O primeiro versava sobre os obje-
tivos do OMCC; a apresentação da pesquisa e de seu instrumento de coleta de da-
dos; a quem se dirigia (sujeitos); amostragem; como garantir a representatividade 
da amostra; período e local de realização. O segundo tratava da distribuição dos 
questionários; organização da entrega; abordagem do visitante; conforto do res-
pondente. O terceiro discorria sobre o apoio durante o preenchimento do questio-
nário. O quarto falava sobre o recolhimento dos questionários. O quinto destacava 
o acompanhamento (as metas quantitativas semanais eram verificadas por meio 
de uma tabela de controle, na qual constava o número de questionários entregues, 
respondidos, inválidos, recusados, devolvidos em branco e não devolvidos).

Na Pesquisa Perfil-Opinião 2005, o período de aplicação dos questionários em 
11 museus14 situados na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro e que 
contou com uma amostra de 3407 respondentes variou de um até quatro meses. 
Os primeiros resultados da análise foram publicados no I Boletim do OMCC. Um tra-
balho inicial, mas que já dava uma demonstração de sua importância (OMCC, 2006).

Em dezembro de 2008 foi lançado o livro “Museus e seus visitantes: relatório 
da pesquisa perfil-opinião 2005”, contendo os resultados integrais relativos aos 
11 museus participantes da investigação. Estes foram organizados em blocos te-
máticos correspondentes àqueles definidos no questionário da pesquisa e apre-
sentados em tabelas e gráficos que sintetizam os percentuais gerais do conjunto 
das instituições. Também foram expressos segundo a agregação15 destas insti-
tuições em categorias estabelecidas de acordo com a natureza do acervo prin-
cipal declarado por cada museu: (i) Museus de ciências - Museu Aeroespacial, 
Museu de Astronomia e Ciências Afins, Museu do Universo – Planetário da Cidade 
e Museu da Vida; (ii) Museus históricos -Museu Casa de Rui Barbosa, Museu His-
tórico Nacional e Museu do Primeiro Reinado; (iii) Museus de arte - Museu Antônio 
Parreira e Museu de Arte Contemporânea de Niterói (iv) Museus etnográficos e de 
história natural - Museu do Índio e Museu Nacional (KÖPTCKE et al., 2008).

Como dito anteriormente, o primeiro protocolo compartilhado proposto pelo 
OMCC foi a pesquisa Perfil-Opinião que em 2006foi estendida a outros museus16 
, dois no Rio de Janeiro, seis em Belo Horizonte (MG) e um em Santa Teresa (ES).

Entre o final de 2006 e início de 2007, a pesquisa foi realizada em instituições 
paulistas, onde contou com o apoio da Unidade de Preservação do Patrimônio 
e Museus da Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo, que garantiu a for-

14 Museu Aeroespacial, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Museu do Universo - Planetário da Cidade, Museu da 
Vida, Museu Casa de Rui Barbosa, Museu Histórico Nacional, Museu do Primeiro Reinado,Museu do Índio, Museu Nacio-
nal/UFRJ, Museu Antônio Parreiras e Museu de Arte Contemporânea de Niterói. 

15 A análise dos agregados por acervo principal foi apresentada como estudo exploratório, visto que no caso da cate-
goria “museus etnográficos e de história natural”, composta por dois museus: o Museu Nacional de História Natural e o 
Museu do Índio, este último não alcançou, no período de estudo, a meta de amostragem predefinida. 

16 A pesquisa contou com uma amostra de 2355 questionários válidos aplicados nos seguintes museus: Museus Castro 
Maya - Chácara do Céu e Açude; Museu de Mineralogia Djalma Guimarães; Museu Histórico Abílio Barreto; Museu de 
Artes e Ofícios; Museu Mineiro; Museu de História Natural e Jardim Botânico; Instituto Museu Gira Mundo e Museu de 
Biologia Mello Leitão. Apesar dos dados terem sido tabulados e utilizados pelos museus não foi elaborado um relatório 
da pesquisa para divulgação. 
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mação de um Núcleo Estadual do OMCC. O universo pesquisado totalizou 13 mu-
seus17. O período de aplicação dos questionários (mesmas perguntas da versão 
fluminense) variou de um mês até cinco meses e o número aplicado em cada um 
deles variou segundo a meta proposta e o andamento da pesquisa de campo. An-
tes do início da aplicação foram feitas reuniões com os responsáveis de cada um 
dos museus para orientar os procedimentos de campo e as formas de acompa-
nhamento e controle.Todos os museus realizaram a pesquisa segundo o proto-
colo previsto e o quantitativo de questionários aplicado garantiu a significância 
estatística dos resultados obtidos na pesquisa.A análise descritiva preliminar 
dos dados agregados dos museus participantes da pesquisa foi apresentada em 
um Relatório (OMCC, 2008a).

Em dezembro de 2008, saiu publicado o II Boletim, apresentando os princi-
pais resultados do estudo. Tomando como fio condutor o I Boletim, a ideia deste 
segundo número foi observar a variação de comportamento e de perfil entre os 
visitantes dos museus de São Paulo. Propôs também comparar quanto ao per-
fil socioeconômico e algumas características das visitas, os resultados da pes-
quisa paulista com aqueles da pesquisa realizada no Rio de Janeiro e Niterói. 
A análise comparativa permitiu abordar questões que remetem não apenas às 
características particulares da população e à variação da frequência de visitas 
a museus e centros culturais entre paulistanos e fluminenses, mas também à 
peculiaridade dos museus que foram investigados na pesquisa (OMCC, 2008b).

Em 2009, o OMCC se preparou para enfrentar um novo desafio, isto é, iniciar 
a segunda rodada da Pesquisa Perfil-Opinião no estado do Rio de Janeiro, dando 
continuidade à investigação sobre o público de modo a garantir a comparabili-
dade dos resultados com a anterior, e a periodicidade de quatro anos.Pretendeu 
acompanhar eventuais modificações nas formas de visita e no perfil de visitan-
tes de dez das onze instituições que participaram em 2005 no Rio de Janeiro e 
Niterói. Apenas o Museu do Índio não repetiu a pesquisa. Além da possibilidade 
de realizar a primeira comparação, a rodada de 2009 contou com uma amostra 
de 7286 respondentes e agregou três novas instituições: o Museu da República, o 
Museu Imperial, o Museu Carmem Miranda e a Casa da Descoberta da Universida-
de Federal Fluminense/UFF. Foi desenvolvida com apoio das diferentes institui-
ções que disponibilizaram recursos humanos e logísticos para a sua realização. 
As equipes dos museus envolvidos participaram de reuniões e oficinas ministra-
das pela equipe técnica do OMCC, responsável pela formação de multiplicadores, 
capacitando-as e apresentando o material associado à investigação presente no 
Caderno de Campo, enfatizando os itens referentes à metodologia de amostra-
gem aleatória e aos procedimentos que orientam o protocolo Perfil-Opinião.

17 A amostra do estudo, com 7773 questionários válidos, contou com a participação das seguintes instituições mu-
seológicas:Museu de Arte Moderna - MAM; Museu Lasar Segall; Pinacoteca do Estado; Estação Pinacoteca; Museu 
Casa de Portinari; Paço das Artes; Museu da Casa Brasileira; Museu da Imagem e do Som; Museu do Café; Memorial do 
Imigrante; Museu da Língua Portuguesa; Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e Museu Histórico Pedagógico Índia 
Vanuíre. 
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O relatório “Pesquisa Perfil-Opinião 2009”18 consistiu na apresentação das 
tabelas de frequência referentes às respostas aos questionários aplicados em 
cada um dos museus participantes. Os quatro blocos temáticos foram apresen-
tados e precedidos por uma breve análise descritiva dos dados, sem pretensão 
analítica. O intuito era que o Relatório, voltado, em primeiro lugar, para os pro-
fissionais e gestores das instituições partícipes fornecesse elementos de apoio 
capazes de subsidiar tanto as decisões cotidianas de gestão institucional quanto 
a compreensão dos processos de apropriação social da cultura (KÖPTCKE, 2012).

A transição: do OMCC ao OMCC&T
Concluída a pesquisa de 2005, teve início um circuito de geração de dados, 

reflexão sobre as práticas diante de informações inéditas e análises compara-
tivas que possibilitaram desnaturalizar as expectativas sobre quem visitava os 
museus da rede e sobre seus modos de apropriação dessas instituições. É cons-
truída, assim, uma dinâmica de produção e circulação de discursos acerca dos 
visitantes, que envolve diretamente os pesquisadores, mas, principalmente, o 
corpo profissional dos museus partícipes. O aspecto mais original do OMCC con-
siste no fato deste não se resumir a um protocolo de pesquisa, mas de se con-
figurar como uma rede colaborativa, que engloba, por adesão, profissionais e 
gestores, especialistas ou não dos estudos de público, que buscam construir e 
ampliar a interlocução com os diferentes públicos e não públicos dos museus. 
Esta rede se formou com vistas a acompanhar e refletir sobre como as institui-
ções museais e os campos simbólicos nos quais operam se relacionam com os 
diferentes segmentos sociais e são por eles apropriados.

No centro de todos os esforços promovidos pelo OMCC sempre residiu a 
meta de se superar a produção da esfera discursiva para a transformação de 
práticas, com desdobramentos na organização, planejamento e gestão das ins-
tituições. Neste sentido, quando concluída a pesquisa 2009, diante de novas 
possibilidades institucionais e políticas para o OMCC, foram desenhados três ce-
nários possíveis: o primeiro previa uma continuidade com base setorial, a partir 
de sua assimilação como programa de pesquisa da FIOCRUZ, em parceria com 
o MAST, ENCE/IBGE e outros museus, com ênfase na reflexão sobre a relação 
destes museus com a sociedade, obedecendo às suas agendas e necessidades 
particulares; o segundo previa sua setorização por meio da assimilação ao corpo 
da administração pública dos museus, com foco nas pautas e agendas da gestão 
pública das instituições; e o terceiro imaginou o fortalecimento de um programa 
interinstitucional e intersetorial, capaz de articular antigos e novos parceiros da 
academia, da gestão pública, bem como profissionais e instituições.

O primeiro cenário se caracterizava por uma articulação horizontal por ade-
são, enquanto os demais poderiam sugerir um formato verticalizado, atuando 
sistemicamente do nível federal até o local e vice-versa. Prevaleceu a assimi-

18 No relatório não foram publicadas análises comparativas entre os diferentes museus participantes. 
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lação setorial (museus e centros de ciência e tecnologia), relacionada à agen-
da de pesquisa e gestão das instituições partícipes, de forma horizontalizada. 
A criação do Observatório de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia (OMC-
C&T) reflete a opção por uma mobilização institucional para a escuta inclusiva 
e construção de discursos, com os públicos, sobre suas formas de apropriação 
dos museus, da ciência e da tecnologia.

Observatório de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia
A produção de informações sobre as formas de apropriação dos museus pela 

sociedade tem sido um requisito essencial para a avaliação e subsequente refle-
xão sobre o processo de atuação e planejamento de ações em instituições com-
prometidas com a divulgação da ciência e tecnologia e com a criação de interesse 
e de uma cultura de apropriação deste conhecimento pelo público. Estas questões 
nortearam a terceira pesquisa sobre o perfil e a opinião do visitante de museus de 
ciência da cidade do Rio de Janeiro. Originária do OMCC, dissolvido em 2012, reuniu 
em uma nova frente de ação cinco das instituições participantes do projeto origi-
nal: Museu da Vida, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Museu Nacional/UFRJ, 
Museu Aeroespacial e Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro. Este gru-
po, que tem a ciência como tema de ligação, decidiu propor a criação do OMCC&T, 
organizando uma rede de produção, reunião, compartilhamento de estudos e de 
conhecimentos sobre a divulgação da ciência na sociedade. 

Em 2013 foi realizada a terceira rodada da pesquisa Perfil-Opinião,mantendo 
a periodicidade de quatro anos, seguindo o protocolo estabelecido pelo OMCC. A 
pesquisa passou a ser direcionada aos espaços de ciência, garantindo a compara-
bilidade dos resultados das cinco instituições participantes das etapas anteriores, 
realizadas em 2005 e 2009. A continuidade do estudo possibilitou o compartilha-
mento de informações, facilitando o processo de produção de conhecimentos so-
bre este público específico - o visitante de museus e centros de ciência e tecnolo-
gia da cidade do Rio de Janeiro.

Essa pesquisa foi realizada considerando a metodologia utilizada desde2005 
e seus dados foram gerados por meio de um questionário auto aplicado com 31 
questões. As perguntas versaram sobre antecedentes e circunstâncias da visita, 
opinião, hábitos culturais e perfil sociodemográfico, cultural e econômico do res-
pondente. O instrumento sofreu poucas adaptações em relação ao original, o que 
permitiu a futura comparabilidade dos resultados nos três levantamentos realiza-
dos. A seleção dos informantes seguiu o mesmo método de amostragem estabe-
lecido pelo protocolo perfil-opinião do OMCC, descrito anteriormente. A amostra 
foi de 1809 respondentes. Os resultados deste estudo foram publicados em “Mu-
seus de ciência e seus visitantes: pesquisa perfil-opinião 2013” (COSTA et al., 2015).

Anos seguintes à criação do OMCC&T 
No transcorrer do ano de 2016, o OMCC&T estabeleceu três frentes de traba-

lho: fortalecimento de sua rede, a elaboração de um seminário e a preparação da 
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nova rodada da pesquisa Perfil-Opinião dos Visitantes. 

Um aspecto ligado ao fortalecimento da rede diz respeito à sua ampliação. 
Nos anos de 2016 e 2017 passam a integrar a rede OMCC&T: Museu do Meio Am-
biente/Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Ministério do Meio Ambiente), Museu 
Ciência e Vida (Fundação Cecierj/Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação 
do Estado do Rio de Janeiro), Museu Naval (Marinha do Brasil) e Espaço Ciência 
Viva (ECV). A mais recente instituição a ingressar foi a Casa da Ciência (Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro/Ministério da Educação), em 2018, totalizando 
cinco novos museus nos últimos anos.

O II Seminário de Pesquisa OMCC&T, intitulado “Os públicos dos museus e 
centros de ciência, indicadores e percepções da cultura científica”, ocorreu em 
novembro de 2017 e contou com a participação de renomados palestrantes e de-
batedores da área. Sua realização foi viabilizada pela aprovação do Observató-
rio na chamada ARC 01/2017 do CNPq, categoria divulgação científica, que apóia 
eventos nacionais ou internacionais da área, promovidos por sociedades ou as-
sociações científicas e/ou tecnológicas. 

Considerando que o papel da ciência e da tecnologia na sociedade contem-
porânea é inegável e tem diretamente influenciando nossa cultura, o Seminário 
teve por objetivo discutir os resultados recentes de pesquisas e estudos acerca 
da relação entre ciência e sociedade no âmbito dos museus e centros de ciência 
e tecnologia. Outro ponto debatido diz respeito ao destaque que estas institui-
ções vêm adquirindo não só pelas oportunidades diferenciadas de aquisição e 
aprofundamento de conhecimentos que proporcionam, mas também pelo com-
promisso com a fidedignidade das informações disponibilizadas ao público. Ao 
longo da discussão foi observado também o contexto de indicadores e hábitos 
culturais, buscando alternativas e proposições para gerar subsídios que possi-
bilitem o constante aprimoramento das ações, que informem políticas públicas, 
além de contribuir para a reflexão sobre o papel atual dos museus e para a com-
preensão de fatores e experiências que promovam a democratização do acesso 
e legitimem a apropriação reflexiva e plural da cultura científica.

No Seminário foram discutidos temas primordiais relacionados à pesquisa de 
percepção pública da ciência e letramento científico e à produção de indicadores 
culturais e de dados sociodemográficos para o campo dos museus. Em um Painel 
foi apresentado o OMCC&T e os resultados da pesquisa “Museus de Ciência e seus 
Visitantes: estudo longitudinal 2005, 2009, 2013”, que é a primeira de seu tipo em 
curso no Brasil. Foram quase 14 anos - entre o planejamento, a execução e aná-
lise - para produzir uma base longitudinal com dados da circunstância da visita, 
opinião sobre o museu, hábitos culturais e perfil sociodemográfico e econômico 
do público de visitação espontânea de cinco museus de ciência e tecnologia situ-
ados na cidade do Rio de Janeiro. Na ocasião foi lançado o site do OMCC&T19 e o 
livro com a análise descritiva do estudo longitudinal (MANO et.al., 2017).

19 http://www.omcct.fiocruz.br/ 
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No período 2017-2018 foi realizada a quarta tomada de dados para a pesquisa 
Perfil-Opinião dos Visitantes. Desta participaram nove museus: Museu Nacio-
nal (UFRJ), Museu Naval, Museu da Vida, Museu de Astronomia (MAST), Museu do 
Universo/Fundação Planetário, Museu Ciência e Vida, Museu do Meio Ambiente/
Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Museu Aeroespacial, Espaço Ciên-
cia Viva. Pela primeira vez, no âmbito do OMCC&T, parte dos dados foram cole-
tados utilizando-se o questionário em formato digital, desenvolvido no softwa-
re FormSus, disponibilizado pela plataforma DataSus, do Ministério da Saúde. O 
protocolo aplicado nessa rodada gerou dados, até o momento, inéditos e que di-
zem respeito à presença de pessoas com deficiência nos museus participantes. 

Atualmente os dados oriundos de mais de 4.500 questionários vêm sendo 
consolidados. Eles possibilitarão a apresentação do estudo longitudinal repre-
sentativo de 16 anos de atuação dos cinco museus iniciais em análises bivaria-
das, bem como o acompanhamento do perfil sociodemográfico do público, a di-
versidade de visitas e a sua impressão sobre os novos museus participantes.]

Em 22 de julho de 2018 foi lançada a Chamada Universal MCTIC/CNPq  (Nº 
28/2018). O OMCC&T teve o projeto “Lembranças, vivências, presenças que mar-
cam: o que forma o público de um museu de ciência?”, sob a coordenação de 
Mônica Dahmouche20, aprovado neste edital. O mesmo tem como objetivo geral 
investigar, junto aos visitantes espontâneos, maiores de 30 anos, dos museus 
que integram a Rede, as possíveis relações das vivências e memórias afetivas 
construídas a partir da visita a museus e instituições científicas, com a promo-
ção da motivação intrínseca em favor do interesse por ciência e com o estímulo 
à prática de visita a museus e centros de ciência. De abordagem qualitativa, a 
pesquisa vem sendo realizada a partir da aplicação de entrevistas semiestrutu-
radas em amostras selecionadas, definidas segundo parâmetros específicos, de 
acordo com o público visitante de cada instituição participante.

Comentários finais
As perspectivas futuras da rede OMCC&T compreendem a publicação do re-

latório consolidado 2005-2009-2013 dos cinco museus iniciais e a apresentação 
dos quatro novos museus; a consolidação e análise dos dados obtidos nas ques-
tões abertas do questionário; a elaboração de artigos e a conclusão da pesquisa 
que tem como foco as recordações do público sobre a visita a museus de ciência.

Os dados obtidos ao longo da trajetória narrada no presente artigo consti-
tuem a mais abrangente pesquisa de público realizada no país. Entendemos que 
a Pesquisa Perfil-Opinião é produto de um grande esforço coletivo que deve seu 
sucesso ao amadurecimento do campo museal no sentido de valorizar os estu-
dos de público como instrumento de apoio à gestão e escuta dialógica face às 
expectativas sociais diante dos museus e instituições afins. Os resultados de 

20 Diretora do Museu Ciência e Vida, da Fundação Cecierj/Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do 
Rio de Janeiro. 
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investigações dessa natureza vêm gerando um tipo de conhecimento capaz de 
subsidiar tanto as decisões cotidianas de gestão institucional como a compre-
ensão dos processos de apropriação social da cultura e a elaboração de políticas 
públicas para o setor. A todos os museus que participam da pesquisa vão nossos 
sinceros agradecimentos.
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Resumo: O artigo apresenta experiências de trabalhos colaborativos no Museu 
Histórico Nacional, procurando compreender seus processos e seu papel na 
produção do conhecimento histórico. Partimos de uma perspectiva decolonial 
(WALSH, 2009) para refletirmos sobre a constituição de uma prática colecionista 
fundamentada na ideia de autoridade compartilhada,( FRISCH, 1990).
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Abstract: This article presents collaborative works experiences in the National 
Historical Museum, seeking to understand its processes and its role in the know-
ledge production. We are basing on a decolonial perspective (WALSH, 2009) in 
order to think about the building of a collecting practice based on the idea of 
shared authority (FRISCH, 1990).

Keywords: National Historical Museum, Collecting, Shared Authority and Colla-
borative Works.
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Criado em 1922, no âmbito das comemorações do centenário da Indepen-
dência do Brasil, o Museu Histórico Nacional dedica-se ao estudo, divulgação 
e coleta de acervo referente ao passado brasileiro e suas relações com outros 
países e culturas. Suas primeiras coleções indicavam uma chave de leitura da 
história que enaltecia feitos militares, religiosos, do Estado e seus agentes. Na 
década de 1980, com as transformações no campo museal e historiográfico, os 
critérios de seleção de acervo foram repensados. Nesse sentido, uma política de 
aquisição foi formalizada em 1992, possibilitando a ampliação e diversificação 
da coleção com itens do cotidiano, como eletrodomésticos, brinquedos, indu-
mentária entre outros. 

Recentemente, sob a direção do historiador Paulo Knauss, a instituição vem 
buscando mobilizar diferentes setores da comunidade civil organizada, no sen-
tido de estimular o colecionismo e proporcionar uma representação maior de al-
guns segmentos sociais no acervo do MHN, de forma colaborativa. Entre essas 
ações, destacamos a prática das rodas de conversa com os movimentos sociais 
no sentido de conhecer as memórias que valorizam e incentivar a doação de ob-
jetos que as correspondem, a exemplo do que aconteceu com os Movimentos 
Feministas em 2017, gerando a aquisição de objetos representativos das lutas 
das mulheres na década de 1970, e com o Movimento Negro desde 2018, criando 
condições para novas leituras do acervo do MHN relativo à história da diáspo-
ra africana no Brasil. Vale destacar ainda a aquisição das coleções Amigos da 
Panair, reunida por ex-funcionários da companhia aérea fechada em 1965 pelo 
governo militar, e do Museu das Remoções constituída por fragmentos das casas 
dos moradores da Vila Autódromo que foram removidos e viram a destruição de 
sua comunidade pela prefeitura do Rio de Janeiro, no contexto das obras para 
a realização das Olimpíadas na cidade, em 2016. O presente texto apresenta o 
desenvolvimento dessas ações colaborativas no MHN e reflete sobre o ato de 
musealização como uma prática discursiva, intimamente vinculada à museogra-
fia da instituição como um todo e lançando as bases para a produção do conhe-
cimento sobre temas sensíveis na instituição, ainda à espera de uma abordagem 
sob a perspectiva da interculturalidade crítica e decolonial5.

De musealizar... 
Entende-se musealização como a criação do “objeto de museu”, “operação 

de extração, física e conceitual, de uma coisa de seu meio natural ou cultural, 
conferindo a ela um estatuto museal – isto é, transformando-a em museália”6.

Trata-se de tornar determinado objeto como parte integrante de um acervo 
museológico, alterando seu valor de uso, seu estatuto e tornando-o um patrimô-

5 WALSH, Catherine. Interculturalidade crítica e pedagogia decolonial: in-surgir, re-existir e re-viver. In. CANDAU, Vera 
Maria (Org.). Educação intercultural na América Latina: entre concepções, tensões e propostas. Rio de Janeiro: 7 Le-
tras, 2009. p. 12-43. 

6 DESVALLÉES, André; MAIRESSE, François. Key Concepts of Museology. ICOM, 2010, p. 48. Disponível em: < http://
icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Anglais_BD.pdf > Acessado 
em: 2 de jun. 2017. 
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nio ou bem cultural. Uma vez dentro do museu, o objeto assume o papel de docu-
mento, evidência material ou imaterial das sociedades e seu meio, fonte primária 
de pesquisa e, também, objeto de fruição cultural e sensorial. 

No caso de um museu de história, como o MHN, musealizar um objeto con-
siste em agregar a ele o estatuto de objeto histórico o que implica sua categori-
zação como documento e seus corolários indício e evidência. Trata-se, portanto, 
de uma operação que começa com a separação do objeto de seu contexto de 
origem, para ser preservado, estudado e exposto como fonte de informação e 
evidência de determinada situação cultural e histórica. É por essa razão que a 
musealização envolve as atividades básicas dos museus: preservação (seleção, 
aquisição, gestão, conservação), pesquisa (levantamento de informações, aper-
feiçoamento da documentação sobre o acervo, atribuição de sentido e autentici-
dade) e comunicação (exposições, publicações e atividades educativas e sociais).

Conforme afirma Waldisa Rússio Guarnieri quando se musealiza com inten-
ções de documentalidade e fidelidade, procura-se passar informações à comu-
nidade: “(...) a informação pressupõe conhecimento (emoção/razão), registro 
(sensação, imagem, ideia) e memória (sistematização de ideias e imagens e es-
tabelecimento de ligações) ”7. Portanto, o documento não é algo dado, e sim cria-
do com intenções específicas de ser evidência e prova de determinado contexto 
cultural ou histórico.

Os objetos musealizados são submetidos a um processo contínuo de signifi-
cações ocorridas frente às transformações trazidas pela produção de conheci-
mento e pelas diversas práticas museográficas as quais estão sujeitos8. A mu-
seografia, portanto, não se restringe ao ato da exposição. Aparece pela primeira 
vez no tratado escrito por Gaspar Friedrich Neickel, publicado em Hamburgo em 
1727 e relaciona-se com a escolha dos lugares mais adequados para receber uma 
coleção, sobre a melhor maneira de conservá-la e finalmente sobre sua classi-
ficação e organização9 A museografia, desse modo, não se restringe apenas à 
prática no interior dos espaços museológicos, mas encontra-se vinculada à mu-
seologia em todos seus aspectos10.

Cabe ressaltar que no processo de musealização e na produção do discur-
so museográfico pesquisadores, curadores e técnicos dão sentido ao acervo, 
quando estudam, classificam e documentam seus objetos. Isso porque acabam 
por produzir novos significados, potencializando as características informacio-
nais dos acervos e as possibilidades de discursos com eles. As escolhas do que 
é ou não musealizado, as formas de classificação, descrição, indexação e expo-
sição produzem múltiplos sentidos ao sistematizar novas e antigas informações. 

7 Apud. PADILHA, Renata Cardozo. Documentação museológica e gestão de acervo. Florianópolis: FCC, 2014. 

8 Id. Ibid. 

9 POULOT, Dominique. Museu e museologia. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. p. 127. 

10 LOUREIRO, José Mauro Matheus. Esboço acerca da documentação museológica. In: GRANATO, Marcus e SANTOS, 
Claudia Penha dos. Documentação em Museus. Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Ciências Afins. (MAST Collóquia, 
10). p. 24-30, 2008. 
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Destarte, o profissional que estuda coleções precisa ter consciência de que ele 
mesmo é um agente produtor de sentido. A partir da sua atuação profissional 
ou influência intelectual estes agentes podem dar, por exemplo, notoriedade a 
determinado acervo através de pesquisas, exposições, publicações e práticas 
de documentação. Da mesma forma, podem decidir sobre sua reorganização, 
classificação, procedimentos de restauração e até mesmo descarte.

Isso faz com que o trabalho de pesquisa sobre objetos ou coleções muse-
ológicas seja um processo constante de construção da coleção, uma vez que 
seus sentidos e valores documentais não se encerram no ato de incorporação de 
determinado objeto ao museu. A musealização é um trabalho contínuo de trata-
mento e gestão de acervos museológicos, no qual o trabalho de pesquisa é parte 
fundamental. Este trabalho constrói possibilidades documentais e informacio-
nais dos objetos, procedimento no qual o papel dos profissionais que atuam em 
museus é produtor de sentidos. Assim, os atos de descrever, sistematizar infor-
mações e estabelecer relações com outros acervos permitem a ampliação da 
noção de documento, categoria fundamental ao ato de musealizar.

Musealização e ressignificação de coleções
As coleções adquiridas na gestão do professor Paulo Knauss, foram cons-

tituídas e doadas por grupos sociais que até então estavam ausentes, sub-re-
presentados ou eclipsados na museografia da instituição. O papel da instituição 
foi o de fomentar o colecionismo, por meio de rodas de conversas, palestras e 
seminários no próprio museu, onde foram tratados assuntos relativos à repre-
sentação da memória dos negros, das mulheres, entre outros.

A primeira coleção formada coletivamente para integrar o acervo do MHN 
foi a da Família Panair, associação formada por ex-funcionários da empresa e 
seus familiares. A Panair foi umas das maiores Companhias de aviação brasileira 
e fora fechada em 1965. À época, operava com exclusividade as rotas em todo 
o Brasil e em vários países da América do Sul, realizando voos para a Europa, 
África e Oriente Médio. Em 10 de fevereiro, sem que antes fosse instaurado um 
processo administrativo regular, todas as suas concessões de linhas aéreas fo-
ram suspensas, por meio de um despacho assinado pelo então Presidente da 
República, o marechal Castello Branco, e pelo seu ministro da Aeronáutica, bri-
gadeiro Eduardo Gomes. Ainda nos dias de hoje o processo judicial de reparação 
dos danos causados à empresa e aos seus funcionários está aberto na justiça, 
sendo um dos casos mais polêmicos do direito empresarial brasileiro.

A coleção formada e doada pela Família Panair ao MHN é composta por mais 
de mil itens vinculados ao cotidiano de trabalho dos funcionários da companhia e 
que representam uma fase da aviação brasileira, marcada pela sofisticação dos 
serviços de bordo e pela divulgação do país como destino turístico e empresarial 
na América do Sul. Representa também a luta pela valorização da memória da 
companhia e de seus trabalhadores.

Já a coleção do Movimento Feminista teve origem nas conversas com a pro-
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fessora Hildete Pereira de Melo Hermes de Araújo, personagem chave na mili-
tância feminista desde os anos 1970. Foi ela — que já havia mobilizado doações 
junto a outras lideranças do feminismo no Brasil, como os óculos de Rose Marie 
Muraro, por sua filha Tonia Muraro, e o cinzeiro de Carmen da Silva, por Maria 
José “Zezé” de Lima — quem organizou conosco a roda de conversa realizada no 
MHN em agosto de 2017, ampliando a participação das mulheres na represen-
tação da história do Brasil produzida e divulgada na instituição, não apenas por 
meio de suas doações, mas primordialmente por meio do compartilhamento de 
suas histórias. A coleção está sendo formada por objetos pessoais e icônicos 
de pessoas vinculadas ao movimento, o telefone utilizado pela cineasta Eunice 
Gutman para articulação de reuniões e atos do movimento, coroa e faixa com a 
inscrição “Rainha do Lar”, utilizadas por Carmen da Silva em passeata pelas ruas 
do centro do Rio no dia 8 de março de 1983, entre outros. 

Outra ação que destacamos aqui é a coleção Vila Autódromo, formada a par-
tir da parceria com o Museu das Remoções, que se configura como “um instru-
mento de resistência e luta [...] contra as políticas de remoções, suas ações ar-
bitrárias e consequentes apagamentos de memória”11. A Vila Autódromo teve sua 
origem nos anos 1960, como uma colônia de pescadores estabelecida às mar-
gens da Lagoa de Jacarepaguá, zona oeste do Rio Janeiro. Próximo ao local, na 
década seguinte, fora construído um autódromo, o que deu origem ao nome da 
comunidade. Durante a década de 1990, a comunidade sofreu várias tentativas 
de remoções, ao mesmo tempo em que ações importantes, como o cadastra-

11 Disponível em: https://museudasremocoes.com Acesso em: 21 de fev. 2019. 

IMAGEM 1: Roda de conversa com representan-
tes do Movimento Feminista no Museu Histórico 
Nacional, em 15/08/2017. Foto: Valéria Abdalla

IMAGEM 2: Telefone utilizado pela cineasta Eu-
nice Gutman doado por ela ao Museu Histórico 
Nacional. Foto: Eunice Gutman
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mento sócio-econômico feito pelo Governo do Estado, em 1992, asseguraram a 
permanência dos moradores na região.

Com os preparativos da cidade para receber os Jogos Olímpicos de 2016, a 
remoção de comunidades de baixa renda ganhou espaço e força na prefeitura de 
Eduardo Paes (2009 – 2016). No Plano Estratégico anunciado em janeiro de 2010, 
a Vila Autódromo estava entre as 119 favelas que seriam reassentadas pelo Muni-
cípio. E assim, mais de 500 famílias foram removidas para a construção do Par-
que Olímpico, do Centro de Mídia e das reformas de mobilidade urbana. Durante 
todo o processo houve uma intensa mobilização dos moradores, que utilizaram 
de ferramentas museológicas — como a criação do Museu das Remoções e uma 
exposição no local — na luta pelo direito de ali permanecerem e pelo pagamento 
devido das indenizações aos removidos.

A partir da articulação com o Museu das Remoções, representado pela líder 
comunitária Sandra Maria de Souza e intermediada pelo museólogo Mário Cha-
gas, formou-se uma coleção com escombros da Vila Autódromo, para integrar 
o acervo do MHN. Entende-se que os vestígios de demolições são documentos 
históricos que devidamente tratados museograficamente, tornam-se elementos 
representativos das remoções de comunidades pobres da cidade, a exemplo do 
desmanche do Morro do Castelo em 1922, e sobre o qual o MHN possui inúmeros 
vestígios. São acervos que representam as recorrentes lutas por moradia e con-
tra a gentrificação da cidade e a criminalização da pobreza, temas caros à história 
do Brasil e que enriquecem as possibilidades de abordagens da história nacional.

Outra coleção que está sendo formada coletivamente com lideranças do mo-
vimento negro é a das heranças da diáspora africana no Brasil. Historicamente, 
negros e negras têm sido abordados no MHN pelo viés da escravidão durante os 
períodos colonial e imperial. A partir dessa chave de leitura são apresentados 
aspectos das culturas africanas na cultura brasileira e a ação de personagens do 
movimento abolicionista durante o novecentos. Todavia, o MHN possui diversos 
objetos relacionados à história dos afrodescendentes, que nem assim vêm sen-
do tratados, por estarem preservados na Reserva Técnica, carecendo de pes-
quisa e tratamento técnico. 

A especificidade do trabalho em conjunto com membros do Movimento Ne-
gro está na possibilidade de realização de novas leituras do acervo museológico 
relativo a essa temática, aliado ao compartilhamento da autoridade no processo 
de atribuição de novos sentidos à coleção que se forma e na produção do co-
nhecimento sobre e a partir dela. Ao identificarmos os objetos do MHN relativos 
à história afro-brasileira e percebermos como podem constituir outras narrati-
vas, sob a perspectiva decolonial e de valorização dos agentes sociais, teremos 
condições de criar uma linha de aquisição de objetos vinculados à luta contem-
porânea pelo combate ao racismo e à intolerância religiosa, contribuindo para a 
valorização da cultura afro-brasileira. 

Os professores Amauri Mendes, Alexandre Ribeiro, Asfilófio de Oliveira Filho 
(Filó) e José Carlos Felix compareceram à primeira roda de conversa com o Movi-
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mento Negro no MHN, realizada no dia 25 de maio de 2018, dando início ao Grupo de 
Trabalho que se dedica à análise do acervo do museu relativo à história das negras 
e dos negros. Capítulo importante dessa articulação é o tratamento de um acervo 
que está nas coleções do MHN desde 1999. Trata-se de 38 objetos pertencentes a 
um terreiro de candomblé que foram doados ao museu pela própria Ialorixá (mãe 
de santo), Zaira Trindade, que estava encerrando suas atividades religiosas e de-
sativando o espaço. O terreiro estava situado na Vila Vintém, comunidade locali-
zada entre os bairros de Realengo e Padre Miguel, no Rio de Janeiro.

À época, um técnico do museu — o museólogo Juarez Guerra — foi ao terreiro 
selecionar as peças, contudo por não ser iniciado na religião, tampouco conhe-
cê-la como estudioso baseou suas escolhas em critérios técnicos e materiais — 
acertadamente, pois assim conseguiu garantir a ida dos objetos para o MHN. Po-
rém, pode-se dizer que esse processo de musealização não foi pleno, uma vez que 
não foram realizados alguns procedimentos técnicos de registro de informações 
sobre a doadora e as motivações da doação. As razões para a carência de informa-
ções a respeito do acervo adquirido vão desde o pequeno número de servidores 
até a falta de especialistas no tema no quadro técnico da instituição. O resultado é 
que ao longo desses quase 20 anos esses objetos nunca foram expostos no MHN.

Nossa dificuldade em lidar com esse acervo foi compartilhada durante a roda 
de conversa com o movimento negro. Assim, o professor Alexandre Ribeiro nos 
apresentou ao Babalorixá (mais conhecido como “pai de santo”) Rogério Eliziário — 
cujo nome na religião é Tateto Lengonunqueno — figura com autoridade reconhe-
cida entre seus pares. Solicitamos a ele que viesse ao museu para nos orientar na 
revisão da identificação das peças; identificar se o sagrado ainda estava presente 
no acervo, o que nos impossibilitaria de dar e esses objetos um tratamento museo-
lógico, portanto laico, sem desrespeitar os fundamentos da religião. Enfim, estava 
em questão indicar possibilidades e impossibilidades de tratamento e exposição da 
coleção, uma vez que em se constituindo assentamentos de orixás (Ogum, Obaluaê, 
Iemanjá e Oxum), deveriam ter sido destruídos ao serem encerradas as atividades 
do terreiro ou diante da morte da Ialorixá, segundo os preceitos do candomblé. 

O acervo foi preparado no espaço da reserva técnica do MHN para a visita do 
Babalorixá que, na ocasião, identificou a relação das peças com a liturgia do can-
domblé, os respectivos orixás que os assentamentos se relacionam e os elemen-
tos materiais que devem ser preservados na conservação preventiva. Identifi-
cou também que o sagrado ainda está presente nos objetos, o que não impede 
sua exposição, uma vez que o sagrado ali está “adormecido” e a própria doado-
ra, com o ato de transferir para o museu a responsabilidade sobre os objetos, 
já possibilitou tornarem-se, de fato, acervos museológicos. Todos esses proce-
dimentos estão sendo documentados e inseridos nos dossiês de musealização 
dos objetos. O projeto de exposição dos objetos do sagrado, no módulo relativo 
à construção da cidadania no período republicano, tem sido elaborado por uma 
curadoria compartilhada, liderada pelo Babalorixá Rogério Elisiário.
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A título de conclusão
Retomamos, portanto, a importância dos agentes que lidam com acervo e da 

documentação museológica como produtores de sentidos e de musealidade. Neste 
caso, trata-se da musealização e do processo de produção do conhecimento de for-
ma colaborativa, amparados pela prática do compartilhamento de autoridades12  no 
espaço do museu. Os museus são lugares consagrados pela autoridade intelectual 
de historiadores, historiadores da arte, museólogos, arquitetos entre outros, que 
tradicionalmente atuam na museografia da instituição, principalmente nos procedi-
mentos de musealização, documentação e exposição. Na maior parte das vezes ob-
jetos relacionados às culturas populares ou tradicionais são tratados somente pela 
autoridade acadêmica e científica, criando narrativas colonizadoras que se tornam 
distantes do contexto original e das pessoas que os produziram e os usaram. Porém, 
não se trata aqui de inverter essa relação e passar a tratar tais acervos somente pela 
autoridade tradicional e sim compartilhar saberes, mobilizar autoridades diversas 
com o objetivo de realizar um tratamento museológico mais embasado e que permi-
ta transformar esse conjunto de peças em objetos museológicos com toda a sua po-
tencialidade documental. É também uma prática decolonial, no sentido de construir 
narrativas museológicas mais plurais, justamente em instituições tão marcadas 
pela ação do estado, pelas narrativas historiográficas consagradas e marcadas pelo 

12 FRISCH, Micheal. A Shared Authority: Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History. New York: State 
University of New York Press, 1990. 

IMAGEM 03: Babalorixá Rogério Elisiário (Tateto 
Lengonunqueno) analisando a coleção de objetos 
de candomblé (foto: Aline Montenegro)
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discurso do poder. Por fim, cabe ressaltar que as ações descritas aqui procuram po-
tencializar o papel do Museu Histórico Nacional como uma instituição afinada com 
os valores plurais de uma sociedade democrática e comprometida com a produção 
de conhecimento, permitindo através do seu acervo, que diversas leituras da histó-
ria nacional sejam feitas, com todos seus conflitos, contradições e idiossincrasias.
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