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RESUMO 

 

 

Esta monografia apresenta os resultados da análise qualitativa de dados obtidos 
através de observação nos museus da Universidade Federal da Bahia - UFBA, no 
âmbito da Educação Museal, tendo como objetivo analisar as práticas educativas 
dos museus públicos da UFBA, oferecidas aos estudantes da educação básica da 
rede pública de ensino. Tal análise foi realizada a partir dos princípios e diretrizes 
contidos no Caderno da Política Nacional de Educação Museal – PNEM (2018), que 
regula a prática de educação em museus no Brasil. A pesquisa foi realizada trazendo 
como afirmação que os estudantes da educação Básica da rede pública de ensino 
podem encontrar nos museus potenciais que se somem à construção de suas 
aprendizagens sobre o mundo em que vivemos; os potenciais sendo: a construção 
da identidade cultural, desenvolvimento do letramento artístico (BRASIL, 2015) e do 
Letramento cientifico (CHASSOT, 2003) e o acesso ao ambiente de poder que é o 
museu, tendo a pedagogia museal (Marandino, 2003; 2008) como meio para uma 
prática educativa planejada, objetivando a aprendizagem. Compreendendo esse 
fato, faz-se necessário ter conhecimento de como sucede a educação museal nos 
museus UFBA, visto que a Universidade é consolidada por uma tríade: ensino, 
pesquisa e extensão; e os museus da Universidade estão ligados à concepção de 
extensão, exercendo a ação de devolutiva à sociedade por seus investimentos na 
educação. Concluímos que os museus da UFBA exercem a educação Museal em 
suas instituições, com ações notáveis, mas que ainda necessitam de um 
aprofundamento maior na Política Nacional de Educação em Museus, para 
aprimoramento suas práticas educativas.  

  

Palavras-chave: Educação Museal; Museu; UFBA; Educação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A educação é o meio por onde o indivíduo tem acesso às ciências e culturas na 

sociedade onde está inserida. Segundo Brandão (1986), Educação é todo 

conhecimento adquirido com a vivência em sociedade, seja ela qual for. Deste modo 

entendemos que a Educação é construída por meio coletivo, através da apropriação 

dos saberes passados. 

A princípio, na história, a educação era realizada nas tribos pelos mais velhos, 

passando o conhecimento em roda para as crianças.  As mesmas com o passar do 

tempo conheciam as suas funções na comunidade onde estavam inseridas. Mais 

tarde a humanidade instaurou um ambiente formal, a escola, onde as crianças devem 

ter acesso a todo conteúdo construído pela humanidade durante os séculos, para que 

com o passar dos anos, elas tenham pleno conhecimento das ações do cidadão(ã) 

nas suas sociedades. 

 Museu é uma definição de origem grega, significa “templo das musas”, e já era 

usado em Alexandria (cidade que teve sua fundação em 333 a.C., por Alexandre, o 

grande) para designar o local destinado ao estudo das artes e das ciências. 

A ‘Educação’ em Museus é algo bem antigo,  no século XVII, desde quando 

eram chamados gabinetes de curiosidades, cômodos em grandes casas de nobres 

europeus e até mesmo reis, que possuíam uma organização de objetos colecionados, 

ilustrando viagens a locais com culturas diversas que se diferenciavam em muito da 

cultura europeia, e por esse motivo os utensílios eram nomeados de exóticos. 

 Por meio de permissão, famílias e grupos escolares podiam contemplar na 

casa desses grandes nobres, peças colecionáveis e conhecer objetos e costumes de 

outros povos, tribos, comunidades e sociedades não europeias, embora alguns 

saberes fossem transmitidos de forma bem distorcida e preconceituosa.  

O primeiro Museu datado e conhecido por esse termo é o que surgiu a partir 

da doação da coleção de John Tradescant, feita por Elias Ashmole, à Universidade 

de Oxford, conhecido como Ashmolean Museum, Inaugurado em 6 de junho de 1683.  
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Com a transformação dos gabinetes de curiosidades em museus, eles 

tornaram-se mais que espaços de contemplação de objetos, que muitas das vezes 

não contribuíam em nada para o conhecimento de mundo onde o visitante estava 

inserido; o fato de não haver contribuição para o conhecimento, se dá pelo fato de 

como esse objeto está sendo apresentado e disposto, e não pelo objeto não possuir 

valor cultural.  Com o passar dos tempos novos paradigmas são criados e a função 

social do museu se modifica mostrando ao mundo que o seu papel é preservar as 

memórias e culturas da sociedade em que está inserido, proporcionando aos 

visitantes os conhecimentos diversos sobre a nossa história, seja ela sobre a visão 

científica, cultural, tecnológica, artística e/ou ecológica. 

 Através da interação dos visitantes com o discurso expositivo (a apresentação 

da organização dos objetos dispostos nas exposições) dos museus, é gerado o 

princípio informativo que o museu deve possuir. Marandino traz para nós como deve 

ser essa interação com os objetos expostos nos museus.  

 

Os objetos, sejam, técnicos ou artísticos, podem constituir tantas fontes de 
prazer estético, de deleite, quanto de observação científica. Assim, o visitante 
deverá, na visita, aumentar seu “prazer” e inclusive graças aos cenários e às 
animações “resgatar a démarche científica do biólogo ou do historiador de 

arte, fazendo hipóteses e observações que levem a novas deduções” (VAN- 
PRAET; POUCET, 1992. apud MARANDINO, et. al, 2013, p.175-176)  

 
A escola é o ambiente formal de educação, onde as crianças e adolescentes 

têm acesso ao conhecimento produzido pela humanidade, e o Museu é um aliado para 

a construção do saber desses estudantes sobre a nossa cultura e história.  

Tendo conhecimento desta afirmação citada acima, e das leis e diretrizes que 

regulam a Educação, os espaços públicos, especificamente os Museus, promovem 

ações educativas com crianças e adolescentes, com o princípio das divulgações 

cultural e científica, objetivando a aprendizagem. 

O Plano Nacional de Educação (2014, art. 20, incisos 4 e 7) expressa como 

suas diretrizes (dentre outras) “melhoria da qualidade da educação” e “promoção 

humanística, científica, cultural e tecnológica do País”. Nesse sentido, com o intuito 

de garantir o direito à cultura assim diz a Constituição (1988, art. 215): “O Estado 

garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 
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nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 

culturais.” 

Visando o que foi explicitado acima e a riqueza de Museus públicos 

(municipais, estaduais e federais) da cidade de Salvador, faz-se necessário o acesso 

de nossos estudantes ao conhecimento exposto nos museus com o objetivo da 

aprendizagem das nossas crianças e adolescentes sobre a cultura, história e ciência 

da nossa comunidade, município, estado, região, país e universo. 

 

De forma mais intensa, a partir da década de 1980, a concepção educativa 
das exposições em museus de ciência recebeu aportes das teorias 
construtivistas, que enfatizavam o papel ativo do indivíduo na construção de 
seu próprio aprendizado e afirmavam que a aprendizagem é um processo 
dinâmico que requer uma interação constante entre o indivíduo e o ambiente 
(STUDART, 2000 apud MARANDINO et.al, 2008, p.16) 

 

Como nos afirma, Studart (2000), os museus em si devem propiciar para seus 

visitantes um conhecimento didático e rico em experimentações do cotidiano, para 

que o conteúdo ali exposto, através da exposição, não seja obsoleto e considerado 

inatingível pelos que são socialmente desprivilegiados do acesso a esses espaços 

científicos e culturais. 

 

DEFINIÇÃO DE TEMA E PROBLEMA  

 

Compreendemos que as visitas de crianças e adolescentes aos museus 

públicos da Universidade Federal da Bahia são ações que garantem a cidadania 

desses estudantes, pois eles têm acesso a locais que são socialmente privilegiados 

e aos conhecimentos que são discutidos na sociedade atual, inseridos nas 

exposições desses espaços. 

 Mas, para que haja garantia de que esse acesso ao conhecimento privilegiado 

exposto no Museu ocasiona a construção da aprendizagem, é necessária uma 

análise do processo educativo desenvolvido nesses espaços de educação não 

formal. Deste modo se dá a questão: Como estão sendo desenvolvido o processo 

educativo nos museus públicos da Universidade Federal da Bahia, com finalidade a 
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aprendizagem de estudantes da educação básica da rede pública de ensino? Para 

responder essa questão traçamos um objetivo, analisar o processo educativo dos 

museus da Universidade Federal da Bahia, oferecidas aos estudantes da educação 

básica da rede pública de ensino sob a perspectiva da Política Nacional de Educação 

Museal - PNEM.  

A realização desse objetivo se deu por três ações: Compreender e 

Contextualizar conceitos que norteiam a área da Educação Museal. Conhecer as 

práticas educativas dos museus da UFBA, com estudantes de escolas públicas. 

Avaliar o processo educativo nesses espaços, através dos princípios e diretriz da 

PNEM 

    

JUSTIFICATIVA  

  

Durante os primeiros semestres da graduação tive a oportunidade de conhecer 

a educação em ambientes não-formais, em especial o museu. Em conjunto com a 

equipe dos Projetos de Pesquisa e Extensão:  Escrevivendo Ciências no Museu, 

levamos, em 2016, adolescentes da rede Pública de ensino a ter contato com a 

divulgação científica no Museu Geológico da Bahia - MGB, objetivando analisar a 

possível aprendizagem.  

Nessas visitas presenciei o contato de estudantes da rede pública de ensino, 

que na sua maioria são de classe baixa, terem acesso a um espaço de conhecimento 

e poder que é o Museu, em um ambiente geograficamente privilegiado, o Centro da 

Cidade de Salvador (área nobre), e nessas experiências pude enxergar como as 

expressões faciais e relatos orais e escritos traziam um ar de vislumbre e inquietação 

pelo novo. 

Visto isso, surgiu em mim a necessidade de contribuir para que os espaços de 

conhecimento não formal de educação sejam espaços favoráveis para o 

desenvolvimento das inquietações desses estudantes/visitantes, causando mais que 

um simples vislumbre, mas uma real aprendizagem, significativa e emancipadora. 

Houve também uma percepção, através da observação e tabulação de dados 

da pesquisa do Projeto, que é necessária uma mediação eficaz para que aconteça 
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uma aprendizagem significativa, e através destas constatações manifestou-se a 

necessidade de analisar se as práticas oferecidas nos museus da Universidade 

Federal da Bahia são eficazes para as aprendizagens dos estudantes da rede pública 

de ensino.  

O fato de a pesquisa ser analisada em Museus universitários (organizados pela 

Instituição) é devido a um dos pilares da Universidade que é a extensão, que possui 

o caráter de levar a comunidade externa da UFBA ao conhecimento que é produzido 

na Universidade, e os Museus são órgãos efetivos onde esse esteio deve ser 

desenvolvido.  

 “A importância dos museus de ciências passou a ser informar a sociedade” 

(CAZELLI et al., 2003). Esta citação de Cazelli nos mostra como os museus são 

importantes em nossa sociedade, e no caso o de ciências.  

Mas como já foi mencionado acima, os centros de cultura artística, étnica,   

tecnológica e científica são órgãos essenciais para o sistema de ensino-aprendizagem 

do nosso país, pois eles possibilitam uma abordagem sobre assuntos que rodeiam o 

nosso cotidiano e são relacionados com saberes discutidos na escola, porém de forma 

descontraída e leve devido ao tempo e à maneira que funcionam as visitas às 

exposições do museu. 

Apesar de haver uma flexibilidade quanto à mediação do conteúdo no museu, 

faz-se necessário analisar se estas práticas são realmente eficazes para 

aprendizagem, se as estratégias usadas pela equipe educativa do museu estão 

proporcionando resultados significativos na vida de crianças, adolescentes e jovens 

que vão a esses espaços com o intuito de conhecer mais sobre o conteúdo ali exposto 

e disposto. 

Para além da aprendizagem, que esses estudantes/visitantes consigam 

enxergar-se participantes da cultura exposta naquele local, que sejam impulsionados 

a pensar novas propostas que irão inovar a vida em sociedade e a criar ferramentas 

para a permanência da humanidade no mundo de forma mais democrática. 

 A compreensão da importância do conhecimento exposto nesses espaços faz 

com que estudos como o apresentado nesta monografia sejam cada vez mais 

urgentes e não somente para avaliar o fazer certo ou equivocado na mediação, mas 

sim expor projetos exitosos e compartilhar estratégias que poderão aprimorar 
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mediações em centros de educação não-formal. Os êxitos que são compartilhados, 

são notados, tendo possibilidades maiores de receber investimentos e recursos, 

objetivando a maior aprendizagem dos nossos estudantes. 
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2. CONHECENDO A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO MUSEAL - PNEM 

 

 

 A Política Nacional de Educação Museal - PNEM foi uma ação coletiva da 

sociedade civil e a entidade pública, na pessoa do IBRAM - Instituto Brasileiro de 

Museus. A sociedade civil teve representações de especialistas acadêmicos, 

estudantes e colaboradores da área, das Redes de Educadores em Museus - REMs 

e das Redes de Educadores culturais espalhadas pelo Brasil.  

 A PNEM foi construída entre os anos de 2010 e 2017. A iniciativa da 

construção se deu em 2010, na cidade de Petrópolis, no Museu Imperial, durante o 

I Encontro de Educadores do IBRAM. 

No Ano de 2012 foi lançado o Programa Nacional de Educação Museal, que 

com o passar das discussões tornou-se a Política Nacional de Educação Museal, 

saindo da esfera de ações de projetos na área da Educação Museal, para uma 

efetiva diretriz que norteia as ações e pesquisas no campo da educação museal. 

 No encontro de Petrópolis em 2010 foi gerada a carta de Petrópolis, que tratou 

de orientar as discussões acerca dos temas do Programa Nacional de Educação 

Museal. Foi criado um Fórum virtual para consulta pública, onde a priori puderam ser 

discutidos 9 grupos temáticos. O fórum esteve disponível no Blog do Programa, que 

foi criado em novembro de 2012, na cidade de Petrópolis, no 5° Fórum Nacional de 

Museus.  

Os 9 grupos temáticos passaram a ser 10 grupos temáticos, após a consulta 

pública no período de novembro de 2012 a abril de 2013, gerando o documento 

preliminar da PNEM. Os 10 grupos temáticos são:  Perspectivas conceituais; Gestão; 

Profissionais de Educação Museal; Formação, capacitação e qualificação; Redes e 

parcerias; Estudos e pesquisa; Acessibilidade; Sustentabilidade; Museus e 

sociedade; Comunicação, que foi o último GT a ser criado, devido a demanda de 

ações nesse tema.  

Após as discussões no Fórum virtual, foi decidido que haveria reuniões 

presenciais ao redor do Brasil para organizar as demandas do Fórum, trazendo 

adendos ao documento preliminar da PNEM, que teve seu conteúdo dividido entre 

estratégias, diretrizes e ações. As reuniões tiveram as participações dos 



  

21 

 

colaboradores cadastrados no Fórum e das REMs, de todo o Brasil.  Ao todo foram 

realizadas 23 reuniões, durante os anos de 2013 e 2014. Através dessas reuniões, 

conseguiu-se um grande documento com muitas contribuições, que posteriormente 

foram discutidas no Encontro Nacional de Educação Museal - ENPNEM, com a 

intenção de decidir o texto da PNEM. 

  

O Documento Final da PNEM foi definido, contendo cinco princípios e 19 
diretrizes, que trazem orientações para o desenvolvimento e consolidação 
do campo da educação museal. Foi necessário fazer-se um esforço de 
síntese e generalização que atendesse tanto a diversidade nacional dos 
processos educativos museais quanto desse conta dos principais 

problemas comuns a essas realidades. (CASTRO, 2019, p.93) 

 
 

O Programa Nacional de Educação Museal foi discutido durante o tempo de 

2010 a 2017 e no ano de 2018 foi publicado o Caderno da Política Nacional de 

Educação Museal. No segundo Encontro Nacional do Programa de Educação 

Museal, que aconteceu em Porto Alegre/RS, em 2017, foi solicitado que no Caderno 

da PNEM deveria conter alguns pontos norteadores para a leitura do documento. 

Sendo assim organizado:  

 
[...] uma Breve história da educação museal no Brasil; o Processo de 
desenvolvimento da PNEM; A PNEM e as Redes de Educadores em 
Museus; A PNEM na prática: inspirações para educação museal; além de 
documentos de referência e de 13 verbetes que apresentam os termos e 
conceitos da educação museal, sendo eles (1) Acessibilidade Plena, (2) 
Comunidade, (3) Cultura digital, (4) Economia Solidária, (5) Educação 
Museal, (6), Educação Não Formal, (7) Formação Integral, (8) Mediação, (9) 
Museu Integral, (10) Planejamento Participativo, (11) Política Educacional, 
Missão Educativa, Programa Educativo e Cultural, (12) Públicos e (13) 
Sustentabilidade. (CASTRO, 2019, p.93-94) 
 
 

Ao falarmos do processo de construção da PNEM, trazemos também o 

conceito de Educação Museal estabelecido pela Política: “A educação museal 

compreende um processo de múltiplas dimensões de ordem teórica, prática e de 

planejamento, em permanente diálogo com o museu e a sociedade” (IBRAM, 2017, 

p. 4). A concepção de educação Museal entendida pela PNEM, estabelece a 

consciência do indivíduo com o patrimônio, promovendo reflexões sobre a sua 

realidade em sociedade. 
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Durante a construção do texto da PNEM, na parte de conceituação, houve a 

exposição do Verbete: Educação Museal, que está contido no Caderno da PNEM, 

sendo este assim descrito: 

 

A Educação Museal envolve uma série de aspectos singulares que incluem: 
os conteúdos e as metodologias próprios; a aprendizagem; a 
experimentação; a promoção de estímulos e da motivação intrínseca a partir 
do contato direto com o patrimônio musealizado, o reconhecimento e o 
acolhimento dos diferentes sentidos produzidos pelos variados públicos 
visitantes e das maneiras de ser e estar no museu; a produção, a difusão e 
o compartilhamento de conhecimentos específicos relacionados aos 
diferentes acervos e processos museais; a educação pelos objetos 
musealizado; o estímulo à apropriação da cultura produzida historicamente, 
ao sentimento de pertencimento e ao senso de preservação e criação da 
memória individual e coletiva. É, portanto, uma ação consciente dos 
educadores, voltada para diferentes públicos.  
A Educação Museal coloca em perspectiva a ciência, a memória e o 
patrimônio cultural enquanto produtos da humanidade, ao mesmo tempo em 
que contribui para que os sujeitos, em relação, produzam novos 
conhecimentos e práticas mediatizados pelos objetos, saberes e fazeres. 
Possui também estrutura e organização próprias, que podem relacionar-se 
com outras realidades que não a específica dos museus, de acordo com os 
objetivos traçados no seu planejamento. São ações fundamentalmente 
baseadas no diálogo. Isso inclui o reconhecimento do patrimônio 
musealizado, sua apropriação e a reflexão sobre sua história, sua 
composição e sua legitimidade diante dos diversos grupos culturais que 
compõem a sociedade.  
Neste contexto, a Educação Museal é uma peça no complexo 
funcionamento da educação geral dos indivíduos na sociedade. Seu foco 
não está em objetos ou acervos, mas na formação dos sujeitos em interação 
com os bens musealizado, com os profissionais dos museus e a experiência 
da visita. Mais do que para o “desenvolvimento de visitantes” ou para a 
“formação de público”, a Educação Museal atua para uma formação crítica 
e integral dos indivíduos, sua emancipação e atuação consciente na 
sociedade com o fim de transformá-la. Vale ainda ressaltar que a Educação 
Museal, como processo museal e ação profissional específica, difere-se de 
ações de comunicação e de mediação cultural, por seus objetivos, 
metodologias e conteúdos próprios, porém sem deixar de ser necessário 
que seja integrada a essas práticas. (COSTA et. al, 2018, p.73-74 apud 
CASTRO, 2019, p.95)  

 

A Educação Museal possui uma linha de ação sociointeracionista, que 

consiste na interação dos visitantes com os objetos musealizados, sob a orientação 

do educador museal, tendo como objetivo a construção do conhecimento do 

indivíduo e sua relação com a sociedade e como esse indivíduo age em prol da 

transformação da vida social.  
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Essa ação educativa na vida do estudante da educação básica é 

potencializadora, no sentido de ser uma metodologia de aprendizagem diferenciada 

e interativa com o ambiente ali situado (o museu), o que favorece o interesse pelo 

conhecimento, como também contribui para a construção crítica, política e cultural 

do estudante, dando-lhe subsídios para um senso emancipatório de raciocínio e ação 

social.  

Compreendemos que o Museu por si é um ambiente propenso de 

aprendizagem, sem a necessidade da visão dele sendo uma ferramenta auxiliar da 

instituição escolar. Como já dito na conceituação de Educação Museal, ela é uma 

educação que se manifesta de forma diversa, como tantas outras adjetivas da 

educação, por haver conteúdos, metodologias próprias, aprendizagens, promoção 

de estímulos e experiências potencializadoras através do contato com o patrimônio 

musealizado.  

 

No que se refere à função educacional dos museus, os muitos 
encontros nacionais e internacionais reunindo profissionais do 
campo museal subsidiaram uma maior compreensão da educação 
como uma, senão a principal, das funções sociais do museu. 
Podemos destacar alguns documentos oriundos das discussões e 
proposições desses encontros, a partir dos quais foi assentado o 
comprometimento dos museus na assunção de uma postura mais 
efetiva no cumprimento da sua função educativa, com ênfase na 
interdisciplinaridade e na ampliação do olhar museal para outras 
possibilidades de musealização de espaços e a questão da 
promoção do protagonismo social no uso social da memória, onde a 
mediação nos museus é uma ferramenta fundamental na construção  
desse protagonismo. (LIMA, 2017, pg. 100) 
 

 

Lima (2017) traz uma razão objetiva do museu na sociedade atual, que é 

educar para a transformação social, tendo sempre a atenção para os agentes da 

memória que ali está sendo transmitida, para a construção identitária social. Mas ao 

pensar o papel educativo do museu, buscamos compreender a concepção de 

educação concebida pelo Museu, se é a visão de uma ação gerada no ambiente 

musealizado que ao questionar, criticar, informar e trazer para a discussão de forma 

diversa e inclusa, promove medidas de transformação social, ou a visão que seu 

espaço museológico transmite uma informação ampla que objetiva a comunicação, 

sem a interação intrínseca do discurso expositivo para com o visitante, e vice-versa, 

compreendendo que a educação entre indivíduos é troca de conhecimentos. 
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3. AS POTENCIALIDADES DA EDUCAÇÃO MUSEAL 

 

 

Neste capítulo iremos compreender como a educação museal pode contribuir 

para a formação de estudantes da educação básica, através da construção da 

identidade cultural, que se forma por meio do acesso à cultura e à memória social 

coletiva que formam o nosso senso de pertencimento. Há também o potencial do 

Letramento, seja ele artístico ou científico. Entendemos por letramento:  

 

 o desenvolvimento das habilidades que possibilitam ler e escrever de forma 
adequada e eficiente, nas diversas situações pessoais, sociais e escolares 
em que precisamos ou queremos ler ou escrever diferentes gêneros e tipos 
de textos em diferentes suportes, para diferentes objetivos, em interação com 

diferentes interlocutores, para diferentes funções. (SOARES et. al) 
 

A compreensão de ler e escrever faz com que o ser humano em processo de 

construção da aprendizagem tenha capacidade para interpretar as questões que 

aparecem a sua volta, extrapolando a interpretação de texto do componente curricular 

Língua Portuguesa, tendo capacidade para interpretar o enunciado de questões na 

área da ciência naturais, ciências humanas, na matemática e suas tecnologias, dentre 

outras, compreendendo que ser letrado é ter a capacidade de interpretação do mundo, 

através da cultura escrita, e é por meio dela que somos capazes de compreender mais 

informações dispostas nos museus. Faz-se a necessidade de sempre estarmos 

aprendendo mais para que aumentemos o nosso grau de letramento. 

E por último, mas não menos importante, se dá a Pedagogia Museal, que 

compreende o planejamento e o acontecimento da educação no museu, focando na 

mediação diversa e eficaz que favorece a aprendizagem dos estudantes/visitantes.    

 

3.1 CULTURA, MEMÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL 

 

Segundo Laraia (2009), a cultura é um conjunto de comportamentos 

adquiridos no convívio de uma sociedade e não ações hereditárias difundidas 

geneticamente. Os comportamentos que adquirimos em sociedade também são 
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construídos e difundidos nessas mesmas sociedades, mostrado que a cultura é 

realizada pela humanidade e ao mesmo tempo subsistimos em alguma cultura, é 

uma relação mutualista.  

Para o também antropólogo Clifford Geertz o conceito de cultura defendido é: 

 

“(...) essencialmente semiótico. Acreditando como Max Weber, que o 
homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, 
assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não 
como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência 
interpretativa à procura de significados.” (GEERTZ apud AZEVEDO, et. al.  
2009, p. 32) 
 
 

Cultura são ações, conceitos, costumes, tradições e conhecimentos, mas para 

que todas essas manifestações sejam consideradas cultura é necessário a 

impregnação de significado, e esse é materializado por meio da memória que muitas 

das vezes não surge por completo da nossa própria existência, e sim da propagação 

dela em nossa sociedade, pois vivemos em processo de ciclos que vivem repetindo 

seus procedimentos com novas roupagens e modelagens e a história comprova isso 

para nós. 

 Segundo Azevedo et. al (2009, p. 32) “a memória é uma construção social 

que produz documentos de um tempo e a história é a interpretação dessa memória 

pela leitura crítica desses documentos.” Como a memória é o condutor dessa 

consciência, é necessária a suscitação dela nos novos chegados ao mundo, através 

do resgate de conhecimentos históricos distintos sobre os marcos de destaque 

cronológicos, mas trazendo o pressuposto que a memória é coletiva e não individual 

então é necessária a contribuição de vários setores da sociedade para que ela possa 

ser mais fidedigna sobre a nossa constituição como povo. 

O Brasil foi formado sobre um tripé fundador das etnias dos indígenas, 

africanos e portugueses. Essas três contribuições culturais formam a cultura no 

nosso país. O discurso da miscigenação como algo “maravilhoso, enriquecedor e 

abrangente”, coloca dentro de um liquidificador tradições importantes e costumes 

ricos de cada uma dessas etnias e faz uma vitamina genérica de uma cultura comum 

a todos que têm como principal porta voz o discurso do colonizador europeu que 

escolhe o que e quem deve ser valorizado da cultura indígena ou africana, para ser 
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exposto, sempre trazendo traços que se assemelham a sua própria cultura 

(europeia).  

 Essa falácia de cultura brasileira tem sido propagada em instituições da 

sociedade como a escola, e a necessidade da diversidade cultural real que compõe 

o nosso país, deve ser difundida e disseminada para que haja uma verdadeira 

concepção de quem somos e como desejamos viver.  

Os Museus são espaços que possuem a função de preservar a cultura 

material e imaterial da sociedade onde está inserido. Sua função é eficaz quando 

novos saberes que fazem parte da nossa história não são ocultados do 

conhecimento ao popular; um exemplo da ocultação é valorização da cultura escrita 

em detrimento da tradição oral,  visto que  a última é muito utilizada pelas etnias 

indígenas e africanas e trazem saberes e formas de vivência mais justas, igualitárias 

e contemplativas com os pares na sociedade. 

  

Essa valorização de uma cultura em detrimento da outra favorece a 

desigualdade em nosso país em vários âmbitos sociais. O acesso de pessoas 

distintas da nossa sociedade ao museu promove a conscientização e por 

consequência a preservação dos espaços, pois quando temos o sentimento de 

pertencimento, de identidade cultural, nos sentimos na necessidade de cuidar. 

 

 

3.2 ALFABETIZAÇÃO ARTÍSTICA  

 

No Brasil o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, 

objetiva a alfabetização artística através da educação patrimonial, que é entendida 

como a apropriação sócio-histórica das referências culturais em todas as suas 

manifestações, como o objetivo de colaborar para seu reconhecimento, valorização e 

preservação. Segundo o IPHAN: 

 

Os processos educativos devem primar pela construção coletiva e 

democrática do conhecimento, por meio do diálogo permanente entre os 
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agentes culturais e sociais e pela participação efetiva das comunidades 

detentoras das referências culturais onde convivem diversas noções de 

patrimônio cultural. (BRASIL, 2015, p. 5) 

 

 

 

Observa-se que os Museus artísticos devem expor a cultura artística do 

país/região de forma dialogada com as matrizes detentoras dos conhecimentos da 

cultura no momento expostas, pela instituição. 

A alfabetização artística é concedida na sensibilidade que a arte causa no 

visitante, para que ele faça uma reflexão sobre sua vida e a sociedade que está 

inserido. Mas essa sensibilidade é gerada com o contato e reconhecimento histórico-

cultural da obra/exposição, e muitas vezes para que isso ocorra é necessária a 

mediação didática e interativa com a atualidade.  

 

 

 3.3 LETRAMENTO CIENTÍFICO. 

 

Nos museus de ciências é objetivado também o letramento científico, que 

contribui para o conhecimento do mundo natural através do conhecimento científico 

praticado de formas diversas nesses espaços, principalmente com o uso da 

tecnologia. Segundo Chassot (2003, p. 99): 

 

Parece que se fará uma alfabetização científica quando o ensino da ciência, 
em qualquer nível [...] contribuir para a compreensão de conhecimentos, 
procedimentos e valores que permitam aos estudantes tomar decisões e 
perceber tanto as muitas utilidades da ciência e suas aplicações na melhora 
da qualidade de vida, quanto as limitações e consequências negativas de seu 

desenvolvimento. 
 

 
Os museus de ciência são grandes fontes de conhecimento sobre o nosso 

Universo. O contato de crianças e adolescentes com esses espaços é muito 

enriquecedor, pois lhes oferece resoluções para questionamentos cotidianos e suscita 

a vocação de novos cientistas.  
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3.4 PEDAGOGIA MUSEAL E EXPERIÊNCIA DO WATSON – IBM. 

 

 

A Pedagogia museal é um “quadro teórico e metodológico a serviço da 

elaboração, da realização e da avaliação das atividades educativas no meio museal, 

atividades cujo objetivo principal é a aprendizagem de saberes (conhecimento, 

habilidades e atitudes) pelo visitante” (ALLARD; BOUCHER, 1998, p. 390 apud 

DESVALLÉS; MAIRESSE, 2013) 

O discurso expositivo que o museu apresenta deve diferenciar da forma como 

a Escola apresenta seus conteúdos, devido ao fato que o tempo de exposição é bem 

menor que um turno escolar, e cativar a curiosidade e desejo de novas descobertas. 

A interatividade dos visitantes/estudantes deve ser a mais rica possível, trazendo a 

peça/obra para sua situação atual e cotidiana, fazendo com que os que a visitam se 

percebam participantes das culturas ali expostas.  

Em uma exposição de museu, as informações que aparecem na forma de 
textos, imagens, aparatos interativos, objetos contemplativos, entre outros, 
têm a função de cativar o público, ensinar e divulgar conhecimentos. Estas 
informações recebem um tratamento específico para torná-las acessíveis e 
fazerem sentido para os variados públicos que visitam os museus. 
(MARANDINO, et. al, 2013, p.20) 

 

O espaço físico em um museu também determina a forma com que a visita é 

realizada. Como trata-se, em geral, de um trajeto aberto, o visitante deve ser cativado 

pela exposição durante seu percurso. Nesse sentido, é importante haver preparação 

dos mediadores, dos dispositivos de recepção e de organização do tempo no museu 

para evitar o possível cansaço comum nessas experiências. 

 Uma exposição não deve ser compreendida como uma sucessão de temas 

independentes e sua concepção implica diretamente na forma com que é pensado 

seu percurso.  

A mediação é o ponto forte da pedagogia museal, sem ela o conhecimento 

torna-se subjetivo e abstrato. Nascimento (et al. 2013, p.233.), mostra como a 

Museologia atual compreende a mediação nos Museus de forma geral:  
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A museologia no final do século XX, questiona a gestão de objetos, em 

referência ao contexto social, político e econômico, de grupos étnicos 

privilegiando os olhares do expositor e visitante. Ela procura estabelecer uma 

comunicação entre o objeto de museu e visitante através da interpretação de 

problemas contemporâneos, uma vez que as funções primeiras de memória 

e testemunho não satisfazem mais os novos desafios políticos e culturais. 

 

 

O discurso expositivo do museu a visitar, deve contribuir de forma significativa 

na aprendizagem do visitante, visto que a disposição das obras na exposição e a 

interatividade fazem da visita ao espaço um momento de conhecimento rico para a 

cidadania no país e no mundo. Os mediadores/orientadores possuem papel 

importante na comunicação de saberes dos espaços não formais de educação.  

Em abril de 2017 a Internacional Business Machine – IBM, em parceria com a 

Pinacoteca de São Paulo, realizou o projeto “A voz da arte”, onde a IBM idealizou uma 

inteligência artificial – Watson, que permite a interação do visitante com as obras que 

foram catalogadas pelo programa. Ao todo foram sete obras catalogadas: Mestiço, de 

Cândido Portinari (1934); Saudade, de Almeida Júnior (1899); Ventania, de Antônio 

Parreiras (1888); São Paulo, de Tarsila Do Amaral (1924); O Porco, de Nelson Leirner 

(1967); Bananal, de Lasar Segall (1927); e Lindonéia, a Gioconda do subúrbio, de 

Rubens Gerchman (1966). 

A exposição foi realizada em parceria com a IBM e a equipe da curadoria da 

Pinacoteca.  Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

realizado em 2010, 70% dos brasileiros nunca foram a um museu ou a um centro 

cultural.  Os dados trazem uma preocupação e refletem a necessidade de ações que 

revertam essas constatações. 

O projeto levou pessoas/visitantes à Pinacoteca, para visitar essas obras 

citadas acima. Os visitantes recebiam um smartphone com fones de ouvidos e quando 

eles se aproximavam de uma obra selecionada era permitido que eles fizessem 

perguntas de qualquer natureza sobre a obra, e obtendo a resposta, podiam entender 

o que a obra falava do cotidiano social ou até mesmo com sua vida pessoal. O projeto 

tem um vídeo comercial no You Tube, onde mostra a visitação de algumas pessoas à 

Pinacoteca e suas impressões sobre a interatividade com as obras. 

Projetos como esses fazem toda a diferença na sociedade. Faz-se necessário 

ter outros com a mesma qualidade de recursos materiais desenvolvidos pela IBM, 
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mas, como bem sabemos, os museus públicos não possuem independência financeira 

para patrocinar um projeto dessa magnitude, mas pode-se investir na preparação de 

educadores museais capacitando-os para atender o público diverso que virá a visitar 

o Museu.  

No que concerne em atender a visita de estudantes, a capacitação didática 

desse educador museal é a melhor estratégia para ser usada, para que o conteúdo 

da exposição em parceria com ensino escolar, tenham materialidade cotidiana.  

Observa-se que os Museus possuem a estratégia do educador museal como 

principal ferramenta para comunicação e coloca-se nessa pessoa uma função muito 

importante nessa equação escola + museu = aprendizagem significativa. Visto isso a 

preparação didática é necessidade e não atributo; a forma como o conteúdo é 

mediado é importantíssimo para que haja o desejo de aprender dos estudantes nas 

visitações, e ocorra mudanças sociais. 
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4. ESCREVIVENDO CIÊNCIAS NO MUSEU – UMA ARTICULAÇÃO MUSEU- 

UNIVERSIDADE- ESCOLA. 

 

Escrevivendo Ciências no Museu, foi um projeto de Pesquisa iniciado em 2015 

pela Universidade Federal da Bahia – UFBA sob a coordenação da Prof.ª Dr.ª Raquel 

Nery, no ano seguinte tornou-se também uma atividade de Extensão através de ACCS 

(Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade).  

Os objetivos do projeto foram articular a visitação de estudantes da educação 

básica da rede pública de ensino ao museu de ciências; promover ação cidadã de 

apropriação de espaços públicos portadores do patrimônio cultural científico do 

Estado da Bahia e observar a possível aprendizagem sobre ciências nesses espaços.  

A Pró - Reitoria de Extensão – PROEXT da UFBA, que regulamenta as ACCS, 

determina que essa modalidade de componente curricular deverá ter metade de sua 

carga horária em educação teórica e a outra em educação prática, desta forma as 

escolas que foram convidadas a participar do projeto tinham suas professoras (todas 

eram mulheres) participando das discussões teóricas sobre: educação, 

interdisciplinaridade, divulgação científica e pedagogia museal.  

A participação das professoras as favoreceu com o contato das discussões 

sobre a educação em museus, principalmente para estudantes da rede pública de 

ensino e fortaleceu a prática de levar seus discentes ao MGB, fazendo ligações com 

os conhecimentos trabalhados na escola.  

Para os estudantes de graduação participantes da ACCS, foram construídas 

as concepções mais práticas do funcionamento da educação básica no âmbito público 

e os desafios da docência ao proporcionar uma educação diversa e de qualidade para 

seus futuros discentes.  

Durante o segundo semestre de 2016, tive a oportunidade de vivenciar no 

Escrevivendo como monitora a ida de adolescentes/estudantes para a visita ao Museu 

Geológico da Bahia (MGB) situado no Corredor da Vitória, bairro do Município de 

Salvador, para a análise da possibilidade da aprendizagem de ciências nesse espaço. 

A visita era realizada em duas salas do museu, que tratavam sobre as 

temáticas, ‘Meteoritos’ e ‘Universo e Sistema solar’ e assistíamos a um filme que 
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trabalhasse o conteúdo exposto, após essa sequência os estudantes respondiam ao 

questionário que pretendia avaliar a aprendizagem.  

Observamos que quando um determinado guia/mediador expôs o 

conhecimento aos estudantes, eles mostravam maior compreensão de aprendizagem 

tanto nas respostas dos questionários quanto nas conversas durante o lanche servido. 

Se todos os outros guias/mediadores tivessem a mesma preparação teríamos a 

possiblidade de muito mais aprendizagens significativas. 

Desse modo a Educação museal é uma ação estratégica que permite ao 

estudante um conhecimento amplo de forma interdisciplinar sobre a vida e o cotidiano 

e faz com que haja um despertamento para questões culturais e políticas do nosso 

país e no mundo. 

O projeto de Pesquisa e Extensão Escrevivendo Ciências no Museu gerou 

resultados significativos, apresentamos resultados na nossa pesquisa no Congresso 

UFBA em 2016; também apresentamos no Simpósio Internacional de Iniciação 

Científica e Tecnológica da USP, na 24ª edição, no ano de 2016. Realizamos a 

construção e finalização de um guia Didático das salas de “Universo e Sistema solar” 

e “Meteoritos” do Museu Geológico da Bahia, esse guia foi publicado em pela   

Editora da UFBA – EDUFBA, através de recursos da Pró-Reitoria de Extensão da 

UFBA, por meio da ACCS.   
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5. COMPREENDENDO A EDUCAÇÃO MUSEAL NOS MUSEUS DA UFBA, 

POR MEIO DOS INSTRUMENTOS QUALITATIVOS.  

 

Nesta monografia foi realizada uma abordagem de pesquisa qualitativa, assim 

conceituada: 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com o nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivo, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos, que não 
podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis. (MINAYO et al 2002, 
p. 21-22    

 

De acordo com Minayo (2002) a pesquisa qualitativa evoca o interesse pelo 

conhecimento subjetivo que as pesquisas em ciências sociais, em especial a área 

da Educação, tem como necessário para a obtenção de resultados satisfatórios que 

mostrem o contexto real da educação no nosso país.    

Dentro da pesquisa qualitativa foi utilizado o método de ‘estudo de caso’, pois, 

segundo nos afirma Hartley (1994) “o estudo de caso consiste em uma investigação 

detalhada de uma ou mais organizações, ou grupos dentro de uma organização, 

comvistas a prover uma análise do contexto e dos processos envolvidos no 

fenômeno em estudo”. Desse modo analisamos as práticas educativas dos Museus 

da UFBA, a fim de avaliar a sua prática educativa, oferecida nesses espaços para a 

aprendizagem de estudantes da educação básica da rede pública de ensino.  

A princípio, entrei  em contato com os quatro museus da Universidade, sendo 

estes: Museu de Arte Sacra da UFBA – MAS, Museu de Arqueologia e Etnologia da 

Bahia – MAE, Museu Afro-brasileiro da UFBA – MAFRO e o Museu de História 

Natural da Bahia - MHN, os questionando a possibilidade da realização da pesquisa 

nos seus respectivos espaços.  

 Houve uma resposta positiva dos quatro museus e a partir dessa resposta, 

foi explicado aos representantes dos museus como seria realizada a pesquisa, 

havendo dois instrumentos de pesquisa, importantes, a serem realizados em cada 

museu. 

  Os instrumentos utilizados para a realização da pesquisa foram a observação 

e entrevista semiaberta. “Entrevista semiestruturada (ou semiaberta): série de 
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perguntas abertas, feitas verbalmente em ordem prevista, mas na qual o 

entrevistador pode acrescentar perguntas de esclarecimento.” (LAVILLE e DIONNE, 

1999, p.190) Compreendemos o instrumento de observação como:  

 
Não é, pois, surpreendente que a observação tenha também um papel 
importante na construção dos saberes, no sentido em que a expressão é 
entendida em ciências humanas. Mas para ser qualificada de ciência, a 
observação deve respeitar certos critérios, satisfazer certas exigências: não 
deve ser uma busca ocasional, mas ser posta a serviço de um objeto de 
pesquisa, questão ou hipótese, claramente explicitando; esse serviço deve 
ser rigoroso em suas modalidades e submetido a crítica nos planos de 
confiabilidade e da validade. (LAVILLE e DIONNE, 1999, p.176) 
 

Apesar da observação parecer um instrumento vago e muito subjetivo, vemos 

na citação acima que, quando ela é posta a serviço de uma questão ou hipótese, 

através de certos critérios, ela consegue ser um instrumento muito útil nas pesquisas 

educacionais, porquanto há situações que somente em prática podem ser 

compreendidas e questionadas, a serviço da pesquisa. Mas há também quem 

compreenda que a observação deve ser participante, quando o indivíduo que está 

participando interage com o seu campo de pesquisa, muitas das vezes atribuindo a 

si a cultura ali inserida. Porém nem todos os pesquisadores podem ter um contato 

maior com a observação ao ponto de participar do seu objeto de questão, então faz-

se necessário um meio termo dentro da ‘observação’ onde se possa ter resultados 

significativos, mesmo não podendo estar ativamente em contato com o campo de 

pesquisa.  

 
[...] recorrer a uma abordagem adaptada à situação: escolher lugares e 
momentos pertinentes para observar sua equipe e acumular então o 
máximo possível de anotações sobre os acontecimentos, comportamentos, 
gestos ou palavras que podem ter sentido no que se refere a preocupação. 
(LAVILLE e DIONNE, 1999, p. 182) 
 
 

   

A entrevista foi realizada com o responsável pelo setor ou programa educativo 

de cada museu, ou a pessoa mais habilitada no Museu para respondê-la. A 

observação aconteceu no acompanhamento de uma prática educativa realizada pelo 

museu com estudantes da rede pública de ensino, visando um maior conhecimento 

das ações educativas desenvolvidas pela equipe, objetivando o conhecimento dos 

êxitos e dos equívocos das ações educativas nos museus da UFBA.   
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Após esse momento de acompanhamento dos estudantes/visitantes nas 

áreas dos museus, e o conhecimento teórico das práticas expostas nesses centros 

de educação não-formal através das respostas da entrevista proposta, fiz uma 

análise da área educacional de cada um dos museus, através dos princípios e uma 

diretriz da PNEM, que estão estabelecidos no Caderno da PNEM no ano de 2018, 

para serem cumpridos pelos museus brasileiros. 

A PNEM traz aspectos e diretrizes importantes sobre a realização da Educação 

museal em Museus brasileiros, sejam eles de qualquer natureza. Visando que os 

quatro museus analisados são de naturezas distintas (cultura; arte; arqueologia e 

etnologia e ciência) e todos são museus universitários, optamos por escolher critérios 

que fossem justos e possíveis à análise com os dados obtidos das instituições, 

compreendendo o potencial de aprendizagem das ações educativas oferecidas nos e 

pelos museus da UFBA.  

 

  

5.1 MUSEU AFRO-BRASILEIRO - MAFRO:  

 

O Museu Afro-Brasileiro, mais conhecido como MAFRO, fica localizado no 

prédio da Faculdade de Medicina s/n, Largo do Terreiro de Jesus, Centro Histórico de 

Salvador, Bahia, Brasil.  Segundo informações disponibilizadas em seu site1 o Museu 

Afro-Brasileiro teve sua criação no ano de 1974, mas sua inauguração foi somente em 

07 de janeiro de 1982, fazendo no ano de 2020, 38 anos de existência. 

Seu projeto original foi idealizado pelo artista e antropólogo Pierre Fatumbi 

Verger, porém em 1974 sua idealização tornou-se concreta sob o desenvolvimento da 

arquiteta Jacira Oswald e pela etnolinguista Yeda Pessoa de Castro em conjunto com 

professores e pesquisadores da Universidade Federal da Bahia e consultores 

externos. 

A criação do museu foi no âmbito do Centro de Estudos Afro-Orientais - CEAO, 

correspondendo aos anseios da existência de um espaço de coleta, preservação e 

divulgação de acervos referentes a culturas africanas e afro-brasileiras, objetivando 

 
1 http://mafro.ceao.ufba.br/pt-br/apresentacao 

http://mafro.ceao.ufba.br/pt-br/apresentacao
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estreitar relações com do Brasil com a África, e compreender a importância deste 

continente para a cultura Brasileira.  

Com o passar dos anos, foi necessária uma reforma no prédio onde funciona o 

MAFRO, e entre os anos de 1997 a 1999 houve um reparo na estrutura física e na 

exposição do museu, sob a coordenação do Museólogo Marcelo Cunha (que 

atualmente é o coordenador do Museu) e com a participação de uma equipe.  

Desde a reforma no Museu na década de 1990 que sua gestão técnico-administrativa 

vem sendo realizada por docentes do Departamento de Museologia da Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas - FFCH da Universidade Federal da Bahia, assegurando 

ao museu a possibilidade de ser um local de investigação e ensino ligados à 

museologia, e seus processos operatórios característicos do ensino, pesquisa e 

extensão; divulgando informações provenientes do acervo por meio de oficinas, 

cursos, exposições temporárias e publicações; procurando oferecer suporte aos 

pesquisadores e diversos estudantes que visitam o MAFRO.  

 

5.1.1 CONHECENDO O MAFRO:  

 

 Fui ao MAFRO no começo de agosto de 2019, levando comigo uma carta de 

apresentação assinada por minha orientadora e pelo coordenador do curso de 

Pedagogia - diurno, Ronaldo Venas, e a entreguei à museóloga Morgana Dávila, que 

me recebeu no setor administrativo do Museu, que fica numa sala atrás do espaço da 

exposição museológica. 

Na sala estavam presentes as três museólogas do museu: Morgana Dávila, 

Ilma VillasBôas e Emília Neves, que foram muito solícitas comigo e me falaram do 

funcionamento do museu, quanto às práticas educativas: a utilização das cartilhas2 

didáticas informativas sobre a África e Religiosidade Afro-Brasileira: tendo as versões  

para os  professores e para os alunos visitantes do museu. 

 Houve também a informação da utilização do museu como lócus de 

conhecimento para professores e alunos, quando no ano de 2006 houve a 

 
2 Estão disponibilizadas as cartilhas em: http://mafro.ceao.ufba.br/pt-br/atendimento-escolas 

http://mafro.ceao.ufba.br/pt-br/atendimento-escolas
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implementação da Lei 10.639/03, que obriga as escolas da Educação básica a 

trabalharem de forma diversificada no currículo “história e cultura afro-brasileira". 

Emília Neves informou-me que no ano de 2006, devido a necessidade de 

formação continuada de professores da educação básica no âmbito de história e 

cultura Africana e Afro-brasileira, aconteceu uma parceria do MAFRO com a 

Secretária Municipal de Educação do Município de Salvador - SMED, quando um 

Historiador que estava ligado ao museu ofereceu uma formação em dois sábados 

seguidos para os professores, objetivando o conhecimento do tema, para que eles 

pudessem aprender o tema  debatido de forma mais diversa e livre de preconceitos, 

para uma construção de conhecimento pautada no respeito e no reconhecimento de 

sua cultura, e desse mesmo modo os professores realizarem suas práticas educativas 

com seus estudantes. 

Após essa formação foi exigido dos professores que participaram da formação 

que trouxessem seus estudantes para que conhecessem a exposição museológica, 

pautada nos princípios da Lei 10.639/03.    

Informei às museólogas do MAFRO qual era o meu cronograma de pesquisa a 

ser realizado nos Museus, onde primeiramente eu me apresento e a proposta de 

realizar a pesquisa de educação museal nos museus da UFBA. Anuncio o desejo da 

concretização das etapas da pesquisa: observação de uma prática educativa 

desenvolvida na instituição com estudantes da educação básica da rede pública de 

ensino, e entrevista semiaberta realizada com o representante do setor educativo 

(caso haja um setor educativo no museu). 

No MAFRO não há um setor educativo, mas como Emília Neves é a pessoa 

que organiza as visitações ao Museu e também a que possui mais tempo trabalhando 

no museu dentre as museólogas, ela disponibilizou-se para responder às perguntas 

da entrevista, que foi marcada para semana posterior, como também a observação 

da prática educativa no museu. 

 Morgana Dávila informou-me que na sexta-feira pela tarde daquela semana iria 

começar a formação complementar para os monitores do Museu, mostrei interesse 

em participar e ao questionar o Prof.º Dr. Marcelo Cunha, coordenador do museu, foi 

permitido a mim a participação nessa formação.  
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 Devido a demanda de minhas atividades, só pude participar de duas tardes de 

formação no MAFRO. A primeira foi uma palestra do Prof. Dr. Marcelo Cunha, 

trazendo a história em detalhes do MAFRO, desde sua idealização por Pierre Verger 

e as dificuldades enfrentadas com alguns professores do curso de Medicina da UFBA, 

opositores da execução do museu no prédio que pertence à Faculdade de Medicina 

da Bahia - FAMEB. Também nos contou sobre a história da aquisição das 27 talhas 

em Madeira feitas por Carybé, representando os Orixás do Candomblé.   

 Nessa tarde formativa, também conhecemos as transformações nas 

exposições de longa duração após a reforma na década de noventa. Trazendo 

também a importância da pesquisa na cultura africana e Afro-Brasileira e como foi 

constituído o acervo do museu, desde doações de objetos sagrados por terreiros de 

Candomblé, à compra de utensílios em países africanos para a composição da 

primeira exposição do museu na época de sua inauguração.  

Na sexta-feira seguinte participei da Oficina da Política Nacional de Educação 

Museal - PNEM, com a Prof.ª Mscª Mona Nascimento, que está Professora substituta 

do Departamento de Museologia da UFBA. Onde tive a oportunidade de conhecer a 

PNEM, compreender o caráter de pesquisa, ensino e extensão de suas práticas, para 

melhoramento da educação museal no Brasil. Também pude conhecer a Rede de 

Educadores em Museus da Bahia - REM-Ba, que desenvolve discussões, amplia 

conhecimentos e exerce os princípios da PNEM para o maior conhecimento e 

aprofundamento do fenômeno social da educação museal.  

 

5.1.2 ANÁLISE DO MAFRO ATRAVÉS DE CRITÉRIOS DA PNEM:  

  

Os critérios escolhidos para a análise do MAFRO, (e para todos os outros 

museus retratados para análise nesta monografia) foram esses: 

 

 

 “Princípio 2 – A educação museal compreende um processo de múltiplas dimensões 

de ordem teórica, prática e de planejamento, em permanente diálogo com o museu e 

a sociedade. “(PNEM, 2017. p.44) 
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“Princípio 3 – Garantir que cada instituição possua setor de educação museal, 

composto por uma equipe qualificada e multidisciplinar, com a mesma equivalência 

apontada no organograma para os demais setores técnicos do museu, prevendo 

dotação orçamentária e participação nas esferas decisórias do museu. “(PNEM,2017. 

p. 45) 

 

“Princípio 5 – Assegurar, a partir do conceito de patrimônio integral, que os museus 

sejam espaços de educação, de promoção da cidadania e colaborem para o 

desenvolvimento regional e local, de forma integrada com seus diversos setores.” 

(PNEM,2017. p. 45) 

 

“Diretriz 9 – Promover, em colaboração com outros setores dos museus, diagnósticos, 

estudos de público e avaliação, visando à verificação do cumprimento de sua função 

educacional.” (PNEM,2017. p. 51) 

  

O princípio 2 – A educação museal compreende um processo de múltiplas 

dimensões de ordem teórica, prática e de planejamento, em permanente diálogo 

com o museu e a sociedade. “(PNEM, 2017. p.44):  

 

 O MAFRO consegue cumprir esse princípio. No ano de 2003 quando a Lei 

10.639/03 é instaurada no Brasil, obrigando todas as escolas da educação básica a 

trabalharem de forma dialogada os conteúdos das culturas africanas e afro brasileiras, 

o Mafro, através do seu projeto educativo, desenvolve uma parceria com a Secretária 

Municipal de Educação de Salvador - SMED e oferece uma formação realizada por 

um historiador funcionário do Museu para os professores da Rede sobre a cultura 

Africana e Afro-brasileira. 

  Ofereceu, aos estudantes e professores que foram convidados a visitar o 

museu, cartilhas que contam o funcionamento da exposição e curiosidades sobre as 

culturas africanas e Afro-brasileiras. As cartilhas foram elaboradas pela equipe do 

Mafro, e até hoje são usadas para a formação de monitores e disponibilizadas para 
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professores que desejarem um conhecimento prévio da exposição, para objetivar o 

trabalho pedagógico realizado no Museu.  

O Mafro vem oferecendo aos seus monitores uma formação prática (além da 

teórica, que se utiliza das cartilhas e de textos específicos sobre as culturas dos países 

do continente africano) através de palestras sobre:  o surgimento do museu, educação 

em Museus; parcerias com o coletivo ( Intervalo Fórum de arte  ); visitação a outros 

museus da região do Centro histórico que dialoguem com a temática do museu, 

observando sua prática educativa. objetivando um aprimoramento da prática 

educativa dos monitores, para uma melhor comunicação com os visitantes do museu. 

 

 O princípio 3   – Garantir que cada instituição possua setor de educação museal, 

composto por uma equipe qualificada e multidisciplinar, com a mesma 

equivalência apontada no organograma para os demais setores técnicos do 

museu, prevendo dotação orçamentária e participação nas esferas decisórias 

do museu. “(PNEM,2017. p. 45):  

 

 O Mafro não consegue cumprir este princípio. Durante a entrevista com a 

Emília Neves, Museóloga do museu, ela relatou que há no Mafro um projeto educativo 

voltado ao atendimento de escolas que procuram o museu para visitação. Há 

monitores que são capacitados para uma visita guiada pelas coleções das exposições 

de longa duração e temporárias. Porém a administração do museu não dispõe de uma 

equipe multidisciplinar e de um setor educativo. Mesmo assim, é possível enxergar 

um empenho na adaptação do discurso expositivo do museu para os diferentes 

públicos, propiciando uma melhor aprendizagem. 

Havendo um setor educativo no museu, seria possível uma melhor articulação 

com as escolas, podendo fazer parcerias com escolas da comunidade do Centro 

Histórico e proporcionar visitas direcionadas com o objetivo de:  educação para a 

preservação da cultura na Bahia, respeito pela religiosidade africana e afro-brasileira 

que até hoje sofre muito preconceito e discriminação. Através dos conhecimentos 

construídos no Museu, pode-se formar uma identidade cultural no estudante que se 

vê parte da cultura afro-brasileira, ocupando os espaços culturais de sua cidade e 

preservando-as.   
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O princípio 5 – Assegurar, a partir do conceito de patrimônio integral, que os 

museus sejam espaços de educação, de promoção da cidadania e colaborem 

para o desenvolvimento regional e local, de forma integrada com seus diversos 

setores.” (PNEM,2017. p. 45):  

 

  O Mafro consegue cumprir esse princípio, pois é um museu que surge nesse 

propósito de assegurar a educação, promover a cidadania e colaborar com o 

desenvolvimento local e regional.  

Emília Neves contou-me que antes da UFBA instaurar o programa de monitoria 

na instituição (que acontece através de um processo seletivo realizado pela  Pró-

reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil - PROAE na comunidade UFBA, 

selecionando estudantes que estejam dentro perfil da vaga da monitoria, seja ela no 

caráter do Ensino ou da Extensão) o Mafro selecionava estudantes da rede pública 

de ensino que estavam no ensino médio para serem capacitados e tornarem-se 

monitores do museu, oferecendo educação profissional e promovendo cidadania ao 

trazer esses jovens para o espaço do museu.  

As coleções do Mafro trazem questões que são da cultura Africana e Afro-

brasileira, em valorização dos diversos aspectos, sejam eles artísticos (diversas 

manifestações), religiosos e histórico-geográficos. O seu discurso expositivo convida 

o visitante a conhecer mais desse Continente tão rico, através dos países (antes 

tribos, comunidades, regiões) que tiveram seus residentes escravizados e trazidos 

para o Brasil e que desta forma contribuíram para a formação da nossa cultura. O 

discurso não foca na escravização, mas na valorização da cultura africana e como ela 

é e pode ser percebida na nossa cultura baiana.  

A sala com as obras talhada em Madeira de Carybé é um verdadeiro espetáculo 

e demonstra a beleza da religiosidade afro-brasileira e seus signos, que facilita o 

entendimento do candomblé que cultua os orixás. A arte toca no sensível do ser 

humano e em cada uma das 27 talhas, há algo que chama a atenção e reflete dentro 

do ser que visita e percorre o olhar sobre as obras. Esse contato mina o preconceito 

que muitas das vezes é alimentado na própria escola, e fortalece o respeito pelo 

próximo e por sua cultura, e assim viver em consonância e estima. 
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A diretriz 9 - Promover, em colaboração com outros setores dos museus, 

diagnósticos, estudos de público e avaliação, visando à verificação do 

cumprimento de sua função educacional.” (PNEM, 2017. p. 51): 

 

   O Mafro não consegue cumprir com essa diretriz. Durante a entrevista 

realizada com a Museóloga Emília Neves, questionei como é realizada avaliação da 

aprendizagem dos estudantes que visitam o museu, e ela respondeu que “é uma falha” 

já que eles não têm uma ação de retorno dos estudantes sobre o que foi aprendido e 

o que ainda não foi. Ela também aponta a responsabilidade dos professores que levam 

seus estudantes ao espaço do museu, já que a discussão (do que se aprendeu) deve 

ser feita em sala de aula, e que deve haver a parceria do museu-escola quanto ao 

ensino.  

De acordo com a diretriz, é dever do museu fazer uma avaliação da sua prática 

educativa. No intuito de compreender a eficácia da sua ação em favor da 

aprendizagem dos visitantes, que estão tendo contato imediato com os 

conhecimentos do museu, e para melhorar sua ação educativa futura, visando a um 

conhecimento lúdico e que dialogue com o cotidiano do visitante, por isso faz-se 

necessário traçar os seus públicos e compreender as demandas de cada segmento.  

O Mafro adapta seu discurso de acordo com os públicos, para facilitar a 

comunicação, porém não consegue acompanhar a aprendizagem desse mesmo 

público.  

 

5.2 MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA - MAE 

 

O Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA, mais conhecido como MAE, 

fica localizado no prédio da Faculdade de Medicina s/n, Largo do Terreiro de Jesus, 

Centro Histórico de Salvador, Bahia, Brasil. Foi idealizado por Valentin Calderón, um 

arqueólogo de nacionalidade espanhola que tinha muito prestígio na Universidade, no 

ano de 1969. Mas sua criação só foi realizada no ano de 1983, sob a parceria dos 

professores Pedro Agostinho, Maria Célia Moura Teixeira Santos, Maria do Rosário, 

Antônio Rios, entre outros.  
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 A priori, o MAE foi pensado para ser somente um museu de Arqueologia, 

segundo era a área do seu idealizador, Valentin Calderón, mas após o seu 

falecimento, na década de 1980, e com uma doação de verba da Caraíba Metais, foi 

inaugurado o Museu de Arqueologia e Etnologia, no ano de 1983. 

 O museólogo do MAE, Marcos Passos, que se ofereceu para responder às 

perguntas da entrevista semiaberta, nos contou que o museu de Arqueologia e 

Etnologia da UFBA já nasceu com caráter pedagógico, no intuito de trazer ao visitante 

o conhecimento das populações indígenas, suas culturas, seja por intermédio de 

artefatos arqueológicos ou por manifestações culturais imateriais. Mas também havia 

a preocupação do museu em ser um ambiente de pesquisa da Universidade, onde 

toda a comunidade acadêmica poderia aprender mais sobre os povos indígenas no 

Brasil e na Bahia.  

 

5.2.1 CONHECENDO O MAE  

 

Fui ao MAE no começo de agosto de 2019, levando comigo uma carta de 

apresentação assinada por minha orientadora e pelo coordenador do curso de 

Pedagogia - diurno, Ronaldo Venas, e a entreguei ao museólogo Marcos Passos, que 

me recebeu no setor administrativo do Museu, que fica numa sala ao lado do espaço 

da exposição museológica.  

Além de conhecer o museólogo Marcos Passos, também conheci Elaine, 

funcionária do corpo técnico do museu, que veio transferida da Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia – UFRB. Por ser nova no quadro técnico do Museu, Elaine 

achou melhor que Marcos respondesse às perguntas da entrevista semiaberta. 

No mesmo dia em que me apresentei no MAE, tive a oportunidade de 

presenciar uma visita guiada com estudantes do Colégio da Polícia Militar da Bahia, 

situado na cidade de Candeias.  E pude observar a monitoria que o estudante/bolsista 

do museu, que cursa História, realizou para a instituição de ensino. 

O MAE, possui uma exposição muito rica em objetos de rituais indígenas, 

trazendo aspectos culturais de várias etnias distintas, que viveram e vivem na Bahia 

e no Brasil (trazendo populações indígenas que vivem no Parque Nacional do Xingu.) 
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5.2.2 ANÁLISE DO MAE, ATRAVÉS DE CRITÉRIOS DA PNEM: 

 

Todas as falas expostas neste subcapítulo foram retiradas da transcrição da 

entrevista realizada com o museólogo Marcos Passos, e o número corresponde a  

numeração da quantidade de páginas da entrevista. A transcrição consta no apêndice 

desta monografia. 

Os critérios escolhidos para a análise do MAE, (e para todos os outros museus 

retratados nesta monografia). 

 

“Princípio 2 – A educação museal compreende um processo de múltiplas 

dimensões de ordem teórica, prática e de planejamento, em permanente diálogo 

com o museu e a sociedade.” (PNEM, 2017. p.44) 

 

O MAE consegue cumprir esse princípio. Durante a entrevista realizada com o 

museólogo Marcos Passos, ele nos respondeu que o principal objetivo do museu 

como prática educativa é a transformação de vidas;  

.  

“Nós acreditamos numa educação libertária aos moldes de 

Paulo Freire, uma educação que deve servir para que as 

pessoas repensem primeiro a si mesmas, para depois repensar 

as outras, e assim repensar o mundo. Então é nesse modelo 

de educação que nós compreendemos que é possível fazer 

Museologia no século XXI.” (Marcos Passos. pg. 01) 

 

Há uma preocupação por parte do MAE, que a as populações mais distantes 

do museu venham conhecê-lo, e como deve ser a comunicação com os seus 

visitantes. São realizadas monitorias específicas, de acordo com a demanda do 

visitante, mas há também a visita autônoma, e se houver alguma dúvida, é possível 

sanar com os monitores. Há vídeos bem explicativos e coerentes que facilitam o 
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aprendizado e curiosidades sobre as etnias ali representadas, a exemplo da 

informação de uma Doutora que é a primeira de sua tribo a ter um doutorado e como 

ela e sua tribo comemoraram esse feito.  

Há também todo discurso expositivo evidente e muito nítido, já que o prédio por 

se situa em sítio arqueológico traz características marcantes ao museu, com salas e 

galerias que possuem materiais de construção da época em que o prédio foi edificado, 

a priori para ser o colégio dos Jesuítas ( até 1759) e depois para ser a Faculdade de 

Medicina da Bahia. A visita na exposição torna-se uma experiência muito rica 

cognitivamente e muito prazerosa.  

 

“Princípio 3 – Garantir que cada instituição possua setor de educação museal, 

composto por uma equipe qualificada e multidisciplinar, com a mesma 

equivalência apontada no organograma para os demais setores técnicos do 

museu, prevendo dotação orçamentária e participação nas esferas decisórias 

do museu. “(PNEM,2017. p. 45) 

 

O MAE não consegue cumprir este princípio. Não há no MAE um setor 

educativo. Apesar de haver um método para a realização das monitorias e 

organização do discurso expositivo. Marcos Passos traz algumas informações que 

trazem luz à explanação acima:  

  

“Primeiro, nós temos um projeto educativo, que agora estamos revendo tudo, 
já que chegamos num momento de renovação. Nesse projeto educativo nós 
compreendemos que esse museu tem conexões com a sociedade, que ele é 
parte, é feito, é pensado para a sociedade baiana. Então a exposição do 
museu é o carro-chefe, por que as pessoas chegam e ali está a identidade 
do museu; então a nossa preocupação é que as pessoas cheguem e sejam 
bem informadas.”  (Marcos Passos, p.03) 

“Temos a monitoria que ajuda muito. Você pode escolher não ter monitor e 
visita o museu sozinho, realmente a monitoria são para grupos, mas os 
monitores estão à disposição para tirar dúvidas das questões que você não 
compreendeu, isso chama a nossa atenção para analisar conteúdos que não 
estão compreensíveis e modificá-los. E a questão de uso das redes sociais 
para que a exposição possa ser vista por outras pessoas, mesmo que seja 
por fotografias dos espaços lançados no Facebook do Museu, ou no site do 
museu que hoje está desabilitado, porque ele foi hackeado.” (Marcos Passos, 
p.04) 
  

“Nós também temos o trabalho de traduzir o roteiro de visitas em dois, três 
idiomas, para que essas pessoas que às vezes não falam inglês, ou 
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espanhol, para que pelo menos falemos “ bom dia “ em inglês e entregarmos 
um panfleto para o visitante, para que ele possa fazer a visita sozinho.” 
(Marcos Passos, p.05)  

 

“E nossa preocupação é essa, então nós temos que vários processos juntos 
com o acervo, para que possamos salvaguardar ele e documentá-lo, então 
precisamos compreendê-lo a partir de pesquisas, porque o objeto não fala 
por si só, a pedra não fala sozinha, precisamos fazer pesquisas, é um quebra-
cabeça para ter um museu que realmente funcione, que seja realmente esse 
museu que nós queremos tanto, que é um museu que sirva à sociedade.” 
(Marcos Passos, p.04) 
 
 

Ter um setor educativo no museu é uma preocupação com o entendimento para 

além da comunicação. Através do setor educativo, são traçados meios para a 

aprendizagem significativa de cada visitante, pois uma equipe multidisciplinar 

consegue dar condições satisfatórias (tecnicamente) de um ambiente por todo (ou em 

sua maioria) cognitivo.  

A falta do setor educativo é um reconhecimento do MAE, o museu sabe que 

necessita de uma equipe de profissionais técnicos em nível superior, mais extensivo, 

há um reconhecimento que falta na equipe técnica um (a) pedagogo(a), um(a) 

produtor(a) cultural, um(a) designer gráfico, um(a) etnólogo(a), um(a) jornalista. 

Porém a falta de gente qualificada dificulta a realização de algumas ações do museu. 

 

 

 “Princípio 5 – Assegurar, a partir do conceito de patrimônio integral, que os 

museus sejam espaços de educação, de promoção da cidadania e colaborem 

para o desenvolvimento regional e local, de forma integrada com seus diversos 

setores.” (PNEM,2017. p. 45) 

 

O MAE consegue cumprir com esse princípio. Como já mencionado antes, há 

a preocupação com a transformação de vida do visitante que adentra o espaço do 

museu, e para que isso aconteça há um esforço da equipe que administra o museu, 

em propiciar um ambiente que favoreça o aprendizado. Pode-se afirmar que o MAE 

tem um compromisso com a cidadania ao oferecer palestras e seminários da temática 

de etnologia indígena, para um maior conhecimento da população soteropolitana das 

diversas tribos indígenas que formam e estão espalhadas pelo Brasil. 
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“Nós da Equipe do Museu sempre precisamos entender que trabalhamos com 
essas duas temáticas que se fundem (arqueologia e etnologia), quando a 
gente pensa que estamos a serviço de uma sociedade pretérita (que já 
passou) das sociedades que já passaram e dessa sociedade agora que é 
fruto da que passou, e que nós estamos junto com a sociedade no meio da 
coisa para um outro momento que ainda não sabemos que é o futuro. 
Podemos trilhar ele (futuro) aqui, arquitetar, mas não sabemos como será, 
por isso que as práticas educativas são criadas no sentido que as pessoas 
possam entender a trajetória histórica dos povos, dos grupos que nós 
apresentamos aqui. A ideia de que eles (os povos) continuam existentes, ou 
só apenas através da cultura material deles (os objetos) ou também suas 
práticas atuais;  hoje nós temos 21 grupos indígenas na Bahia, nós (Museu) 
temos dois grupos que representamos também indígenas que ficam no 
XINGÚ (MT).” (Marcos Passos, p.02) 

 

    
 “Diretriz 9 – Promover, em colaboração com outros setores dos museus, 

diagnósticos, estudos de público e avaliação, visando à verificação do 

cumprimento de sua função educacional.” (PNEM,2017. p. 51) 

  

  O MAE não consegue cumprir essa diretriz. Ao ser questionado durante a 

entrevista sobre a avaliação do Museu sobre a aprendizagem dos estudantes que 

visitam o museu, o museólogo Marcos Passos, nos informou que essa avaliação fica 

por conta da escola e ela não responde de forma satisfatória, (muita das vezes a escola 

faz uma descrição do que foi visto pelos estudantes, pois segundo o entrevistado, o 

objetivo escolar é “ir ao museu como um dia especial com alunos”, e não como “um dia 

de aula fora da escola”   

  Apesar de não conseguir o cumprimento da Diretriz, o museu deseja ter 

conhecimento do que é aprendido na sua exposição.  

 

“Nós estamos pensando esse ano em fazer uns de formulários de visita, que 
consta no Sistema Brasileiro de Museus, que é bem geral e todos os museus 
podem ter, o formulário é objetivo, quando o visitante fala se ele gostou ou 
não gostou das partes do museu.” (Marcos Passos, p.06)  

 

Outro fator que compromete a ação avaliativa no MAE é a falta de recursos, 

Marcos relatou que antes dos cortes de recursos financeiros para a Educação superior 

feita pelo atual governo federal, o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA recebia 

oito mil reais (R$. 8.000,00) de recurso por ano, um valor que já é bem apertado, e 

com cortes fica bem mais difícil a realização de algumas atividades avaliativas.  
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Trazemos algumas falas da entrevista para mostrar o desejo da equipe do 

museu em compreender a aprendizagem no espaço do museu, e também o 

conhecimento e acesso da própria comunidade acadêmica da UFBA, que é um 

público que está distante dos museus da Universidade, na maioria das vezes por não 

saber da existência do museu.   

 

“Então nós buscamos começar a fazer isso, mas quando houve os cortes de 

verbas das federais, tivemos que parar pois não tínhamos recurso, já que 

precisávamos de papel e tinta para imprimir os folhetos, pois se distribuirmos 

30 num dia e 300 em 10 dias e aí por diante … mas nós queríamos muito 

fazer, pois seria um dado importante sobre a experiência no museu. O que 

nós temos é um livro de registro onde as pessoas colocam - olhe eu gostei 

de tal coisa; não gostei de tal coisa. Aí através desse livro de registro nós 

vamos medindo, pois nesse livro de registro você pode colocar se têm algo 

faltando na exposição, sobre informações mais detalhadas e nós corremos 

para colocar mais informações.” (Marcos Passos, p.06) 

 

 “[...] visto que o conhecimento da existência do Museu é mínimo na 

comunidade Acadêmica. Temos propostas de fazermos mais as coisas mais 

digitais, virtuais, aí possa ser que a gente dê esse grande salto de qualidade 

e visibilidade, através da filmagem da exposição e sua divulgação em 

eventos. Pois quando o museu faz alguma exposição nos PAFs a visitação 

do museu aumenta, não só o do MAE, mas também o MAFRO e o MAS.” 

(Marcos Passos, p.06) 

 

 

 

5.3  MUSEU DE ARTE SACRA - MAS  

 

O Museu de Arte Sacra da UFBA, conhecido por, MAS, fica localizado na rua 

Sodré, nº 276, Centro (Dois de Julho), Salvador, Bahia. 

 

O MAS foi idealizado e realizado pelo então Reitor da UFBA, Edgar Santos, sua 

inauguração foi em 10 de agosto de 1959. O MAS foi o primeiro museu universitário 

da Bahia, ele surge com a parceria da Universidade Federal da Bahia e a Arquidiocese 

de Salvador.  

O MAS fica instalado no prédio do antigo Convento de Santa Teresa, por esse 

motivo a UFBA firmou a parceria com a Arquidiocese de São Salvador, que na época 

de idealização do Museu, se responsabilizou em reformar o prédio antigo, sob a 



  

49 

 

orientação e supervisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 

IPHAN. 

  No site do Museu constam informações da História da Instituição, as 

exposições, as peças, e como realizar eventos no local. O museu fica localizado na 

cidade alta, e na parte de trás do prédio há uma vista linda da baía de todos os santos, 

sendo assim procurada para a realização de eventos comemorativos.  

A ideia de criação do Museu de Arte Sacra, era voltada para a valorização 

patrimonial e para ser um ambiente de pesquisa e de conhecimento da sociedade, 

que foi realizado através de cursos e oficinas oferecidas pelo MAS, e pesquisas 

científicas realizadas no ambiente do museu.  

 

5.3.1 CONHECENDO O MAS  

 

Fui ao MAS pela primeira vez, em agosto de 2019, no mesmo dia em fui ao 

MAFRO e ao MAE. Como fui aos outros museus, levei comigo a carta de apresentação 

assinada por minha orientadora e pelo então coordenador do curso de Pedagogia 

diurno, Ronaldo Venas.  

Ao chegar ao MAS, o rapaz da recepção me direcionou para o setor educativo 

do Museu, onde conheci a museóloga Juciléia Cerqueira e o educador Antônio 

Andrade, eles fazem parte do setor educativo do museu, com a companhia do 

estagiário do curso de História, Ítalo Luz (que foi meu colega de curso, no ensino 

médio).  

Expliquei a Juci e a Andrade como seria a realização da pesquisa e eles 

concordaram em participar. Marquei com eles a observação da visita monitorada e a 

entrevista semiaberta, tivemos dificuldade com a realização da observação, já que 

especifiquei que desejava observar uma visita guiada para estudantes da educação 

básica da rede pública de ensino e demoramos mais de dois meses para conseguir 

uma visita que ambas as partes pudessem participar, por haver essa dificuldade. 

Resolvi observar e aprender (já que era a minha primeira visita ao MAS) na visita 

guiada que foi disponibilizada para os servidores técnicos da UFBA, no dia 27 de 
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outubro de 2019, em comemoração ao dia do servidor público que se comemora dia 

28 de outubro. 

A entrevista semiaberta foi realizada com Juci, após a observação da visita 

guiada, Andrade achou melhor Juci responder as perguntas da entrevista, visto que 

ela tem mais tempo no setor educativo do Museu.  

O MAS possui obras de arte sacra cristã, e há uma igreja no prédio do Museu, 

a visita guiada começa pela igreja, onde pode-se ver obras do Barroco tradicional e 

do rococó. As peças que compõem o acervo do Museu, são belíssimas e 

emblemáticas, mesmo para quem não é católico. O MAS é reconhecido como um dos 

mais importantes das américas por sua especialidade não só por suas peças raras e 

preciosas de coleção cristã, mas também pelo conjunto arquitetônico do antigo 

Convento de Santa Teresa.  

 

5.3.2 ANÁLISE DO MAS, ATRAVÉS DE CRITÉRIOS DA PNEM: 

 

Todas as falas expostas neste subcapítulo foram retiradas da transcrição da 

entrevista realizada com a museóloga Juciléia Cerqueira, e o número corresponde a  

numeração da quantidade de páginas da entrevista. A transcrição consta no apêndice 

desta monografia. 

Os critérios escolhidos para a análise do MAS, (e para todos os outros museus 

retratados para análise nesta monografia) foram esses: 

 

 “Princípio 2 – A educação museal compreende um processo de múltiplas 

dimensões de ordem teórica, prática e de planejamento, em permanente diálogo 

com o museu e a sociedade. “(PNEM, 2017. p.44) 

 

O MAS consegue cumprir esse princípio. Durante a entrevista a museóloga 

Juciléia (Juci) nos falou do trabalho que o MAS tem com a comunidade do entorno do 

Museu. Há parcerias com Ongs da região que trabalham com crianças do bairro e 

adjacências, há também a parceria com pessoal da terceira idade do bairro, com 
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ofertas de cursos para esse público e o evento que tornou tradição no Museu que é a 

reza de Santo Antônio, onde a população da terceira idade participa com entusiasmo.  

Juci relata também que houve parcerias antigas que foram sucesso, que 

antigamente havia um quartel de corpo de bombeiros no bairro, e que eles utilizavam 

o espaço do museu para realizar ações do projeto “Bombeiros do amanhã” com a 

crianças e adolescentes do bairro. Mas a parceria infelizmente foi descontinuada, pela 

mudança de bairro do quartel.  

Juci relata como foi a ação do MAS de trazer a comunidade do Dois de julho ao 

Museu.  

 
““[…]  pensamos, em trazer essas pessoas de volta ao Museu e muitos outras 
pessoas, para a gente fazer essa ação de Museu - Comunidade. Aí como foi 
que começamos a fazer, foi com a realização de eventos e ações que 
poderiam ser feitas no Museu; nós começamos como por exemplo: vem a 
Primavera de Museus, então fazíamos uma programação; eu tinha uma 
estagiária muito boa, que era de serviço social e depois um outro estagiário 
que era da área de Artes plásticas, então nós pensamos em começar com 
oficinas de artes.  Algumas pessoas de início, não só daqui, de outras regiões 
de Salvador, outros bairros como Canabrava, Fazenda Grande que 
começaram a vim a fazer essas oficinas … mas hoje eu conheço muitas 
pessoas aqui que fizeram as oficinas e que vêm aqui (no MAS) para nos 
visitar, então quando a gente convida para eventos, essas pessoas sempre 
vão ao Museu.” ( Juci Cerqueira, pg. 02) 

 

Houve também parcerias de ações educativa com a SMED.  

 
“Na Primavera dos Museus, nós fazíamos os convites para as pessoas e 
convidávamos as escolas, para fazerem as visitas monitoradas. Uma vez 
fizemos um intercâmbio com a Secretária de Educação do Município - SMED, 
e eles traziam as crianças aqui para fazer a visitação, só que esse processo 
não foi mais adiante porque a Prefeitura não dá o Transporte para trazer 
essas crianças, como eles faziam antes, para visitar não só museus, mais 
lugares turísticos de Salvador.” ( Juci Cerqueira, pg. 02)  

 

“Princípio 3 – Garantir que cada instituição possua setor de educação museal, 

composto por uma equipe qualificada e multidisciplinar, com a mesma 

equivalência apontada no organograma para os demais setores técnicos do 

museu, prevendo dotação orçamentária e participação nas esferas decisórias 

do museu. “(PNEM,2017. p. 45) 
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O MAS consegue cumprir esse princípio. Há no Museu um setor educativo, que 

possui pessoas com qualificações distintas e que conseguem se reunir com os outros 

setores do Museu para tomar decisões sobre as atividades do Museu.  

 Podemos ver a representação da afirmação acima, nesta fala da entrevista:  

 

“[…] não só nós do setor educativo, mas a gente também se integra com setor 

de documentação, exposição, às vezes, a gente tenta se integrar. Por exemplo: 

têm uma data específica, Primavera dos Museus, vamos nos reunir para ver o 

que vamos fazer durante esse período, então a gente coloca isso no papel e 

começa a ver a dinâmica de tudo que a gente vai fazer, a logística  solicitar os 

recursos, Matérias, ver principalmente qual é o grupo que gente vai trabalhar , 

o foco principal, ver se determinada atividade é para um grupo de terceira 

idade, é para criança de ongs, é para adolescente; então a gente vai focar no 

grupo específico. A gente se reúne, planeja as atividades e ver se é para 

Universitários, grupo de Museologia, por que aqui nós recebemos a maioria 

das visitas monitoradas são para grupos Universitários.” ( Juci Cerqueira, pg. 

04) 

 

“Princípio 5 – Assegurar, a partir do conceito de patrimônio integral, que os 

museus sejam espaços de educação, de promoção da cidadania e colaborem 

para o desenvolvimento regional e local, de forma integrada com seus diversos 

setores.” (PNEM,2017. p. 45) 

 

O MAS consegue cumprir esse princípio. Ao perguntarmos qual era o objetivo 

a ação educativa na instituição, nos foi respondido que é trazer as pessoas para o 

museu, fazer com que as pessoas do entorno do museu e também de toda a Salvador, 

que o MAS é um lugar para todos e que é de todos, pois lá é contado a nossa história, 

através das peças de arte sacra ali representadas.  

Como já havia mencionado acima, há parcerias com Ongs do bairro do Dois de 

julho, em especial, Juci nós falou de uma Ong chamada Bayer Street que trabalha 

com meninas que tem seus pais como ambulantes da Avenida sete de setembro, e 

para elas não ficarem na rua com seus pais, essas meninas vão para o espaço da 

Ong, onde participam de atividades com  tecnologias de software, coral, capoeira, e 

outras atividades. 
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 Essa ONG traz suas crianças para apresentarem suas atividades para a 

comunidade do entorno no Museu de Arte Sacra, e quando o museu oferece eventos 

essas mesmas crianças são convidadas a voltarem.   

 

Juci detalha alguns eventos de parceria do MAS:  

 
“ a ‘Luta Salvador’ também teve que deixar a gente aqui, que é uma Ong 
muito boa que trabalha com Crianças e adolescentes, teve que sair pois o 
espaço era alugado e tiveram que devolver o local, e estão em outro lugar; 
teve outra (Ong) aqui também que trabalha com mulheres Negras, que já 
vieram aqui com a gente para fazer convite com a gente, mas que também já 
saíram daí e foram embora, mas têm muita gente aqui, principalmente 
aquelas que trabalham com crianças, com capoeira, já fizeram apresentação 
de capoeira aqui  no museu,  e era bom, pois os pais viam ver as crianças se 
apresentarem. O Colégio Permínio Leite (Escola Municipal Permínio Leite, 
fica localizada no Bairro do Dois de julho) que é parceiro nosso, que quando 
nós tínhamos algum evento os trazíamos para cá. “( Juci Cerqueira, pg.03) 

 

 ““[…] outra ação que nós fizemos com a ajuda desta estagiária foi pegar os 
adolescentes daqui do Colégio Ypiranga (Colégio Estadual Ypiranga - Tempo 
Integral, fica localizado no bairro do Dois de julho) e fazer um Workshop sobre 
Drogas, “Drogas, Tô fora”; então nós registramos isso aqui, nas nossas 
pastas, nos nossos arquivos que mostram o trabalho que a gente fez, foi 
através de uma instituição da UFBA, acho que é ECAD, que faz esse trabalho 
já nas ruas de conscientização, separando cards, e eles trouxeram um vasto 
material educativo, que  foi distribuído aqui no museu, com a ajuda desses 
colegas.”( Juci Cerqueira, pg. 03) 

 
“E às vezes as pessoas vão saindo, as Ongs vão saindo, mas, a gente tenta 
com as outras pessoas do bairro, trazê-las aqui, pois sempre tem uma 
atividade, já fizemos até sessão de cinema com as crianças aqui, 
apresentações que as crianças já fizeram aqui. É muito bom! Porque você vê 
a alegria dessas crianças e das pessoas também. “( Juci Cerqueira, pág. 03) 

 

“Diretriz 9 – Promover, em colaboração com outros setores dos museus, 

diagnósticos, estudos de público e avaliação, visando à verificação do 

cumprimento de sua função educacional.” (PNEM,2017. p. 51) 

 

O MAS não consegue cumprir essa diretriz. Ao serem questionados sobre a 

avaliação sobre a aprendizagem construída no Museu, Juci nos respondeu com o 

apoio de ítalo luz, estagiário do setor educativo, que essa é uma função da escola, e 

que eles contribuem para educação, trazendo a prática, para a teoria que é dada em 

sala de aula nas instituições de ensino formais.  
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O fato do MAS, não compreender a necessidade de haver uma avaliação do 

próprio museu em relação a sua prática educativa, prejudica a sua objetividade de 

público x conhecimento. Através da avaliação da aprendizagem é possível 

compreender o que foi aprendido e o que ainda precisa aprender, e ao saber o que 

ainda será aprendido, pode se melhorar a forma de construção da  aprendizagem, 

visto que cada indivíduo/visitante é distinto e pode aprender de maneiras distintas e 

tempos diversos.  

 

 

5.4 MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DA BAHIA - MHN  

 

O Museu de História Natural da Bahia fica localizado no térreo do Instituto de 

Biologia da Universidade Federal da Bahia - IBIO/UFBA, na rua Barão de Jeremoabo, 

668, Campus de Ondina, Salvador - Bahia.  

 

O Museu de História Natural da Bahia - MHN surge da união do Museu de 

Zoologia e do Herbário Alexandre Leal Costa. Segundo dados retirados do edital do 

concurso da Logomarca do MHN,  MHN é uma unidade de Ensino, Pesquisa e 

Extensão subordinada ao Instituto de Biologia - IBIO/UFBA, que possui o objetivo de 

juntar recursos multidisciplinares para a realização de pesquisas, formar recursos 

humanos e prestar serviço à comunidade na área de Ciências Naturais e afins, sendo 

leal detentor de material- demonstrativo biológico usado em pesquisa e/ou ensino, 

além de desenvolver atividades de extensão junto à sociedade, principalmente através 

de visitas, cursos e exposições.    

Segundo o Professor e Coordenador do setor educacional do MHN, Geraldo 

Aquino, foi em 2014 que o Museu começou a desenvolver caráter de prática 

educacional de divulgação científica e popularização da ciência, com a visão voltada 

para o desenvolvimento universal do público ali compreendido.  

 

 



  

55 

 

5.4.1 CONHECENDO O MNH: 

 

Dos quatro museus onde realizei a pesquisa para esta Monografia, o Museu de 

História Natural da Bahia,  era o que eu mais tinha conhecimento, pois já o havia 

visitado em 2015, durante a realização do Projeto de pesquisa Escrevivendo Ciências 

no Museu, por haver o conhecimento prévio e por se tratar de um museu de ciências 

naturais decidir utilizá-lo como lócus para a pesquisa.  

O meu primeiro contato foi com a Coordenadora do Museu a professora do 

IBIO/UFBA Priscila Camelier, que me recebeu muito bem e leu a carta de 

apresentação trazida por mim, como disse anteriormente, assinada por minha 

orientadora e o então coordenador do curso de Pedagogia- diurno Ronaldo Venas.  

Por se tratar de uma pesquisa relacionada a Educação em museus, ela 

compreendeu que o Professor Geraldo Aquino que é o coordenador do setor 

educacional do museu deveria responder a entrevista. Ela me apresentou ao 

Professor Geraldo, que de forma muito solicita se disponibilizou para responder às 

perguntas da entrevista semiaberta e marcou a observação da visita guiada pela 

exposição do museu para uma escola da rede pública de ensino. 

 

5.4.2 ANÁLISE DO MHN, ATRAVÉS DOS CRITÉRIOS DA PNEM:   

 

Todas as falas expostas neste subcapítulo foram retiradas da transcrição da 

entrevista realizada com o professor Geraldo Aquino, e o número corresponde a  

numeração da quantidade de páginas da entrevista. A transcrição consta no apêndice 

desta monografia. 

Os critérios escolhidos para a análise do MHN, (e para todos os outros museus 

retratados para análise nesta monografia) foram esses: 

 

 “Princípio 2 – A educação museal compreende um processo de múltiplas 

dimensões de ordem teórica, prática e de planejamento, em permanente diálogo 

com o museu e a sociedade. “(PNEM, 2017. p.44) 
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O MHN consegue cumprir esse princípio. Durante a observação da visita guiada 

no MHN, pude observar um planejamento de apresentação da exposição, ao colocar 

perguntas que geram o interesse do visitante em saber qual o animal ali representado. 

Há também uma preocupação por parte da curadoria do Museu de trazer mais 

elementos que compõem a História Natural, para a exposição mesmo que no Instituto 

de Biologia não haja uma pesquisa ativa relacionada ao tema ali tratado.  

Prof. Geraldo nos contou em entrevista que há uma programação para aumentar 

a exposição do Museu através de material sobre Fungos e Minerais:  

 
... além disso estamos tentando colocar algumas apresentações de fungos, 
uma pesquisadora deverá trazer algumas peças que traga essa diversidade 
de macrofungos, também queremos começar uma coleção de minerais, 
apesar de não ter nenhum vínculo com o estudo de Biologia,  com o que é 
o Museu de História Natural, nós não temos pesquisa com minerais, o 
Instituto de Geociências daqui da UFBA tem esse tipo de abordagem, mas 
como nós temos a sala de exposição de História Natural, como os minerais 
também compõem a história natural a gente também pretende montar 
também algo representativo   dos minerais, e assim ter alguma coisa mais 
completa; ( Geraldo Aquino, pg. 02) 

 

Na exposição, há peças que representam os tipos de madeiras e sementes da 

flora brasileira, para uma melhor exemplificação são utilizados objetos de uso comum 

para que os visitantes possam ver a utilização prática da matéria prima ali 

representada, o que facilita a aprendizagem significativa. 

 

 “Princípio 3 – Garantir que cada instituição possua setor de educação museal, 

composto por uma equipe qualificada e multidisciplinar, com a mesma 

equivalência apontada no organograma para os demais setores técnicos do 

museu, prevendo dotação orçamentária e participação nas esferas decisórias 

do museu. “(PNEM,2017. p. 45) 

 

O MHN consegue cumprir esse princípio. Como já citado anteriormente, o  MHN 

possui setor educativo, e o seu coordenador é o professor Geraldo Aquino, que nos 

falou que o principal objetivo da prática educativa do Museu é fazer com que 

“realmente fazer com que as pessoas conheçam o universo da História Natural e/ou 

ir além disso é fazer as pessoas conhecerem os trabalhos desenvolvidos no setores 
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de pesquisa  do Instituto de Biologia que está vinculado ao Museu de História Natural” 

(Geraldo Aquino, pg.01).   

O fato de haver um setor educativo em um museu, modifica ações de 

comunicação para ações educativas, as últimas possuem o objetivo final de 

modificação no indivíduo que ali está sofrendo a ação de aprendizagem. A educação 

gera transformação pessoal e em comunidade gera ações sociais de mudanças.  

“Princípio 5 – Assegurar, a partir do conceito de patrimônio integral, que os 

museus sejam espaços de educação, de promoção da cidadania e colaborem 

para o desenvolvimento regional e local, de forma integrada com seus diversos 

setores.” (PNEM,2017. p. 45) 

 

O MHN consegue cumprir esse princípio. Durante a entrevista o professor 

Geraldo nos informa que apesar de não haver uma parceria formal com alguma escola 

da rede pública de ensino. Há uma parceria com uma professora da Faced que leva 

todo semestre os seus  estudantes de estágio em Biologia, para visitarem o Museu e 

compreenderem o MNH como espaço de educação para aprendizagem das ciências 

naturais, e ao realizar a visita com os estudantes acontece o estímulo para que seus 

estudantes voltem e tragam suas turmas das escolas onde cada estudante irá realizar 

estágio, como forma de acesso ao conhecimento científico de forma distinta do que é 

manifestado na escola.   

Durante a observação da visita guiada, pude observar na exposição temporária 

que MHN estava apresentando em comemoração à Primavera de Museus, foram 

expostas curiosidades sobre a “Linguagem Indígena  nas coleções biológicas : do 

popular ao científico” onde foi apresentado ao público o conhecimento de certas 

espécies e seus nomes de origem indígenas  e porquê de cada conceituação, 

acrescentado de qual etnia indígena era originado o nome. Essa exposição contribui 

para o conhecimento da cultura indígena, que é pouco promovida na nossa cidade, e 

por consequência pouco conhecida por muitos estudantes da rede pública de ensino, 

que ao visitar o Museu tiveram acesso ao conhecimento cultural que forma a ciência 

em nosso País.  
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Há também exposto no Instagram do Museu que o MHN é o correalizador do 

Lançamento da Rede Kunhã Asé,  um coletivo de mulheres cientistas da Universidade 

Federal Bahia, que discute e defende a ciência sendo um campo feminino, e a 

importância de representatividade de mulheres pesquisadoras e fazedoras de ciência, 

numa sociedade tão machista quanto a brasileira.     

 

“Diretriz 9 – Promover, em colaboração com outros setores dos museus, 

diagnósticos, estudos de público e avaliação, visando à verificação do 

cumprimento de sua função educacional.” (PNEM,2017. p. 51) 

 

O MHN não consegui cumprir essa diretriz. Na entrevista realizada com o 

professor Geraldo, ele nos conta assim:  

 
Bem, essa é outra coisa que nós também não estabelecemos uma rotina. 
Quando as atividades são feitas com os estudantes de Biologia, eles que já 
aprenderam a fazer essas avaliações com a disciplina da Faculdade de 
Educação, eles estabelecem essas pesquisas, esses retornos com esses 
estudantes, que são discutidos lá na Faced. Essa professora nesse momento 
entrou em contato comigo, pois ela quer sistematizar essas informações que 
na realidade chegam até ela, e que nós ainda não tínhamos um canal para 
ter esse retornos; mas essa é uma ideia que nós temos, e está para ser 
estabelecida, é ter um caderno de comentários, a gente só tem um livro de 
visitações, que registra os visitantes, a gente ainda não tem sequer um livro 
de registros das opiniões, mas isso é uma coisa que está para ser feita. 
(Geraldo Aquino pg. 03) 

 

Apesar de não haver a avaliação da aprendizagem por parte do Museu para com 

público visitante, podemos ver uma preocupação por parte do MHN, em querer sanar 

este problema por meio de mudanças de atitudes e implantação de ações que irão 

melhorar a prática educativa.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta Monografia foi bastante desafiadora, mas estamos chegando nos 

momentos finais. Compreender a Educação Museal foi um processo para mim, já que 

não tinha a priori o contato com o conceito de museu e possuía uma visão da 

educação não formal como uma ferramenta complementar da escola. Mas ao 

participar dos grupos de estudos sobre educação museal e educação patrimonial e 

educação histórica, pude rever alguns conceitos estabelecidos e ampliar o meu olhar 

sobre a educação, como fenômeno social.  

O conceito de Educação museal que está contido na PNEM “A educação 

museal compreende um processo de múltiplas dimensões de ordem teórica, prática e 

de planejamento, em permanente diálogo com o museu e a sociedade. “(PNEM, 2017. 

p.44) Traz aspectos que devem ser cumpridos para que ocorra a educação museal 

no museu. Os quatro museus aqui analisados conseguem cumprir este princípio, 

trazendo como um resultado para este trabalho, que os museus da UFBA analisados 

exercem a educação museal em seus espaços.  

Houve a análise por meio de mais dois princípios e uma diretriz. O segundo 

princípio que está relacionado ao Museu ter em seu quadro um setor educativo, que 

exerça uma função igualitária com os demais setores do museu. Observa-se que dois 

dos quatro museus analisados, não possuem um setor educativo, o que causa um 

impasse para a realização de uma prática educativa mais focada com os principais 

públicos que frequentam o museu, parceria com escolas e/ou organizações sociais 

que estão no entorno do museu, para a apropriação do espaço público de 

aprendizagem e poder, visto que conhecimento é poder.  

O terceiro princípio expõe que é papel do museu proporcionar, educação, 

promoção da cidadania e colaborem para o desenvolvimento local, regional, 

integrando os diversos setores. 

 Todos os museus analisados conseguem cumprir esse princípio, esse é um 

ótimo resultado, pois mostra o papel de transformação social atribuído ao Museu e 

como eles tem exercido na nossa sociedade soteropolitana. Por serem museus com 

temáticas variáveis cada um cumpre o seu papel de forma distinta. Vemos que o Mafro 
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contribuiu com a disseminação e cumprimento da lei 10.639/03 que fortalece a cultura 

afro-brasileira no país e através de seu discurso expositivo soma para conhecimento 

sobre a cultura afro-brasileira, de forma significativa e enriquecedora que causa 

orgulho sobre ser negro e saber de onde vêm as suas origens.  

O MAE, também contribui com uma lei, a 11.645/08 que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de 

ensino a obrigatoriedade da temática “História e cultura afro-brasileira e indígena”. Já 

que sua temática de Etnologia é indígena. Durante a visita pelo MAE, seja guiada ou 

não, construímos um conhecimento sobre as culturas indígenas e os artefatos que 

fazem parte da história desses povos, de forma rica e diversificada. Ao conhecer as 

urnas fúnebre usadas por tribos distintas e que possuíam as características próprias 

por meio das pinturas e tamanhos, além das descobertas de sambaquis no subúrbio 

ferroviário de Salvador. Algo que intriga o visitante a pensar nas populações que 

viviam nesta cidade a milhares de anos atrás.  

O MAS, contribui de forma significativa quando expõe as parcerias com as ongs 

e públicos específicos do entorno e no bairro Dois de julho. Através da entrevista da 

Museóloga Juci Cerqueira, podemos comtemplar como o MAS é um espaço comum 

no bairro, local onde as pessoas sabem que são bem vindas e que aquele espaço 

pertence a elas. O ambiente do museu é um espaço dinâmico e que guarda a alma 

do bairro, trazendo ao conhecimento as crianças até o público da terceira idade. 

O MHN contribui para a divulgação cientifica, e popularização da ciência, 

mostrando as facetas das ciências naturais por meio de seu rico e diversos acervo, 

para estudantes da educação básica que os visitam. Evidenciando que o acesso a 

Universidade pública é para todos, e como ela é diversa, contribuindo para um 

conhecimento mais específicos sobre conteúdos científicos que muitas das vezes o 

livro didático não dá conta. É muito prazeroso e cognitivo tocar nas peças, ser 

questionado sobre as espécies ali apresentadas, os fazendo relembrar antigos 

conhecimentos e reformular novos outros.  

Por último, temos a diretriz que estabelece que o museu deve ”promover, em 

colaboração com outros setores dos museus, diagnósticos, estudos de público e 

avaliação, visando à verificação do cumprimento de sua função educacional.” (PNEM, 

2017. p. 51) 
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Foi constatado que todos os museus analisados não conseguem cumprir essa 

diretriz, esse é um resultado malsucedido para a educação museal. Por meio das 

respostas durante as entrevistas, é possível perceber que há um paradigma que a 

avaliação da aprendizagem é uma função escolar, sendo que todo a instituição que 

fornece uma educação objetiva, deve constatar a avaliação da aprendizagem, para 

saber o que foi aprendido e o que ainda não foi, e sabendo desta última informação, 

propor mudanças na abordagem para que haja a aprendizagem significativa. 

 Podemos ver em algumas entrevistas que há o reconhecimento da falta de 

prestação de serviço educacional e que deseja mudar esse fator. A sugestão deste 

trabalho para os museus analisados, é que aconteça dentro desses museus a 

discussão a Política Nacional de Educação Museal e que em conjunto o museu pense 

e haja ações que aprimorem a prática educativa nesses centros de construção do 

conhecimento.  

Há um projeto da Rede de Educadores em Museus da Bahia – REM/Ba que 

oferece a oficina “PNEM na prática” objetivando o conhecimento e a prática da PNEM, 

é possível entrar em contato com a Rede por meio das redes sociais e o e-mail 

rederembahia@gmail.com.  

Visto que os objetivos da monografia foram cumpridos, não de forma exaustiva, 

podendo ser aprofundados em trabalho seguintes na pós-graduação; me despeço de 

você leitor que me acompanhou até aqui, e conheceu sobre a educação museal e os 

museus da UFBA, e suas respectivas análises qualitativas. Muito obrigada! 
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIABERTA. 

 

 

 

PESQUISADORA: Helen da Silva Oliveira  

ORIENTADORA: Prof.ª Dr. ª Raquel Nery 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI- ABERTA A SER REALIZADA 

COM O(A) REPRESENTANTE DO SETOR EDUCATIVO DO 

MUSEU.  

 

1) Há quanto tempo a prática educativa é desenvolvida no museu?  

2)  Qual é o principal objetivo da prática educativa?  

3) Como acontece o desenvolvimento da prática educativa na instituição?  

4) Quanto ao discurso expositivo, quais os recursos usados para a aprendizagem 

do(a)s estudantes/visitantes? 

5) Há guias/mediadores? Como são capacitados?  

6) Há parcerias com escolas públicas da comunidade onde o Museu está inserido?  

7) A instituição dispõe de tecnologias assistivas, recursos tecnológicos que propiciam 

a aprendizagem de pessoas com deficiência?  

8) Como é avaliada a aprendizagem dos estudantes participantes das práticas 

educativas?  
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APÊNDICE B 

 ENTREVISTA DO MUSEU AFRO-BRASILEIRO 

  

Participante: EMÍLIA NEVES 

 

1) Há quanto tempo a prática educativa é desenvolvida no museu? 

 

Desde que o Museu nasceu, em 1984. A diretora do Museu que era diretora do CEAO 

(Centro de Estudos Afro-Orientais) na época. O museu era um setor do CEAO, então 

ela era professora da Universidade, também a coordenadora que era professora 

ligada a área de pedagogia. Então desde que o museu nasceu e foi inaugurado em 

1984 já foi desenvolvido um programa educacional, com as escolas que existiam aqui 

em torno do Museu, e com outras também. Geralmente programas com as escolas da 

comunidade e depois com a própria comunidade. Isto aconteceu desde 1984 até 1997 

quando o museu foi fechado para uma reforma total do prédio, nesse período a 

coordenadora do Museu se aposentou.  Depois da reforma, nós continuamos com o 

projeto educativo eu e o professor Marcelo (Atual coordenador do Museu) 

continuamos com o programa educativo, e em 2006 nós implantamos realmente um 

projeto educativo através de uma verba que recebemos de um deputado federal, e 

através desse programa foi desenvolvido com estagiários, professor de História e 

Antropologia. Nós produzimos duas cartilhas uma para os estudantes e outra para os 

professores, esse projeto continua até hoje, tendo mudado algumas coisas, no início 

ele era voltado para estudantes do segundo grau ( atual ensino médio) de escolas 

públicas da periferia oferecendo uma capacitação para que viessem a ser monitores 

no museu. Depois de um tempo quando a Universidade implantou o programa de 

monitoria, então mudou a configuração do museu, mas até hoje as cartilhas são 

usadas e os monitores fazem uso e aprendem muito com elas.  

 

2) Qual é o principal objetivo da prática educativa? 
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Quando o projeto surgiu em 2006, era para atender a Lei 10.639/03, os professores 

não sabiam como fazer e a educação foi obrigada nas escolas sobre África, e os 

professore não tinham ideia de como buscar informações, então foi para atender essa 

lei. Daí a procura imensa das escolas pelo museu; inclusive nós fizemos uma 

preparação para professores da Rede Municipal de ensino, com um historiador que 

trabalhava conosco, teve dois sábados onde ele recebeu todos os professores, 

através da Secretaria (SMED). Conversando com a Secretaria, foi exigido desses 

professores a ida de suas turmas ao Museu para fazer esse projeto, foram ofertadas 

as cartilhas em quantidade para os alunos e professores. Isso impulsionou o projeto 

educativo. Ao lado disso as escolas particulares também se interessaram, por quê 

também passavam pelo mesmo problema de falta de informação e de professores 

capacitados para ensinar as noções do Continente Africano, então também passaram 

a frequentar o museu. para as escolas nós fizemos um cartaz e mandamos pelo 

Correio explicando como era a programação, com isso as escolas hoje, raras são as 

que não conhecem a programação do museu. 

 

3) Como acontece o desenvolvimento da prática educativa na instituição? 

 

Têm um agendamento. As escolas todas hoje tem que agendar, porque nós não 

pudemos receber uma grande quantidade simultaneamente, o museu tem um espaço 

pequeno, e não adianta trazer turmas grandes, pois a visita não será aproveitada 

plenamente. Então quando as escolas marcam e por questão de transporte e ligam 

dizendo que - estamos levando 100 alunos. Aconselhamos que metade visite outro 

Museu e a outra metade fique aqui e troque as turmas, pois não pudemos receber 100 

alunos de uma vez. Se há uma turma de 40 alunos é possível fazer a visita, mas se 

tiver 50 alunos e houver mais de um monitor dividimos a turma em dois grupos. A ideia 

é não superlota o museu. Temos horários, duas turmas pela manhã e duas turmas 

pela tarde, temos o horário de 9h15 e outra 10h30, se o Colégio vai trazer muitos 

alunos, a primeira turma entra às 9h15 e o restante vai para outro espaço, geralmente 

aqui embaixo que tem o Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE, e depois as turmas 

são trocadas, nesses casos o museu reserva o turno matutino inteiro para a escola, 

mas normalmente são os quatro horários, dois pela manhã e dois pela tarde. 



  

67 

 

 

4) Quanto ao discurso expositivo, quais os recursos usados para a 

aprendizagem do(a)s estudantes/visitantes? 

 

Olhe isso varia com a idade das turmas. Nós recebemos crianças de 4 anos, da 

escolinha bem pequenininha e recebemos estudantes universitários, então de certa 

forma a monitória ela deve se adaptar ao cliente, a turminha que está. Se é uma 

turminha de escola, as crianças são sentadas no chão, têm alguns monitores que 

possuem essas características de lidarem melhor com crianças pequenas, então eles 

sentam junto das crianças e vão dar informações gerais e não sobre informações 

detalhadas do Museu, a linguagem será outra; se são alunos que já que têm condições 

de ler os painéis, eles podem acompanhar a monitoria, copiando as informações ou 

prestando bastante atenção na explicação do monitor (a), quando são universitários 

também. Então varia de acordo com a turma; as vezes tem uma turma mais 

interessada, por isso que não se quer 100 alunos de uma vez, não há monitor que 

consiga fazer com 100 alunos de uma vez, ao dividir a turma, uma tem que começar 

do final e outra do início para depois trocar. Realmente não funciona com muita gente, 

quanto menor gente ao redor do monitor, melhor será a monitoria. E nós temos a sala 

de Caribé onde todos podem sentar e ouvir uma explicação geral sobre os orixás e ao 

haver perguntas, os monitores trazem detalhes sobre as entidades. Mas de maneira 

geral a monitoria não deve cansar, ela deve dar um painel geral do que significa, tem 

que falar de vários aspectos, na sala de Caribé por exemplo, tem que falar do artista, 

do tipo de arte. 

 

5) Há guias/mediadores? Como são capacitados? 

 

Temos mediadores, sim. Atualmente temos 8 mediadores (ela mostrou um 

cronograma de papel, com os horários deles na instituição). E eles são capacitados 

sim, há a disponibilidade de material de leitura e textos sobre África, não só os que 

compõem a exposição, também algumas apostilas com temáticas e livros que eles 

podem ler e complementar. Agora esse ano toda a sexta- feira pela tarde o 

coordenador procurou proporcionar a capacitação para os monitores, onde são 
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convidadas pessoas para trazer informações, como sobre o programa educacional no 

Museu, haverá palestras e visitações a outros museus para que eles possam observar 

a monitoria em outros museus, na sexta-feira passada aconteceu a visita na Casa do 

Benin; então cada sexta-feira vai ter uma programação diferente mas nesse sentido, 

para capacitar os monitores, para que eles não fiquem só voltados para o museu, mas 

conheçam outras formas de realização da monitoria.  

 

6) Há parcerias com escolas públicas da comunidade onde o Museu está 

inserido? 

Não, não temos parceria. O que a gente estabelece é o seguinte, as escolas públicas 

não pagam a taxa de visitação, sejam elas municipais, estaduais ou federais, inclusive 

universidades, então a parceria é essa. As escolas públicas têm dificuldade quanto ao 

transporte, então não cobramos a taxa. Das escolas particulares nós cobramos o valor 

R$ 3,00 por estudante. Existem escolas particulares de bairros populares que ao 

agendar pedem a isenção do pagamento da taxa e para eles também é dada a 

gratuidade. Há grupos sociais que também visitam e que são obras filantrópicas, que 

também são beneficiados pela gratuidade. 

Não há a parceria com escolas específicas pois não temos tempo de dar atenção; no 

começo do museu houve as parcerias com as escolas da comunidade, por que havia 

um professor de História aqui que recebeu os professores e apresentou o projeto e 

procurou trabalhar com a Secretaria Municipal para que disponibilizasse o ônibus e a 

Secretaria correspondeu com isso. Hoje em dia não fazemos divulgação nas escolas 

devido a demanda da procura das escolas por visitas no Museu. (Dona Emília 

mostrou-me o caderno de agendamento de visitas e os meses que ainda faltam para 

terminar 2019, estão com bastante visitas marcadas; ela traz a ressalva que no mês 

de novembro há uma procura maior devido ser o mês da Consciência Negra. 

 

7) A instituição dispõe de tecnologias assistivas, recursos tecnológicos que 

propiciam a aprendizagem de pessoas com deficiência? 

Não, não temos esses recursos. Então essas pessoas têm que vir com alguém, se for 

surdo tem que vir com o intérprete de LIBRAS. Se forem cegos é possível a gente 
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separar algumas coisas para o tato, essa é uma monitoria especial, caso isso venha 

acontecer, é necessário a preparação do monitor, e que haja o agendamento.    

 

8) Como é avaliada a aprendizagem dos estudantes participantes das práticas 

educativas? 

Isso é uma falha, a gente não tem como observar isso. pois é a Escola é que vai 

perceber isso através da discussão. O museu não pode trabalhar sozinho, depende 

muito do professor. Se o museu estivesse com o pessoal disponível o correto seria o 

Museu apresentar nas escolas a programação, e receber depois os professores aqui, 

os professores já vem com o conhecimento. Mas o professor tem que desenvolver a 

atividade em sala e não ficar só na dependência do Museu. A gente observa tem 

professor que chega aqui e vem como passeio, ele chega aqui, ele se desliga da 

turma, a turma fica só, e ele não acompanha a visita, e o monitor que fica falando para 

os alunos, como ele vai cobrar aquilo na escola eu não sei. Já há outros não, que 

dizem nós estamos fazendo um trabalho sobre continente Africano, vamos apresentar 

um trabalho, vai ter um seminário, uma feira sobre a África. Hoje as escolas estão 

muito mais conscientes do que a anos atrás que elas têm que fazer essa participação. 

As escolas descobriram que levar os alunos ao museu proporciona um conhecimento 

diferente. 
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APÊNDICE C 

 

ENTREVISTA - MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA 

 

Participante: MARCOS PASSOS 

 

1) Há quanto tempo a prática educativa é desenvolvida no museu? 

 

Vou me apresentar, sou museólogo, formado pela UFBA, em 1999 e fiz especialização 

em Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação na UNEB. Faz quatro anos que acabei 

o mestrado em Antropologia e agora estou no Doutorado em Antropologia, finalizando. 

Venho trabalhando com educação em museus desde a minha formação, por conta do 

perfil da museologia que eu segui, que compreende a participação popular, 

compreende que é importante o fortalecimento da cidadania, e o museu deve ser 

compreendido como um museu fórum, um museu que prepara pessoas para vida, 

para isso precisa-se preparar. Nós acreditamos numa educação libertária aos moldes 

de Paulo Freire, uma educação que deve servir para que as pessoas repensem 

primeiro a si mesmas, para depois repensar as outras, e assim repensar o mundo. 

Então é nesse modelo de educação que nós compreendemos que é possível fazer 

Museologia no século XXI. Então esse Museu, ele já nasceu com essa ideia também, 

portanto que no início desse museu existia uma professora de museologia, que até 

hoje é a nossa grande mestra na área de educação em museus, que é a professora 

Maria Célia Teixeira Moura Santos, ela fez parte da equipe de formação desse Museu. 

A criação desse museu é solicitada em 1969 por Valentin Calderón, que é um 

espanhol, um arqueólogo de muito prestígio dentro da Universidade; aí isso vai 

caminhando, caminhando, caminhando, na década de 1980 a Universidade vai ganhar 

uma verba da Caraíba Metais, ele vai morrer, (Valentin Calderón) em 1980, mas além 

dele os outros como a professora Maria Célia Teixeira Moura Santos, Pedro 

Agostinho, professora Rosário, Maria do Paraíso, professor Antônio Rios; esse 

pessoal vai se juntar, e ai vai criar não só o museu de Arqueologia, mais o museu de 

Etnologia, mas com o viés que as pessoas pudessem vir pra cá como um museu 
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laboratório da Universidade, um museu-escola. E sempre se pensou que aqui deveria 

ser um local de produção de referenciais educativos.   

   

2) Qual é o principal objetivo da prática educativa? 

 

Transformar as pessoas. As pessoas precisam sair daqui, ou está aqui ou está com 

um parceiro (outro museu), precisamos compreender que tem que acontecer a 

transformação. Mas para acontecer a transformação nós precisamos de um corpo 

técnico, heterogêneo para que nós possamos pensar qual é a alma deste museu, na 

Antropologia a gente fala Mana, o Mana dele, espírito que revoluciona, qual a agência, 

no conceito de agência de Alfred Gell (1945 -1997) que é a força que ele pode 

produzir. Então nós compreendemos que como na Antropologia o Museu tem que ser 

esse local de transformação, as pessoas devem entrar aqui, devem ser convidados a 

entrar como visitante, convidado a entrar como pesquisador, convidado a entrar para 

fazer projetos em conjunto, e pensando que isso deve ser um local de descoberta de 

habilidades de competências, de potencialidades; então esse é o referencial que nós 

seguimos e acreditamos, se não nós vamos cair naquela coisa de um museu sem 

vínculo com o real, com o concreto, nós queremos, nós precisamos sempre perceber, 

olhe, nós não fomos criados para viver numa bolha. No passado, falando de 200 anos, 

300 anos, 500 anos atrás, isso era possível, mas hoje cada vez mais nós temos que 

está cada vez muito mais próximo as populações, as sociedades, a periferia, a quem 

consegue morar no Centro, àqueles que moram longe, e àqueles que nem conseguem 

chegar a Salvador, ou aqui na Bahia ou aqui no Brasil; precisamos articular coisas e 

para isso nós precisamos compreender que precisamos ser um museu que transforma 

a realidade.” Ah a transformação é pequena” não importa, mas todo mundo, todas as 

áreas que ele transforma e aperfeiçoa, melhorar a sociedade, nós vamos ter um Brasil 

melhor!     

 

3) Como acontece o desenvolvimento da prática educativa na instituição? 

 

Bom, primeiro, nossa temática é Arqueologia que é o estudo do antigo, do arcaico no 

sentido “antiguidade” e da Etnologia que é o estudo das etnias dos povos das 
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sociedades. Nós da Equipe do Museu sempre precisamos entender que trabalhamos 

com essas duas temáticas que se fundem, quando a gente pensa que estamos a 

serviço de uma sociedade pretérita (que já passou) das sociedades que já passaram 

e dessa sociedade agora que é fruto da que passou, e que nós estamos junto com a 

sociedade no meio da coisa para um outro momento que ainda não sabemos que é o 

futuro. Podemos trilhar ele (futuro) aqui, arquitetar, mas não sabemos como será, por 

isso que as práticas educativas são criadas no sentido que as pessoas possam 

entender a trajetória histórica dos povos, dos grupos que nós apresentamos aqui. A 

ideia de que eles (os povos) continuam existentes, ou só apenas através da cultura 

material deles (os objetos) ou também suas práticas atuais;  hoje nós temos 21 grupos 

indígenas na Bahia, nós (Museu) temos dois grupos que representamos também 

indígenas que ficam no XINGÚ (MT). O que acontece é que devemos compreender 

que esse é um momento e movimento que é fluído, para que nós possamos sempre 

recuperar e ficar atento que nós somos um Museu em processo, nós somos um Museu 

que deveríamos estar sempre trabalhando para a transformação de vidas, e aí a Ação 

educativa se dá na transformação de vidas. Aí nesse momento a gente pensa qual 

público nós temos? Nós temos criancinhas, pré-adolescentes, adolescentes, jovens 

adultos, adultos idosos; recebemos pessoas que têm 1º grau, 2º grau, e temos 

também especialistas nas áreas de Arqueologia e Etnologia que também recebemos, 

então temos um Caldeirão que temos que administrar esse processo. E por meio de 

uma exposição que fazemos isso, é por meio de uma publicação que fazemos isso, 

como é que vamos transitar nesse processo? Sendo que o nosso Museu é um museu 

pequeno e com o corpo técnico é composto por 5 técnicos de ensino Superior e 5 

técnicos de 2º grau, Diretor e mais 18 estudantes como bolsistas, é um museu 

pequeno para se pensar essas coisas. 

 

PEDIR AO ENTREVISTADO QUE DETALHAR-SE MAIS O DESENVOLVIMENTO DA 

PRÁTICA EDUCATIVA NA INSTITUIÇÃO. 

 

Primeiro, nós temos um projeto educativo, que agora estamos revendo tudo, já que 

chegamos num momento de renovação. Nesse projeto educativo nós 

compreendemos que esse museu tem conexões com a sociedade, que ele é parte, é 
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feito, é pensado para a sociedade baiana. Então a exposição do museu é o carro-

chefe, porque as pessoas chegam e ali está a identidade do museu; então a nossa 

preocupação é que as pessoas cheguem e sejam bem informadas. Para isso a  

necessidade de informação continuada daqueles que vão ser os monitores; nós temos 

5 bolsas: 1 aluno de História, 1 de Política, 1 de Antropologia e 1 de Artes; às vezes 

um de Museologia ( que é mais raro de encontrar)  e/ou Pedagogia ( mas esse é mais 

difícil ainda de encontrar) também porque na área de Museologia e Pedagogia existem 

muitos estágios. No caso da UFBA o curso de Pedagogia é muito distante da questão 

de museu, é muita escola, gestão, projeto educativo, mas a questão do museu é algo 

assim (não compreendi a fala), mas nós respeitamos as particularidades dos cursos, 

né, mesmo sabendo que poderia ser uma coisa bem interessante se os cursos 

tivessem mais discussões sobre os museus. Então primeiro: formação dos monitores, 

como se faz isso? Através de textos, experiência sobre o museu, com palestras, com 

monitorias realizadas por mim, individualmente com cada um e também com eles 

fazendo a monitoria para os outros bolsistas, para a gente ver o discurso que está 

sendo criado; outra coisa é repassar para eles o discurso oficial da instituição, nós 

temos um discurso oficial da instituição, nós temos um roteiro de visitas, contendo 

todos os dados que as pessoas devem saber, de Arqueologia e Etnologia Indígena, 

por conta que, às vezes  um grupo (visitantes) venha dizendo, eu quero Arqueologia, 

ah eu quero Etnologia. Então formação deles (monitores), requalificação sempre das 

exposições. As exposições são como todos nós, hoje nós nos vestimos, nos 

perfumamos, e saímos para fazermos nossas coisas, quando chegamos em casa ou 

durante o dia nós precisamos nos alimentar, trocar informações com as pessoas, com 

a exposição acontece a mesma coisa; na verdade o museu é um organismo muito 

vivo, ele diz a você o que ele precisa, e a exposição que é a cara, o corpo que é o que 

todo mundo vê, ela (a exposição) nos diz também - olhe aqui tá faltando, ali tá em 

excesso. E nós como museólogos precisamos está observando o movimento das 

coisas. Precisamos observar a exposição, precisamos compreender outros projetos, 

como por exemplo: alguém quer fazer uma exposição de Candomblé aqui dentro, nós 

temos que ficar atentos também qual é a identidade do museu; como é que nós vamos 

trazer candomblé para dentro do museu do índio. Precisamos de pesquisa, então a 

base para se fazer tudo é a pesquisa, o trabalho de preservação material e imaterial 
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e a comunicação; como vamos nos comunicar? No processo de fazer vídeos, fazer os 

painéis de exposição, divulgar, como fazer esse roteiro virar um catálogo, como 

divulgar isso juntos as escolas públicas e as escolas particulares. Lembrando que as 

escolas públicas (estadual e municipal) nós temos uma quantidade imensa, só em 

Salvador/Ba, mas que o problema todo é fazer com essas escolas venham ao Centro 

Histórico. Nós temos de cabeça que precisamos ir aos bairros que mais precisam, 

porque o menino de classe média alta, ele pode vir ao museu, com o pai, com a mãe 

e ir até fora do Brasil, já o menino da periferia, do Subúrbio ferroviário é bem mais 

difícil saber até que existe museu. E nossa preocupação é essa, então nós temos que 

vários processos juntos com o acervo, para que possamos salvaguardar ele e 

documentá-lo, então precisamos compreendê-lo a partir de pesquisas, porque o 

objeto não fala por si só, a pedra não fala sozinha, precisamos fazer pesquisas, é um 

quebra-cabeça para ter um museu que realmente funcione, que seja realmente esse 

museu que nós queremos tanto, que é um museu que sirva à sociedade.    

 

4) Quanto ao discurso expositivo, quais os recursos usados para a 

aprendizagem do(a)s estudantes/visitantes? 

 

Nós usamos os painéis informativos para a temática, televisores com vídeos curtos 

de 3 a 5 minutos no máximo, porque nós aprendemos que as pessoas não conseguem 

assistir mais que isso. Então temos 1, 2 vídeos hoje que passam no museu. Temos a 

monitoria que ajuda muito. Você pode escolher não ter monitor e visita o museu 

sozinho, realmente a monitoria são para grupos, mas os monitores estão à disposição 

para tirar dúvidas das questões que você não compreendeu, isso chama a nossa 

atenção para analisar conteúdos que não estão compreensíveis e modificá-los. E a 

questão de uso das redes sociais para que a exposição possa ser vista por outras 

pessoas, mesmo que seja por fotografias dos espaços lançados no Facebook do 

Museu, ou no site do museu que hoje está desabilitado, porque ele foi hackeado. Para 

que as pessoas possam compreender realmente o espaço, os objetos, as temáticas 

e as exposições; para isso elas fazerem o roteiro, pois cada pessoa tem uma maneira 

diferente de fazer o roteiro, bem íntima ao que estão vendo. É aquela coisa da 
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tradução, você vai um grupo, você ouve com um grupo, mas você traduz conforme a 

sua experiência de vida, isso é fato.  

  

 

5) Há guias/mediadores? Como são capacitados? 

 

Sim. Há várias capacitações, já houve capacitação em Arqueologia, em conservação, 

em Museologia, e fazemos em Etnologia Indígena. Porque o que é que acontece, nós 

temos uma rotatividade grande de estudantes, o estudante pode ficar com bolsa, aqui, 

por até dois anos , porque aí quando você já capacitou aquele (monitor) e ele viu todos 

os conhecimentos citados acima, acaba os dois anos e ele sai, aí entra um novo 

monitor, com mais quatro veteranos, então temos que fazer a capacitação individual 

desse monitor, e ao mesmo tempo ele vai aprendendo com os outros quatro. Há essa 

rotatividade que para a gente oxigena, mas é difícil instruir essas pessoas em dois 

meses, para uma instituição que possui uma rotatividade grande de visitas de escolas. 

Normalmente nós temos umas 30 mil pessoas visitando o museu por ano (sem 

divulgação), então é muita gente, e muita gente de vários países. Quando pegamos 

nosso livro de registro, que fica na entrada, na recepção, vemos que temos pessoas 

da Mongólia, da China, do Chile, França, do Uruguai; então é muita gente, e nós 

precisamos compreender essas gentes que chegam, e o movimento que é pra gente 

receber essas pessoas, para isso nós temos que ter esses cinco monitores pelo 

menos compreendendo o que a nossa exposição. Nós também temos o trabalho de 

traduzir o roteiro de visitas em dois, três idiomas, para que essas pessoas que às 

vezes não falam inglês, ou espanhol, para que pelo menos falemos “ bom dia “ em 

inglês e entregarmos um panfleto para o visitante, para que ele possa fazer a visita 

sozinho.   

 

6) Há parcerias com escolas públicas da comunidade onde o Museu está 

inserido? 

 

Não. Sempre que … nós já fizemos uma parceria com uma escola bem interessante 

aqui no Pelourinho, chamada João Lino, nesta escola tinha uma diretora que sempre 
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trazia os meninos aqui, eu não sei se é ainda essa diretora na escola. Mas nós temos 

uma dificuldade, pois não temos um corpo de profissionais grande, que possa estar 

fazendo vínculos com essas escolas, e nosso orçamento anual, é um orçamento muito 

apertado, não para dizer - vamos fazer uma parceria! O nosso orçamento é uma busca 

para existir. O nosso orçamento anual antes era de 8 mil/ano, muito pouco para 

trabalhar com educação, então se a gente compra um negócio desse assim (ele 

mostrou um piloto) nós ficamos muito felizes. Mesmo sendo Governo Federal, na 

Universidades federais, os museus que elas criam, são de responsabilidade das 

Universidades. Ela pode criar 10 museus, mas ela vai ter que manter esses 10 com 

seus recursos, porque o orçamento não estica, principalmente nesses tempos de 

vacas magras; então a Universidade fica naquela coisa, nós temos um museu 

sabemos que ele é importante, mas não temos verba para ele. Aí fica no gargalo né, 

com isso nós não temos um folder do museu, nós não temos um catálogo, só tivemos 

um catálogo no museu, por conta que teve um evento que tinha  Ministério de 

Relações Internacionais (Itamaraty) que fez um evento em Salvador e propôs a 

Universidade fazer um catálogo com os três museus localizados no Centro: o MAFRO. 

o MAE e o, MAS. Mas não é uma prática nós termos um catálogo; do Museu de 

Arqueologia e Etnologia nunca houve um catálogo em 36 anos de existência.   

    

7) A instituição dispõe de tecnologias assistivas, recursos tecnológicos que 

propiciam a aprendizagem de pessoas com deficiência? 

  

Não temos. E pensar pessoa com deficiência: cegos, surdos, mudos, autistas com 

seus diversos graus; então assim nós não temos. Tenho feito cursos, a UFBA tem um 

núcleo de Estudantes Especiais (Núcleo de Apoio a Inclusão do Aluno com 

Necessidades Educacionais Especiais - NAPE). Aí eu tenho buscado fazer o curso, 

mas aí você toma o curso para cegos, baixa visão, mas não temos uma política de 

como trazê-los para dentro; como fazer um trabalho com autistas, com surdos, nós 

não temos nem como ter (dar) acesso aos cadeirantes, por que os acessos são ruins, 

por mas que seja bem localizado o museu … Nós estamos em um prédio histórico, e 

ele muitas vezes não dá pra fazer mudanças, muito radicais, mas nós acreditamos 

que no futuro os próprios engenheiros, arquitetos  e a própria movimentação do mundo 
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possam criar um tipo de acesso que a gente possa ter acesso às escadas que todo 

mundo desce e que o cadeirante possa também descer com um elevador certo, e 

entrar no museu pela porta principal.  

  

8) Como é avaliada a aprendizagem dos estudantes participantes das práticas 

educativas? 

 

Nós pedimos às escolas que mandem relatórios do que foi a visita, mas não 

conseguimos fazer isso. As escolas muitas vezes, vem para o Museu para fazer um 

dia especial com os alunos e não uma aula fora da escola, então recebemos feedback 

das escolas, com o que eles viram. Nós estamos pensando esse ano em fazer uns de 

formulários de visita, que consta no Sistema Brasileiro de Museus, que é bem geral e 

todos os museus podem ter, o formulário é objetivo, quando o visitante fala se ele 

gostou ou não gostou das partes do museu. Então nós buscamos começar a fazer 

isso, mas quando houve os cortes de verbas das federais, tivemos que parar pois não 

tínhamos recurso, já que precisávamos de papel e tinta para imprimir os folhetos, pois 

se distribuirmos 30 num dia e 300 em 10 dias e aí por diante … mas nós queríamos 

muito fazer, pois seria um dado importante sobre a experiência no museu. O que nós 

temos é um livro de registro onde as pessoas colocam - olhe eu gostei de tal coisa; 

não gostei de tal coisa. Aí através desse livro de registro nós vamos medindo, pois 

nesse livro de registro você pode colocar se têm algo faltando na exposição, sobre 

informações mais detalhadas e nós corremos para colocar mais informações. Para se 

fazer um museu é necessário criatividade, mas também é necessário recurso 

financeiro, e uma equipe interdisciplinar: nós precisamos de um pedagogo, de um 

etnólogo, de um designer gráfico, de um produtor cultural e de um jornalista, para a 

gente divulgar possa divulgar as coisas, realizar exposições que possam ser 

apresentadas nas UFBAs ( nas localidades do campus Salvador e no Campus de 

Vitória da Conquista ) Para que mais estudantes da própria Universidade venha 

conhecer o Museu, visto que o conhecimento da existência do Museu é mínima na 

comunidade Acadêmica. Temos propostas de fazermos mais as coisas mais digitais, 

virtuais, aí possa ser que a gente dê esse grande salto de qualidade e visibilidade, 

através da filmagem da exposição e sua divulgação em eventos. Pois quando o museu 
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faz alguma exposição nos PAFs a visitação do museu aumenta, não só o do MAE, 

mas também o MAFRO e o MAS.   
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APÊNDICE D 

 

ENTREVISTA - MUSEU DE ARTE SACRA  

 

Participante: JUCILÉIA CERQUEIRA 

 

1) Há quanto tempo a prática educativa é desenvolvida no museu? 

 

Há muito tempo. Porque nós arquivos antigos mostra o projeto de implantação do 

setor educativo do Museu de Arte Sacra, que na época a diretora era a Museóloga 

Valdete Paranhos …  foi estabelecido o projeto educativo aqui no museu há muito 

tempo, uma das pessoas que trabalhou aqui foi a professora Maria Célia Moura 

Teixeira Santos, que é uma professora desta área educativa, então ela fez vários 

trabalhos aqui, com estudantes de escolas públicas, ela levou em outros museus 

também, mas trouxe aqui também. Na verdade, acho que ela foi a primeira pessoa a 

trabalhar com ações educativas em museus, com o museu e a comunidade, ela trouxe 

muitos estudantes e pessoas para aqui o museu, justamente partindo desse projeto 

de implantação do setor educativo daqui do museu. Ela (Maria Célia) tem muitos 

trabalhos, tem um livro que ela publicou que eu acho que ela relata as ações feitas 

aqui … Quando eu cheguei aqui (no, MAS) não havia ninguém no setor educativo, 

porque a museóloga Maria José tinha saído daqui, mas ela fez propostas de 

implantação no museu de atividades educativas, com o projeto Museu-Escola. Maria 

José a museóloga desenvolveu trabalho com a comunidade, aqui, não só com a 

comunidade, mas também com escolas públicas daqui do entorno. Ela (Maria José) 

registrou tudo que ela fez aqui no museu, (o setor educativo ficou sem ninguém 

durante a saída de Maria José, até a chegada de Juciléia)  depois quando eu cheguei, 

eu e meu colega Antônio Andrade, que é da área de educação, ele é formado em 

Letras. Nós também fizemos um plano, que não só trabalha com a escola, o nosso 

foco principal era a comunidade; é claro que aqui o bairro Dois de julho é muito bom, 

por quê têm muitas Ongs, é um bairro tradicional, antigo, com pessoas antigas e que 

nasceram aqui no bairro, muitas dessas pessoas frequentavam o museu anos atrás, 
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se pergunta-los eles dão o seu relato de visitação, inclusive tem até uma filmagem da 

TV Brasil  fez com a gente também entrevistando essas pessoas, elas falando de 

como há um tempo atrás quando elas viam ao Museu, alguns adultos hoje contam 

quando eram crianças e iam para o museu pegar manga no pé de mangueira, de 

adultos que lembram que ia para a Missa na Igreja do Museu, de pessoas que estão 

aqui a muitos anos e que já frequentavam esse lugar. Mas com o tempo as pessoas 

foram se afastando, então o que nós (Juciléia e Andrade) pensamos, em trazer essas 

pessoas de volta ao Museu e muitos outras pessoas, para a gente fazer essa ação de 

Museu - Comunidade. Aí como foi que começamos a fazer, foi com a realização de 

eventos e ações que poderiam ser feitas no Museu; nós começamos como por 

exemplo: vem a Primavera de Museus, então fazíamos uma programação; eu tinha 

uma estagiária muito boa, que era de serviço social e depois um outro estagiário que 

era da área de Artes plásticas, então nós pensamos em começar com oficinas de 

artes.  Algumas pessoas de início, não só daqui, de outras regiões de Salvador, outros 

bairros como Canabrava, Fazenda Grande que começaram a vim a fazer essas 

oficinas. Então essas pessoas começaram a vir ao Museu; eu achei uma coisa muito 

boa, pois envolveu a comunidade do entorno, mas que depois saiu pois precisava 

trabalhar e não ficaram, mas hoje eu conheço muitas pessoas aqui que fizeram as 

oficinas e que vêm aqui (no MAS) para nos visitar, então quando a gente convida para 

eventos, essas pessoas sempre vão ao Museu.  Então através destas oficinas nós 

começamos a trazer mais gente. Outro também, como eu falei com você, foi a 

Primavera dos Museus que é um evento muito bom, esse ano nós não fizemos foi por 

problemas financeiros, pois os recursos da Universidade estão bem escassos, sem 

condição de fazer quase nada. Na Primavera dos Museus, nós fazíamos os convites 

para as pessoas e convidamos as escolas, para fazerem as visitas, e dessas escolas 

nós convidamos para fazer a visita monitorada. Uma vez fizemos um intercâmbio com 

a Secretária de Educação do Município - SMED, e eles traziam as crianças aqui para 

fazer a visitação, só que esse processo não foi mais adiante porque a Prefeitura não 

dá o Transporte para trazer essas crianças, como eles faziam antes, para visitar não 

só museus, mais lugares turísticos de Salvador. Minha filha que é Pedagoga na 

Secretaria de Educação do Município, ajudou muito, eles nos ajudaram muito, pois 

quando eles traziam essas crianças aqui no Museu, nós fazíamos a programação da 
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Primavera dos museus, com o intuito de agregar o museu e a comunidade, não só ao 

do entorno do Museu, mas também de outros lugares de Salvador, e isso foi muito 

bom! 

Outra coisa foi a ajuda que essa estagiária de Serviço Social nos deu, pois nós saímos 

do Museu, contactamos as Ongs, pois aqui têm Ongs como (Baier street) que trabalha 

com meninas carentes, que os pais muitas vezes são camelôs da Avenida 7 de 

setembro, e não tem onde deixar as crianças quando estão trabalhando, então essas 

crianças fazem muito trabalho educativo lá, Lá eles têm coral, têm atividades com 

internet, até capoeira, tudo! Então era esses grupos que a gente tinha o interesse em 

contactar, nós fizemos muito contato, até as comunidades, até as igrejas, as paróquias 

mais longes. Então nós fizemos essas rondas, e a partir daí fomos fazendo amizade, 

conhecendo as pessoas; é muito bom quando você passar na rua e as pessoas todas 

te conhecem, então você fala com todo mundo. Uma Ong que tinha aqui também 

muito boa foi a ‘Luta Salvador’ que  já fez uma apresentação aqui no museu muito 

boa, eles trouxeram uma vez  o pessoal do Bombeiros que tinha um projeto muito bom 

que chamava ‘bombeiros do amanhã’, eles (bombeiros) treinam as crianças para 

primeiros socorros, as crianças daqui da comunidade, o espaço do Bombeiro ficava 

aqui ao lado, e eles faziam esse trabalho com a comunidade, mas depois eles saíram 

daqui porque a Prefeitura os tirou daqui, não sei porque! Então era esses grupos que 

nós tínhamos interação, certo? Então foram esses grupos que nós conseguimos trazer 

para cá; no caso dos Bombeiros foi uma pena, porque os meninos até hoje conhecem 

a gente, é uma pena, porque a ‘Luta Salvador’ também teve que deixar a gente aqui, 

que é uma Ong muito boa que trabalha com Crianças e adolescentes, teve que sair 

pois o espaço era alugado e tiveram que devolver o local, e estão em outro lugar; teve 

outra (Ong) aqui também que trabalha com mulheres Negras, que já vieram aqui com 

a gente para fazer convite com a gente, mas que também já saíram daí e foram 

embora, mas têm muita gente aqui, principalmente aquelas que trabalham com 

crianças, com capoeira, já fizeram apresentação de capoeira aqui  no museu,  e era 

bom, pois os pais viam ver as crianças se apresentarem. O Colégio Permínio Leite 

(Escola Municipal Permínio Leite, fica localizada no Bairro do Dois de julho) que é 

parceiro nosso, que quando nós tínhamos algum evento os trazíamos para cá. Então 

é muita coisa assim, mas agora, ultimamente, que está meio assim, por causa dos 
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recursos escassos, nós tivemos que dar uma freada nas coisas, mas ano que vem a 

gente pretende volta fazer essas coisas, continuar fazendo os trabalhos com a 

comunidade que é muito bom. Por exemplo outra ação que nós fizemos com a ajuda 

desta estagiária foi pegar os adolescentes daqui do Colégio Ypiranga (Colégio 

Estadual Ypiranga - Tempo Integral, fica localizado no bairro do Dois de julho) e fazer 

um Workshop sobre Drogas, “Drogas, Tô fora”; então nós registramos isso aqui, nas 

nossas pastas, nos nossos arquivos que mostram o trabalho que a gente fez, foi 

através de uma instituição da UFBA, acho que é ECAD, que faz esse trabalho já nas 

ruas de conscientização, separando cards, e eles trouxeram um vasto material 

educativo, que  foi distribuído aqui no museu, com a ajuda desses colegas. Na semana 

dos museus, quando tinha a primavera dos museus, nós sempre convidamos as 

escolas que já tinham vindo aqui com visitas monitoradas, para retornarem nos 

eventos. Outra ponte também é o grupo da terceira idade do bairro, convidamos para 

fazer oficinas de oratórios, e outras atividades voltadas para as pessoas da terceira 

idade; então são essas as  atividades que nós desenvolvemos para chamar as 

pessoas para o museu, pessoas que não conhecem, que estão muito distantes. Então 

foi um período logo de início da gente aqui, agora que os recursos estão um pouco 

escassos que foi diminuindo, mas têm um evento que a gente vem fazendo todo ano 

e que está crescendo é o Santo Antônio, a gente sempre convida um grupo de terceira 

idade para rezar com a gente aqui, tinha uma senhorinha, bem idosa mesmo, então 

conseguimos encontrar ela, perguntando a um e a outro, quem no bairro reza Santo 

Antônio? Conseguimos essa senhorinha, ela veio na primeira vez fez o Santo Antônio 

com a gente,  na segunda vez ela também veio, só que agora ela não vem mais 

porque ela está muito idosa e não têm mais condições de vir, foi então que o filho da 

senhorinha a levou para morar em outro lugar, pois não tinha mais condições de ela 

morar sozinha. É uma pena, Dona Lourdes era muito legal, carismática e era da 

comunidade, só que ela saiu daqui também. E às vezes as pessoas vão saindo, as 

Ongs vão saindo, mas, a gente tenta com as outras pessoas do bairro, trazê-las aqui, 

pois sempre tem uma atividade, já fizemos até sessão de cinema com as crianças 

aqui, apresentações que as crianças já fizeram aqui. É muito bom! Porque você vê a 

alegria dessas crianças e das pessoas também. O nosso principal foco são as 

crianças em idade escolar e o pessoal da terceira idade, que estão sempre aqui com 
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a gente, nos eventos educativos. E nesse Santo Antônio também o grupo vem 

crescendo, neste ano mesmo tivemos um grupo enorme de terceira idade, estamos 

fazendo parceria com a gente.     

2) Qual é o principal objetivo da prática educativa? 

 

O nosso foco, eu e o meu colega Andrade, que é da área de Educação, é trazer essas 

pessoas para o Museu, não só as escolas, mas os grupos, as pessoas do entorno 

mesmo, muitos aqui não sabiam que aqui era um museu. Quando nós chegamos aqui 

muitas das pessoas, que hoje nós passamos a conhecer, não sabiam da existência 

do Museu de Arte Sacra aqui neste espaço; certo o que a gente quer, o que a gente 

pretende através , trazer essa pessoa para cá e que elas possam ver a importância o 

Patrimônio, porque é um patrimônio nosso, e da conservação disso, porque essa é a 

nossa história, nossa história está aqui dentro. Tirar essa mistificação que o museu é 

uma coisa fechada, que eu não posso entrar, tocar, que é uma coisa sagrada, que é 

sacra, já o convento, por ser um Convento com fortificação fechada, portões fechados, 

mas fechados por causa da segurança. Mas eu queria desmistificar é coisa de ser 

distante dele. Então a gente fica feliz quando estas pessoas vêm até nós. Então nosso 

objetivo é esse, que eles venham para cá e vejam que isso aqui não é uma coisa 

isolada distante deles, é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, da nossa 

história.   

 

3) Como acontece o desenvolvimento da prática educativa na instituição? 

 

Olha, acontece assim, não só nós do setor educativo, mas a gente também se integra 

com setor de documentação, exposição, às vezes, a gente tenta se integrar. Por 

exemplo: têm uma data específica, Primavera dos Museus, vamos nos reunir para ver 

o que vamos fazer durante esse período, então a gente coloca isso no papel e começa 

a ver a dinâmica de tudo que a gente vai fazer, a logística  solicitar os recursos, 

Matérias, ver principalmente qual é o grupo que gente vai trabalhar , o foco principal, 

ver se determinada atividade é para um grupo de terceira idade, é para criança de 

ongs, é para adolescente; então a gente vai focar no grupo específico. A gente se 

reúne, planeja as atividades e ver se é para Universitários, grupo de Museologia,  por 
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que aqui nós recebemos as visitas monitoradas são para grupos Universitários, 

tivemos aqui até grupo de Fisioterapia, de Faculdades Particulares, e ficamos assim, 

o que um grupo de Fisioterapia quer num Museu de Arte Sacra?  E não era tipo visita 

de conhecer turística, não! Tinha um Objetivo específico, era a Anatomia das peças. 

Então quando a gente faz principalmente a visita monitorada, a gente pergunta qual é 

o grupo e às vezes qual é o objetivo da visita; são grupos de História da Arte, aqui 

recebemos muitos grupos de Arquitetura e Design de Interiores, História; então às 

vezes a gente tem que direcionar a visita ou a atividade.        

 

4) Quanto ao discurso expositivo, quais os recursos usados para a 

aprendizagem do(a)s estudantes/visitantes? 

  

Os recursos são mais assim, nós temos às vezes … a gente estuda cada peça (das 

exposições) e estuda também um pouco do Barroco, e do Rococó e até um pouco da 

História da Arte, é o pré-conhecimento que a gente tem. Lá na descrição você pode 

ver a es etiquetas, mas a gente não se prende as etiquetas, a gente se prende a peça, 

o que essa determinada peça têm de intrínseco, e possa fazer você ver alguma coisa 

que  não está muito visível, mas que a gente consegue tirar daquele objeto, a gente 

quer que as pessoas vejam uma coisa que à primeira vista eles passam e não 

observam; então quer dizer o que? Que o objeto tem muita história para poder contar. 

A gente foca muito nas peças e no contexto histórico, porque uma peça por si, pode 

não dizer muita coisa, mas quando você  dá o contexto histórico, é aí que as pessoas 

começam a ver uma coisa que de imediato não se consegue enxergar, então a gente 

trabalha muito com o contexto histórico … cada peça tem uma história. Uma vez, uma 

estudante aqui, ela fez um trabalho muito bom com uma peça de Nossa Senhora das 

Maravilhas, ela fez um Trabalho de Conclusão de Curso na Graduação em 

Museologia, sobre a Santa, ela contou a história daquela peça, que veio e tem uma 

história muito ligada com a invasão Holandesa na Bahia, que essa santa ficava na 

Igreja da Antiga Sé, e o Bispo/Monge/Padre ( não soube qual) pegou a peça e fugiu 

para Vila de Abrantes, por causa da Invasão,  e depois que a Antiga Sé foi demolida 

a peça da Santa, foi parar no Museu, então tudo tem uma história. Então a gente tenta 
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levar todo esse conteúdo para as pessoas que vem, pois a importância que tem uma 

peça, que tem uma história, que tem um contexto que tem muito a ver com a gente. 

 

5) Há guias/mediadores? Como são capacitados? 

 

Mediação, nós fazemos, principalmente nós aqui do Setor Educativo, mas não 

somente o educativo faz a mediação, às vezes tem um grupo que está interessado 

em restauração em peças, na conservação, então eles se dirigem ao setor de 

restauração. A coordenadora de Setor de Restauração é a Claudia e ela também faz 

a mediação, para grupos que vem com essa vontade específica de 

restauração.  Outros  grupos também procuram para a área de documentação, vem 

aqui grupos que querem saber mais da origem das peças, coisas relacionadas com a 

documentação do museu; Isabella também faz a mediação no Museu, também tem 

Jane da Exposição, mas a principal e maior grupo vem pra gente do setor Educativo, 

marca pra gente, mas tem grupos específicos que marcam com a exposição, ou que 

mais para documentação e outros que mais pra restauração … Nossa visita 

monitorada dura mais menos 40 min a 1 hora, mas às vezes a gente tem que acelerar 

porque a gente dá o geral, o que para a mediação de outros setores não acontecem, 

pois é uma mediação mais específica.  Eu já tive aqui estudantes de Museologia, os 

calouros, em que fiz a monitoria em 3 horas com eles e a professora Cidélia, e foi uma 

época em que o museu estava na greve da UFBA, e eu estava chegando e eu era do 

setor educativo, então eu e as outras museólogas estávamos aqui, cada setor com 

uma pessoa cada, mas estávamos funcionando; então ela (Cidélia) veio aqui e nós 

conhecemos todo o museu, ela e os estudantes chegaram aqui umas 14 horas e 

saíram lá pelas 16h30 min, então foi mais um bate-papo uma troca de ideias com os 

estudantes,  então as vezes demora muito, foi isso. É história, é muita coisa aqui para 

aprender, cada sala, tem muitas coisas ali que não dá para falar em 10 minutos, 15 

minutos que não consegue; o de Cidélia foi muito bom, porque a gente conseguiu ver 

muita coisa, conversamos muito e trocamos muitas ideias. Às vezes pensa 1 hora ou 

40 minutos, cada visita é diferente, pois às vezes o pessoal tem tempo marcado então 

a gente precisa acelerar, porque se deixar você fica aqui mais de uma hora, porque é 

muita coisa.    



  

86 

 

 

 

 

6) Há parcerias com escolas públicas da comunidade onde o Museu está 

inserido? 

Temos mais com as Ongs, do que com as escolas. As vezes fazemos mais trabalho 

com a Escola Ypiranga, tem uma professora Celuta, que é professora de História, ela 

traz muitos alunos dela aqui. Mas a parceria principal da gente é com algumas Ongs. 

Na verdade, porque as Ongs também são voltadas para crianças, e essas crianças 

também são estudantes de escolas públicas, são crianças carentes. Tem um colégio 

mais distante também, que é o Permínio Leite, não é bem parceria, mas eles estão 

sempre aqui com a gente, então tem certa aproximação, com o Ypiranga e com 

Permínio Leite. Tem três Ongs aqui, com crianças, tem a ‘Sinal Fechado’, que é bem 

parceira mesmo, e a Bayer Street que trabalham com crianças de escola pública, e 

que fazem apresentações aqui, quando eles desenvolvem algum trabalho com essas 

crianças, eles trazem para fazer apresentações aqui no Museu. Ou quando tem algum 

evento nosso, o Bayer Street que tem o coral que já apresentou aqui duas vezes e foi 

muito legal. Então essas parcerias com essas Ongs, na verdade não são com escolas, 

mas nessas Ongs têm crianças, que estudam em escolas públicas que estão sempre 

aqui com a gente. Isso é ótimo, porque nós adoramos quando elas vêm para cá. 

Descobrimos que eles passaram a gostar de Museu. Porque tem gente que acha que 

museu é coisa antiga, que não pode entrar, mexer, acha que tem que ser aquela coisa 

rígida, mas quando chega aqui  acabam se soltando e acabam gostando de estar aqui, 

e a gente os adora aqui, adora mesmo.  

 

7) A instituição dispõe de tecnologias assistivas, recursos tecnológicos que 

propiciam a aprendizagem de pessoas com deficiência? 

Não, não tem. Nós tínhamos aqui um áudio Guia, mas não temos mais. Era um 

aparelho tecnológico. Eu por exemplo, quando cheguei aqui pegava o áudio guia que 

contava toda a história do Museu, a formação do acervo, tudo, para os turistas era 

muito bom. A pessoa que queria conhecer o museu, o áudio Guia era muito bom, na 

época quando a pessoa vinha no museu, se pagava acho que R$ 5,00 e colocava o 
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áudio Guia e saia andando pelo Museu e ouvindo. Para deficientes físicos essa coisa 

de não tem, primeiro eu ouvi alguém falando aqui uma vez  que essas coisas 

tecnológicas ela é boa até certo tempo, mas depois passa a ser obsoleto, não servindo 

mais, pois sempre vão surgindo coisas novas, tem que ser substituído por coisas mais 

avançadas, então é complicado, ainda mais para um Museu que não têm grandes 

recursos. Pensamos aqui uma vez em fazer um projeto com as estagiárias, essa 

estagiária Rafaela de Serviço Social e mais outro estagiário que era Thiago Santana 

de Artes Plásticas, eles quiseram fazer um projeto que era chamado toque de silêncio 

(algo assim, não lembro agora o nome) que reproduzia obras do acervo, para 

deficientes visuais, mas isso aí não é uma tecnologia avançada, mas é uma coisa que 

ia ajudar muito os deficientes visuais, só que nós não temos recursos, e agora está 

mais difícil, mas o projeto está aí, quem sabe um dia nós possamos colocar em prática. 

Bom aqui a acessibilidade para cadeirantes é ruim por ser um espaço adaptado, até 

carro para chegar aqui é um pouco difícil, imagine para as pessoas que tem uma certa 

deficiência, então nós estamos assim, um pouco atrasados em relação a isso.               

 

8) Como é avaliada a aprendizagem dos estudantes participantes das práticas 

educativas? 

Não temos essa avaliação, fica a cargo da escola. Eles vêm aqui e conversamos com 

a professora, e ela diz estamos trabalhando na aula tema ‘tal’ então viemos aqui por 

isso, então não somente estudantes de escolas, mas de universidades também, 

estudantes de Artes, então eles vêm aqui, porque na sala de aula eles estão 

trabalhando um tema e vem aqui para fazer a prática, então nós fazemos a nossa 

parte em ajudá-los no que for preciso. Mas em relação da avaliação, fica mais a cargo 

do professor e da escola … QUESTIONO SE O MUSEU TEM ESSE FEEDBACK 

…    Nós não temos, nós só registramos aqui as escolas que a gente recebe, a gente 

anota, tem o controle das escolas que vêm e o número de pessoas e das visitas 

monitoradas, a gente tem esse controle, o feedback, esse retorno a gente não tem. A 

escola não passa, é a mais a escola e a instituição que vem aqui e está trabalhando 

com determinado tema, e vem aqui para prática isso, desenvolver mais no próprio 

espaço, in lócus como a gente diz.    
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APÊNDICE E 

 

ENTREVISTA - MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DA BAHIA  

 

Participantes: Geraldo Aquino 

 

1) Há quanto tempo a prática educativa é desenvolvida no museu? 

 

O museu começou a funcionar com esse propósito de ser um canal de divulgação do 

Museu de História Natural, desse 2014. Bom começou com acervo histórico de 

animais empalhados que havia no setor de Zoologia, então foi montada uma sala de 

exposição desde então, que de lá para cá tem tido incremento em seu acervo com 

outros elementos que originalmente era apenas da área zoológica, hoje a gente já tem 

elementos mais amplos.  Então começou aí o espaço educativo do nosso Museu. 

 

2) Qual é o principal objetivo da prática educativa? 

 

Bem, nós temos alguns propósitos como sala de exposição. Primeiro: realmente fazer 

com que as pessoas conheçam o universo da História Natural e/ou ir além disso é 

fazer as pessoas conhecerem os trabalhos desenvolvidos nos setores de pesquisa do 

Instituto de Biologia que está vinculado ao Museu de História Natural. Então na 

realidade esse é um propósito importante, é fazer com que nossas atividades 

desenvolvidas dentro do Instituto sejam conhecidas pela sociedade, apesar de que o 

Museu, ele tem elementos que representam  os setores de Pesquisa, mas vai além; 

nós temos alguns elementos no acervo que representam organismos que são 

estudados  do Instituto, de modo a completa a informação, nós temos elementos que 

fazem parte do que é pesquisado dentro do Museu e do Instituto de Biologia e 

elementos que não fazem parte.  

 

3) Como acontece o desenvolvimento da prática educativa na instituição? 
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Bem, nesse setor educacional do Museu a nossa sala de exposição é o nosso principal 

elemento. Às vezes nós fazemos atividades como ciclo de palestras, alguns eventos, 

mas a nossa principal atividade é a sala de exposição. E essa sala, ela vinha ficando 

com funcionário que permitia que abrisse para visitação desde as 8h da manhã, mas 

nós perdemos esse funcionário,  então agora nós não mais estamos com a sala 

aberta  para visitação o tempo todo, apesar que nós recomendamos que um eventual 

visitante procure a portaria e busque alguém para abrir a sala, e assim a gente 

funciona.  E para grupos escolares, um dos alvos importantes, nós sempre 

recomendamos o agendamento  prévio, então  as visitas escolares que são grupos 

maiores, elas acontecem com agendamento prévio, apesar de que a gente gostaria 

de que a sala estivesse aberta para a visitação, e as visitações acontecem 

espontaneamente  e autonomamente pelo visitante, mas é importante quando a gente 

tem grupos maiores, um planejamento para recepção desses grupos, agendando com 

alguns professores, com alguns técnicos e com alguns estudantes. Então sempre 

buscamos alguém que seja do corpo discente, docente ou técnico para que recebam 

essas visitas.   QUESTIONO COMO ESTÁ ACONTECENDO O FUNCIONAMENTO 

DO MUSEU, APÓS A PERDA DO FUNCIONÁRIO  

 Então nós não estamos agora com essa regularidade, nós temos uma outra 

funcionária que ela trabalha num horário que permite visitação, mas não é um horário 

bom, que é de 16h às 22h, que é um horário de trabalho que ela fica aqui dentro, que 

é um horário que qualquer visitante pode vim aqui e encontrar aberto, mas não é um 

horário de fim da tarde até a noite, não é um horário atrativo para marcação de visitas, 

e nós estamos agora com o grupo de estagiários que fica, então eles tem aqui no 

setor  a área de trabalho deles, também enquanto eles estão aqui ocupando, a sala 

está aberta à visitação, e os estudantes fazem a visita guiada. Então esses horários 

são na Terça o dia inteiro, na Quinta pela manhã. A gente perdeu de fato a 

regularidade da sala aberta para visitação, então ela acontece quando tem alguma 

pessoa, funcionário ou estudante, trabalhando aqui dentro nos horários; qualquer 

pessoa que passar e vê a gente coloca a placa que está aberto à visitação.      

 

4) Quanto ao discurso expositivo, quais os recursos usados para a 
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aprendizagem do(a)s estudantes/visitantes? 

 

Bem, como eu falei antes, o principal acervo da sala são os empalhados, também 

temos relacionados a animais, esqueletos, crânios, e alguma pouca coisa de modelos, 

são modelos representativos de animais.  Então nosso acervo inclui organismos de 

ambientes terrestres, de ambiente marinho, nós temos arcada dentária de tubarão, 

por exemplo. De alguns anos para cá a gente incorporou como já disse antes, outros 

elementos do universo Botânico, que não havia, então a gente tem representação da 

coleção de madeira, uma xiloteca, que faz parte do herbário que compõem a parte de 

pesquisa do Museu. Nós temos um mostruário de sementes, nós temos um mostruário 

de exsicatas, que são as plantas secas e herborizadas, então a gente tem um 

mostruário disso, de como essas plantas são depositadas no setor de pesquisa do 

herbário. Temos também uma coleção  etnobotânica, que são elementos 

representativos de vegetais para diversas atividades humanas; além disso estamos 

tentando colocar algumas apresentações de fungos, uma pesquisadora deverá trazer 

algumas peças que traga essa diversidade de macrofungos, também queremos 

começar uma coleção de minerais, apesar de não ter nenhum vínculo com o estudo 

de Biologia,  com o que é o Museu de História Natural, nós não temos pesquisa com 

minerais, o Instituto de Geociências daqui da UFBA tem esse tipo de abordagem, mas 

como nós temos a sala de exposição de História Natural, como os minerais também 

compõem a história natural a gente também pretende montar também algo 

representativo   dos minerais, e assim ter alguma coisa mais completa; como eu falei 

antes, não necessariamente tudo que a gente quer ter aqui como mostruário, estão 

vinculadas com as nossas pesquisas, então a gente quer que o visitante tenha uma 

visão bem geral do mundo que é a história natural.           

 

5) Há guias/mediadores? Como são capacitados? 

 

Nós não temos um programa de capacitação, a gente tenta articular nosso discurso 

de exposição entre esse grupo de pessoas que tem disponibilidade para o 

atendimento. Como eu já disse antes, tenho eu como professor, tem a coordenadora 

geral do museu, eu sou o coordenador da exposição, então a coordenadora geral do 
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museu eventualmente se dispõe para a monitoria, quando não há outras pessoas para 

receber; a gente tem uma funcionária que é bióloga, e nós temos um grupo formado 

por três estudantes que ficam mais relacionados aqui a sala, e temos mais dois 

estudantes que quando a gente precisa eles dão o socorro para atender. Então com 

esse nosso grupo a gente tenta estabelecer um entendimento do que são as nossas 

peças, quanto ao discurso expositivo que nós temos para ter um afinamento, então é 

isso, mas nós não temos um programa de capacitação.      

 

6) Há parcerias com escolas públicas da comunidade onde o Museu está 

inserido? 

 

Parcerias formais, não. Mas como eu disse antes nós temos acesso de visitas de 

escolas ao museu, a gente já tem algumas escolas que são frequentadoras assíduas, 

que já conhecem o nosso espaço e sabem da nossa disponibilidade e trazem seus 

estudantes. Temos também uma regularidade de visitação das escolas onde os 

nossos estudantes de Biologia fazem estágio, têm uma disciplina de Biologia que é 

estágio, são várias disciplinas, mas em um dos estágios da Faculdade de Educação, 

trata sobre educação em espaços não formais, ela valoriza muito os espaços de 

museu, e sempre nós temos todo semestre visita dessa professora com o grupo de 

estudantes  que estão fazendo a disciplina e esses estudantes que estão dentro de 

escolas fazendo seu estágio de curso, eles sempre  saem muitos motivados a 

trazerem seus estudantes pra aqui ; então acontece muito novas relações com novas 

escolas da nossa interação via os estudantes de Biologia  

 

7) A instituição dispõe de tecnologias assistivas, recursos tecnológicos que 

propiciam a aprendizagem de pessoas com deficiência? 

 

Não, não temos. É uma coisa que está nos nossos planos, mas não conseguimos 

ainda dá nenhum passo quanto a isso.     

 

8) Como é avaliada a aprendizagem dos estudantes participantes das práticas 

educativas? 
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Bem, essa é outra coisa que nós também não estabelecemos uma rotina. Quando as 

atividades são feitas com os estudantes de Biologia, eles que já aprenderam a fazer 

essas avaliações com disciplina, da Faculdade de Educação, eles estabelecem essas 

pesquisas de, esse retornos com esses estudantes, que são discutidos lá na Faced, 

essa professora nesse momento entrou em contato comigo, pois ela quer sistematiza 

essas informações que na realidade chegam até ela, que nós ainda não tínhamos 

ainda um canal para ter esse retornos; mas essa é uma ideia que nós temos, e está 

para ser estabelecida, é ter um caderno de comentários, a gente só tem um livro de 

visitações, que registra os visitantes, a gente ainda não tem sequer um livro de 

registros das opiniões, mas isso é uma coisa que está para ser feita      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


