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RESUMO: Esse trabalho apresenta uma pesquisa sobre as diretrizes conceituais e 
metodológicas que norteiam os programas educativos de museus de arte e centros culturais 
localizados na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os dados foram reunidos no período 
de maio a dezembro de 2013, através de entrevistas semi-estruturadas com oito 
coordenadores de programas educativos de sete instituições. Os resultados são 
apresentados de forma descritiva, com citações retiradas do material transcrito. As 
considerações finais apresentam as dificuldades enfrentadas pelas instituições participantes 
para instaurar o processo de construção de um projeto político pedagógico e propõem uma 
aproximação entre universidades e instituições museais.  
 
Palavras-chave: educação museal; artes visuais; projeto político pedagógico 
 
 
ABSTRACT: This paper presents research about conceptual and methodological guidelines 
that underpin educational programs in art museums and cultural centers located in the 
metropolitan area of Belo Horizonte, Brazil. Data were collected through semi-structured 
interviews with eight coordinators of educational programs in seven institutions. Results are 
presented in descriptive form, with quotations from the transcribed material. Final 
considerations present the difficulties faced by the participant institutions in establishing a 
process to construct a political pedagogical project and propose a movement to approximate 
universities and museums.  
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Desde o início da década de 2000, o campo museal tem ganhado importância e 

reconhecimento no cenário cultural brasileiro. Indicadores desse desenvolvimento 

podem ser encontrados em várias frentes. Dados do IBGE apontam que o número 

de visitas a espaços expositivos mais do que dobrou entre 2003 e 2009, passando 

de 15 milhões para 33 milhões nesse período (FONSECA 2010, s/p). Tomando 

como referência a Região Metropolitana de Belo Horizonte, o crescimento em 

quantidade e variedade de equipamentos culturais é igualmente expressivo. Nos 

últimos dez anos, abriram suas portas ao público mais de dez instituições, entre 

museus de arte e centros culturais¹. Situados em prédios novos ou restaurados 

especialmente para abrigar suas atividades, esses espaços integram o sistema 

erudito de arte, mostrando o trabalho de artistas reconhecidos ou selecionados 
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através de editais e curadorias profissionais. Fora desse eixo, a Fundação Municipal 

de Cultura inaugurou, nos últimos quinze anos, treze centros culturais em bairros 

populares da capital mineira.  

Paralelamente ao crescimento do número de visitantes e equipamentos culturais, 

teve lugar uma série de iniciativas voltadas para a regulamentação do setor museal 

nacional². Essa normatização reflete, ao mesmo tempo em que impulsiona, o 

fortalecimento das ações educativas no âmbito institucional. Especialmente 

importante nesse sentido foi o lançamento pelo Instituto Brasileiro de Museus - 

Ibram das bases para a construção de um Programa Nacional de Educação Museal 

- PNEM.  

Elaborado a partir de um processo colaborativo, o PNEM encontra-se em fase final 

de discussão. Sua construção teve como ponto de partida uma série de referências 

e marcos legais dos campos cultural e museal, como a Carta de Petrópolis, a 

Política Nacional de Cultura, a Política Nacional de Museus, o Plano Nacional 

Setorial de Museus e o Estatuto de Museus. Com base nesses documentos, foram 

definidos nove eixos programáticos representando temas estratégicos para a 

educação museal. Após um período de consulta pública, realizada através de fóruns 

virtuais abertos à participação de todos os interessados, as proposições recebidas 

foram sistematizadas e incorporadas ao texto. Na versão atual, o PNEM está 

estruturado em torno de dez eixos temáticos. Para cada um deles, foram definidos 

diretrizes, estratégias e ações.  

Referências a projeto político pedagógico aparecem em dois eixos temáticos do 

PNEM. No eixo “Perspectivas Conceituais”, a Diretriz 4 aponta a elaboração do 

projeto político pedagógico como parte do trabalho educativo museal. A Diretriz 9 

propõe “construir e elaborar um Projeto Político Pedagógico que oriente a 

concepção, o desenvolvimento e a avaliação das ações educativas, apresentando 

os referenciais teórico metodológicos que fundamentam esse projeto” (Ibram s/d, 

p.15). No eixo “Profissionais de Educação Museal”, referências à construção do 

projeto político pedagógico são feitas no âmbito das diretrizes, estratégias e ações, 

no sentido de: 1) assegurar à instituição o status de ferramenta educacional para o 

desenvolvimento social; 2) fortalecer os conteúdos e a ideia de mediação, 
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contribuindo para o entendimento de que a função educativa não se restringe a 

ações de visitação; e 3) possibilitar o protagonismo dos sujeitos envolvidos nas 

ações educativas. Em síntese, na perspectiva adotada pelo PNEM, um projeto 

político pedagógico cumpre duas funções. Por um lado, assegura coerência 

conceitual e metodológica às propostas e ações desenvolvidas pelo educativo. Por 

outro lado, confere ao setor maior reconhecimento e visibilidade dentro da 

instituição.  

Tendo em vista o papel estruturador conferido pelo PNEM ao projeto político 

pedagógico na educação museal, esse trabalho apresenta os resultados de uma 

pesquisa que investigou as diretrizes conceituais e metodológicas que norteiam o 

programa educativo de museus de arte e centros culturais localizados na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. Quais as principais referências teóricas que 

sustentam o trabalho de mediação? Quais os objetivos do educativo da instituição? 

Quais metodologias são adotadas pelo programa educativo? Ao reunir dados sobre 

essas e outras questões, esse estudo pretende contribuir para ampliar a 

compreensão da prática educativa museal na área de artes visuais. Ao mesmo 

tempo, consoante com as diretrizes do PNEM, dá um passo no sentido de aproximar 

a pesquisa acadêmica do universo de museus e centros culturais.  

Sujeitos, métodos e procedimentos do estudo de campo 

O trabalho de campo foi realizado através de entrevistas semi-estruturadas com oito 

coordenadores de programas educativos de sete instituições. O planejamento das 

entrevistas foi feito com base no estudo de bibliografia sobre esse método de 

pesquisa (Machado, 2002; Rosa, 2006; Silverman, 2009). Os encontros 

aconteceram entre os meses de maio e dezembro de 2013 no espaço de trabalho 

dos participantes ou em locais indicados por eles, com duração aproximada de uma 

hora.  

As sete instituições que participaram da pesquisa apresentam um perfil bastante 

diversificado. Três têm como foco as artes visuais, enquanto quatro trabalham 

também com outras linguagens artísticas. As sete instituições funcionam sob 

diferentes regimes jurídicos, com representantes do setor público, do setor privado e 

de parceria público-privado. Seu período de funcionamento também varia muito: 
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duas abriram suas portas há mais de quarenta anos; outras duas estão em atividade 

entre cinco e dez anos; e três foram inauguradas a menos de três anos da época da 

realização da pesquisa.  

Em relação à equipe do educativo, seis das sete instituições tem um corpo 

permanente de profissionais. Quatro instituições trabalham com menos de dez 

profissionais; as outras três com vinte ou mais profissionais. Em duas instituições, as 

atividades educativas são conduzidas por estagiários. Nas outras cinco, por 

profissionais formados. O tamanho da equipe não tem relação direta com o fato dos 

educadores serem formados ou não.  

Os oito coordenadores que participaram da pesquisa percorreram uma trajetória 

profissional muito similar. Todos iniciaram a carreira como estagiários em museus ou 

centros culturais em uma época em que os serviços educativos eram chamados de 

“monitoria”. A maioria dos entrevistados passou pelos cargos de educador e 

supervisor antes de chegar à coordenação de programas educativos. Na maior parte 

dos casos, esse percurso foi feito em diferentes instituições, sendo que quatro 

entrevistados trabalharam em museus e centros culturais localizados em outros 

estados. Essa mobilidade permitiu o contato com diferentes propostas de mediação. 

É importante observar que três entrevistados já conheciam a coordenadora desse 

estudo, seja por terem atuado juntos em programas educativos ou através do Curso 

de Pós-Graduação Lato Sensu Mediação em arte, cultura e educação, oferecido 

pela Escola Guignard/UEMG. 

Com a anuência dos sujeitos da investigação, todas as entrevistas foram gravadas 

em áudio e integralmente transcritas segundo uma versão simplificada de normas 

para transcrição (PRETI, 2003, p. 13-14). A análise dos dados partiu de uma leitura 

cuidadosa de todo o material transcrito, buscando detectar tendências e 

dissonâncias. Devido às restrições de espaço, esse artigo trata apenas de quatro 

das quinze questões abordadas nas entrevistas. Os resultados apresentados a 

seguir combinam descrições das tendências identificadas com citações de trechos 

das falas. Para facilitar a leitura, foram retiradas interjeições (ah, né, assim, então, 

aí), mas o tom informal típico da conversa oral foi preservado. Palavras em itálico 

indicam ênfases durante o discurso; reticências entre parênteses marcam trechos 
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omitidos para maior brevidade; parênteses vazios assinalam trechos em que houve 

problemas na transcrição da fala do entrevistado. Cada participante foi identificado 

com uma letra.  

Referenciais teóricos sobre mediação 

Quais são as principais referências teóricas do seu trabalho com mediação? 

Respondendo essa questão, os oito entrevistados elencaram uma gama 

diversificada de autores. Conforme se pode ver no Quadro 1, o conjunto de dezoito 

teóricos citados pode ser enquadrado em três campos principais: oito na arte-

educação/mediação; quatro na educação e seis na filosofia. O grupo Fluxus formou 

um grupo à parte.  

Essa classificação não segue um esquema rígido. O artista conceitual Luiz 

Camnitzer foi situado no campo da mediação por causa do seu trabalho como 

curador pedagógico da 6ª Bienal do Mercosul. Marta Marandino, pesquisadora do 

ensino de ciências em museus, também entrou nessa categoria. Os outros seis 

autores desse grupo têm uma atuação marcante no campo da arte-educação. Na 

educação, além de Paulo Freire e Jorge Larrosa, foram incluídos os filósofos Edgar 

Morin e Jacques Rancière, por causa da grande repercussão dos seus livros entre 

os profissionais da educação – respectivamente, Os sete saberes necessários para 

a educação do futuro e O mestre ignorante. Na filosofia, além de Arthur Danto e 

Vilém Flusser, estudiosos dos campos da arte e da cultura, aparecem autores que 

tratam de temas diversos.  

Se essa tentativa de enquadrar estudiosos que transitam por diferentes campos do 

conhecimento pode ser considerada redutora, por outro lado permite traçar 

comparações interessantes. Chama atenção o fato de todos os sujeitos, com apenas 

uma exceção (entrevistado C), terem citado mais autores dos campos da educação 

e da filosofia do que da arte-educação/mediação. Dois entrevistados (G e H) não 

mencionaram sequer uma referência da área. Ana Mae Barbosa, indicada por cinco 

sujeitos, foi a autora mais citada. Os outros autores foram mencionados por apenas 

um entrevistado.  
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 Arte-Educação / Mediação Educação Filosofia 
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A x          x  x        

B x        x   x         

C x  x x  x x x             

D x    x      x x         

E x           x         

F x x       x   x   x   x   

G          x    x  x   x  

H          x  x     x   x 

Quadro 1: Referências teóricas citadas pelos entrevistados  

 

Paulo Freire, indicado por cinco sujeitos, aparece junto com Ana Mae Barbosa em 

primeiro lugar entre os autores citados. Os outros teóricos do campo da educação - 

Jorge Larrosa, Edgar Morin e Jacques Rancière - foram mencionados por dois 

entrevistados cada um. No campo da filosofia, todos os autores foram indicados 

apenas por um entrevistado. Em que medida as referências citadas funcionam como 

balizas estruturantes dos programas educativos é difícil de determinar. A fala a 

seguir retrata um cenário comum, em que as demandas do cotidiano não deixam 

espaço para uma reflexão aprofundada sobre os fundamentos teóricos que 

embasam projetos e atividades: 

SUJEITO F: hoje a gente tá em um processo de reavaliação do 
material pedagógico que a gente desenvolve e desse pensamento... 
porque chegou em um ponto em que a gente correu tanto que 
precisa parar um pouquinho e olhar pra trás... espera aí... vamos 
reestruturar esse trabalho pra gente ver realmente, de fato, pra qual 
caminho a gente tá indo...   

A questão teórica teve continuação na entrevista com duas questões. Essas 

referências foram estabelecidas no âmbito institucional? Quer dizer, existem 

diretrizes teóricas definidas para o programa educativo nessa instituição? As 

respostas reforçam a suposição anterior. Um entrevistado afirmou que diferentes 

programas do educativo têm diretrizes específicas, mas que a formalização de um 

conjunto de referências gerais deve levar ainda bastante tempo para acontecer. 
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Outros três entrevistados afirmaram que não foram formuladas diretrizes teóricas no 

nível institucional. As falas a seguir ilustram como o programa educativo pode atuar 

de forma totalmente autônoma dentro da instituição.   

SUJEITO A: eu fico brincando com meus educadores que a gente 
pode fazer o que a gente quer... que ninguém sabe o que a gente 
faz... se é certo ou errado... se tá bom se não tá... a gente tem muita 
liberdade (...) as instituições hoje têm maturidade em relação à 
importância de um programa educativo mas não entendem o que é 
(...) ninguém sabe o que a gente faz... ninguém (...) só querem saber 
números... números... 

SUJEITO B: Dentro dos outros setores não (...) as outras pessoas 
são muito administrativas... a minha cabeça como do educativo e da 
parte cultural é outra... eu tô preocupada na parte qualitativa eles tão 
preocupados na parte quantitativa pra fazer o museu funcionar... 
então às vezes eu não tenho abertura pra conversar com eles eu 
posso falar mas eles não vão prolongar o assunto... eu vou falar e 
eles vão entender aquilo como verdade ou não e acaba por ali... na 
equipe é diferente... a gente tenta conversar o tempo é curto eles 
ficam cinco horas por dia... 

Dois entrevistados relataram um processo colaborativo de construção de referências 

teóricas junto à equipe de educadores. Pelo que se percebe do depoimento a seguir, 

as diretrizes dependem da composição da equipe e podem se alterar na medida em 

que mudam os integrantes do educativo. 

SUJEITO G: não... na verdade essas referências que eu citei vêm de 
um processo do pensar educação de uma forma geral e de uma 
construção dos espaços em que eu já trabalhei... então essas 
inserções foram acontecendo da experiência com outros educadores 
também... agora pra proposta educativa da mediação... a referência 
tem muita ligação com a estrutura e com a equipe que eu monto... 
por exemplo... essa equipe é extremamente heterogênea (...) tem um 
professor de educação física... tem um arquiteto... tem uma 
mestranda em gênero e sexualidade que vem da história... tem uma 
educadora da licenciatura e das artes visuais... tem um das artes 
plásticas... e tem um da letras... então todo projeto educativo que eu 
escrevo, mesmo que não seja aprovado, tem essa proposta... de ser 
uma equipe heterogênea... que a gente consiga fazer uns 
atravessamentos de pensar a mediação de vários lugares... e aí no 
caso das referências dessa equipe... são referencias que a gente traz 
no coletivo...  

Nos espaços em que a equipe do educativo é composta por estagiários ou por 

profissionais contratados por prazos fixos, a alta rotatividade dos componentes do 

grupo dificulta a consolidação de uma proposta consistente. Outra questão 
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levantada pelos entrevistados, que aparece nos dois depoimentos a seguir, diz 

respeito à preocupação dos coordenadores com a falta de tempo para tratar de 

forma mais aprofundada questões conceituais e metodológicas com os educadores.  

SUJEITO B: agora eu estou num processo de alterar a equipe 
inteira... termina contrato... estágio em arte... em um minuto eles 
saem... dura um ano no máximo... mas tem que começar o trabalho 
todo de novo... e na hora que o trabalho tá bom de novo ele vai e 
muda... mas é muito bom mudar que aí eu conheço gente diferente 
que vai me dar uma outra visão que eu não tenho... acabo que eu me 
torno um pouco administradora também... eu me distancio às vezes 
da parte cultural pra ver se tá tudo funcionando... pra ver qual é a 
estratégia melhor de trabalho com eles... então eles que vão 
funcionando... a gente encontra... conversa... mas eles me relataram 
na semana passada em que a gente teve uma reunião... que eu 
preciso descer mais vezes... eles sentem falta da conversa 
contínua... de falar do problema... de falar o que dá certo... de falar 
daquilo que não deu certo... e às vezes eu não desço toda semana... 
faz falta pro menino... porque o estágio tem que ter uma orientação... 
ele não pode... ser a deus dará... mas com a equipe pequena é 
complicado... 

SUJEITO F: houve uma apresentação dessa metodologia pra 
equipe... mas a gente ainda não conseguiu tempo pra parar e se 
debruçar pra que eles realmente entendam de forma profunda o que 
a gente tá querendo discutir... então são tópicos e a gente acaba 
citando entre as nossas conversas com o outro... existe hoje uma 
fundamentação teórica que a gente trabalha... nós estamos 
revisitando essa fundamentação... pra que a gente possa nortear 
melhor esses educadores... eu gostaria que a gente tivesse mais 
tempo... que houvesse um prazo da instituição parar tudo... nós 
vamos fazer um seminário essa semana... para se discutir essas 
bases teóricas... então eu sinto falta... as outras coordenadoras 
também... em outros espaços... e a gente tá tentando encontrar esse 
caminho... 

 

Objetivos e metodologias do educativo 

Nessa instituição, quais são os principais objetivos da mediação? As respostas para 

essa pergunta foram bastante similares. De modo geral, a prioridade é acolher os 

diferentes tipos de público, promovendo o diálogo entre visitante, obra de arte e 

espaço institucional. Existe uma preocupação com a formação do público não 

iniciado que envolve mais do que a interpretação de uma obra de arte específica ou 

de um conjunto de obras. O objetivo é dar ferramentas para o sujeito ultrapassar a 

questão do gosto pessoal e se colocar de forma mais aberta e inquiridora em 
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relação à obra de arte. Mas a questão é ainda mais ampla, pois envolve a noção de 

direito à cultura, como indicado no depoimento a seguir.  

SUJEITO E: a gente tem dois grandes públicos... são as escolas e o 
público espontâneo... o público espontâneo é vasto, heterogêneo... 
então... eu acho que o público da escola é o principal foco da 
mediação...  é uma formação de público... aproximar as crianças 
dessa leitura das obras... de frequentar um centro cultural...  (   ) essa 
formação de público... essa aproximação... esse exercício do olhar... 
esse poder falar... poder comunicar... poder trazer um diálogo... para o 
público espontâneo também, obviamente... mas muitas vezes o 
público espontâneo já é um público iniciado... então eu acho que tem 
como principal foco trazer a informação... apresentar a obra... e 
dialogar com o público... 

Os tipos de metodologia de mediação também são bastante parecidos nas 

instituições representadas na pesquisa. Em todos os espaços, as propostas do 

educativo são desenvolvidas internamente. Em duas instituições, o educativo pode 

contar com o apoio de consultores externos. No geral, os integrantes da equipe 

educativa têm liberdade para montar uma abordagem de acordo com seus 

interesses e sua formação, como aponta o depoimento do Sujeito B. Em três 

instituições, o processo de pesquisa sobre a exposição é colaborativo, como 

descreve o Sujeito D.  

SUJEITO B: o arte-educador lá no museu é muito livre... eu acho que 
o processo de trabalho num museu tem que ser usado pro arte-
educador mostrar o que ele gosta... o que ele aprendeu e o que ele 
quer passar pra frente... e pra criar experiência dentro da produção 
dele... então eu tenho uma visita padrão... eles recebem essa visita 
padrão... e dentro dessa visita padrão eles escolhem o que eles vão 
falar... eles têm que passar por todos os espaços e mostrar sobre as 
obras... agora como eles vão fazer isso é por conta deles... eles vão 
passar antes como é a oficina... e dando certo continua, não dando 
certo pára e faz outra... 

SUJEITO D: a gente tem um grupo de mais ou menos vinte 
educadores no momento... a gente prepara e divide esse grupo... pra 
otimizar a pesquisa e depois a gente faz encontros... seminários... 
onde a gente discute os temas, o que foi estudado... é um trabalho 
bem em equipe mesmo... todo mundo pensa um pouco junto... a 
preparação do material também é feita pelo grupo... a gente divide 
algumas tarefas... todas as propostas, tudo é pensado em conjunto 
mesmo... 

Em relação às ações do educativo, a visita mediada ocupa um lugar central. Das 

sete instituições representadas na pesquisa, seis oferecem atividades práticas em 
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combinação com a apreciação das obras em exposição. Quando a visita é mais 

curta – em torno de uma hora – essas atividades costumam ocorrer no próprio 

espaço expositivo, com materiais levados pelo educador em uma bolsa. Em visitas 

de mais de uma hora, as atividades práticas assumem formatos variados e são 

chamadas de oficinas ou de laboratórios. Geralmente, a proposta é montada em 

consonância com as obras em exposição e pode envolver desenho, gravura, texto, 

dança, música, etc. O processo é considerado mais importante do que o resultado 

final.   

Visitas mediadas e oficinas ou laboratórios são oferecidos tanto para o público 

espontâneo como para o público agendado. No segundo caso, o agendamento 

cumpre uma função importante. Através dos dados fornecidos pelo responsável pelo 

grupo através do preenchimento de fichas ou da conversa por telefone ou email, o 

setor educativo pode mapear o perfil do grupo visitante. Algumas instituições 

conseguem adequar suas propostas para atender às demandas do grupo, 

oferecendo visitas temáticas ou oficinas direcionadas para suas expectativas. Em 

relação ao atendimento a pessoas com deficiência, apenas dois entrevistados 

mencionaram atividades específicas. Por outro lado, a maioria comentou sobre 

programas para professores, mencionando cursos de formação, material de apoio, 

visitas mediadas, oficinas, etc. Ainda assim, a efetivação de parcerias entre museu e 

escola é um processo difícil, como aponta o depoimento a seguir. 

SUJEITO C: não acontece ainda uma parceria mais constante não... 
agora nesse ultimo evento que nós fizemos para o educativo (...) a 
gente teve interesse de uma escola daqui da região... não vou 
lembrar o nome agora... uma escola municipal... e as professoras 
vieram com interesse em parceria... eu acho que é uma coisa difícil... 
a gente já tentou mas não conseguiu viabilizar por “n” motivos...  

Respondendo a pergunta sobre a metodologia, dois sujeitos abordaram o tipo de 

discurso utilizado pelos educadores durante a visita mediada. Em um momento 

posterior da entrevista, quando se perguntou sobre a expectativa do público em 

relação aos serviços de mediação, o tema foi retomado por outros três 

entrevistados. Esses cinco sujeitos entendem que tanto o público espontâneo 

quanto o professor esperam receber informações sobre as obras. Já os estudantes 

“estão cansados de ouvir” e querem falar, propor, discutir. Os depoimentos a seguir 



 
 

754 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

ilustram o embate entre essas expectativas e a metodologia adotada pelos 

educativos das instituições representadas nessa pesquisa.  

SUJEITO C: a gente tenta utilizar sempre uma metodologia 
dialógica... uma metodologia que prioriza o diálogo... que prioriza a 
experiência do visitante... as vezes dependendo da visita a gente 
acaba utilizando uma metodologia mais expositiva... (...) mais rápida 
mais... o museu é isso... a exposição é isso... tchau... porque muitas 
vezes o grupo não tem tempo... muitas vezes o professor pede que a 
visita traga algum conteúdo que não permite... não sei se não 
permite mas não tá tão aberto a essa questão do diálogo... mas na 
grande maioria a gente prefere priorizar as visitas mediadas 
dialógicas até porque a gente vê que dá resultados... a gente ouve 
no depoimento dos meninos que dessa maneira a gente consegue 
ter uma maior interação... uma maior vivência mesmo da exposição... 

SUJEITO F: saem extremamente satisfeitos e com uma visão 
completamente diferente do que eles estavam pensando em 
encontrar... a visita chata de alguém falando na frente deles... eu 
costumo ficar aqui no corredor na saída dos grupos das atividades... 
e é incrível... entra todo mundo calado e sai todo mundo trocando... 
falando... e perguntando... é muito diferente a forma como eles 
chegam da forma como eles saem... eu não sei te dizer porque eu 
acho que de novo há um problema escolar... acho que é uma 
questão do professor... acho que há necessidade de um diálogo 
muito mais próximo com o professor... com a direção da escola... 
com a coordenação pedagógica da escola... 

SUJEITO E: a mediação não é um show de perguntas... a gente 
também oferece informação... mas as vezes muitos professores por 
exemplo falam... ninguém pode falar nada... vamos ouvir o guia... 
então eu acho que esperam muito isso... uma pessoa que vai guiar...  
que vai dar a informação... tem esse público espontâneo... a grande 
maioria quer ouvir... quer ouvir... quer ouvir... quer ouvir... (...) acho 
que não precisa ser uma “forçação”... vem e conversa... mas eu acho 
que esperam isso... alguém que despeje conteúdo e informação... 
acho que é o que o público mais espera... 

 As falas anteriores demonstram a confiança dos entrevistados no método dialógico 

de mediação, em que os visitantes são convidados a participar ativamente de uma 

conversa, trocando ideias, formulando e respondendo perguntas. No depoimento a 

seguir, o Sujeito A problematiza o método dialógico, apontando a dificuldade dos 

educadores em proporcionar um tempo individual de experimentação da obra e em 

propor questões capazes de provocar reflexão. Sua inquietação sobre os riscos da 

conversa se transformar em um jogo de perguntas e respostas superficiais chama 

atenção sobre a complexidade dos processos de mediação em artes visuais.   
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SUJEITO A: meus educadores... eles ainda não conseguiram 
trabalhar de fato dentro de uma galeria propondo autonomia... 
propondo silêncio.. propondo tempo de pesquisa... propondo o tempo 
de olhar... o tempo do silêncio... eles ainda direcionam demais... eles 
ainda estão do lado da obra (...) competindo com a obra... fazendo 
perguntas que não levam à reflexão (...) eu acho que a coisa não 
precisa ser respondida... mas ela precisa explodir algumas coisas ali 
dentro... desconstruir algumas coisas... (...) se a resposta não 
satisfaz... ele vai e responde... eu tô questionando muito a coisa da 
pergunta e resposta... quando você faz uma pergunta... se o cara 
realmente não tem na escola uma aula de arte boa... uma relação 
com arte... saudável... coisa que isso não tem no Brasil... na maioria 
das escolas...  como ele vai responder às perguntas que você faz pra 
ele?... não sai do superficial... entendeu? então é por isso que eu tô 
repensando essa coisa de pergunta e resposta... (...) a maioria dos 
educadores se satisfaz com essas respostas superficiais e fica 
nisso... só que como é que você resolve isso? 

 

Considerações finais: o papel do projeto político-pedagógico 

Os resultados apontam que nenhuma das sete instituições pesquisadas possui um 

projeto político-pedagógico. Essa lacuna não significa que os programas educativos 

funcionem de modo aleatório. Com maior ou menor clareza, todos os coordenadores 

seguem determinadas linhas conceituais, as quais traduzem em objetivos e 

metodologias específicos. Conforme sugerem os depoimentos dos entrevistados, a 

ausência de uma política educacional acarreta implicações importantes. Por um 

lado, concede ao educativo total autonomia para decidir sobre objetivos, métodos e 

ações. Por outro lado, dificulta a interlocução com outros setores da instituição. Além 

disso, pode repercutir na capacidade de planejamento a médio e longo prazo e 

prejudicar a coerência das propostas e ações educacionais.  

Dois fatores que transparecem nas respostas dos participantes desse estudo 

reforçam a necessidade da construção de um projeto político-pedagógico, ao 

mesmo tempo em que explicam a dificuldade de instituir esse processo. O primeiro 

diz respeito ao excesso de demandas que o coordenador do educativo deve 

responder. Na maioria dos casos, esse profissional acumula tarefas pedagógicas e 

administrativas e precisa dar conta de um cronograma intenso de atividades. Com a 

sobrecarga de trabalho, ele geralmente não tem tempo de discutir questões teóricas 

e metodológicas com os educadores. O outro fator se refere à alta rotatividade dos 
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profissionais que trabalham nesse setor. Essa mobilidade acontece não só nas 

equipes formadas por estagiários e educadores com prazo fixo de trabalho, 

atingindo também o nível da coordenação. Isso fica claro pela situação dos 

participantes dessa pesquisa: menos de seis meses depois de concluído o trabalho 

de campo, três dos oito sujeitos do estudo tinham saído da instituição em que 

concederam a entrevista.  

Com respeito às referências teóricas citadas pelos entrevistados, chama atenção a 

pouca penetração da literatura de arte-educação entre os profissionais da educação 

museal. Pesquisadores que trabalham com temas importantes como 

multiculturalismo, estágios de compreensão estética, avaliação de ações educativas 

e cultura visual não foram citados. Poucos estudiosos brasileiros da área foram 

mencionados e nenhum estrangeiro, com exceção de Luiz Camnitzer, sendo que 

este atuou junto a uma instituição nacional. Nenhum autor estrangeiro com artigos 

publicados em livros organizados por pesquisadores brasileiros foi lembrado. Esse 

cenário aponta a importância de se estabelecer um movimento de aproximação 

entre o universo acadêmico e a área de educação museal.  

Considerando a questão metodológica, os depoimentos indicam uma tendência a 

valorizar a experiência e os conhecimentos do público, postura que se alinha com o 

“paradigma emergente” de mediação definido por Lauro Zavala (2004, p.91). De 

acordo com esse pesquisador, nesse paradigma uma exposição deve mostrar o 

contexto social que produz o significado. O essencial não é o conteúdo ou o valor 

estético do que está sendo apresentado, mas o diálogo que se produz entre o 

visitante e os espaços, objetos e conceitos que constituem o discurso museográfico. 

Surgido em contraposição ao “paradigma tradicional” de mediação, o qual tem como 

objetivo fornecer informações que permitam ao observador compreender os códigos 

da linguagem e situar o objeto em seu contexto de origem, o paradigma emergente 

vem sendo objeto de crítica por parte de alguns estudiosos.  

Autores como George Geahigan (1997), Cheryl Meszaros (2007) e Teresinha Franz 

(2008) vem questionando a possibilidade de construir interpretações significativas 

com base somente na intuição e na imaginação. Suas ponderações encontram eco 

no último depoimento da seção anterior, quando o Sujeito A problematiza o tipo de 
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conversa que vem acontecendo em visitas mediadas. Que tipo de pergunta é capaz 

de provocar reflexão? Como conduzir um diálogo que ultrapasse o senso comum, 

fornecendo ferramentas para o visitante aprofundar sua relação com a arte? É 

possível atender a expectativa dos professores em relação ao recebimento de 

informação e ao desejo de interação e participação dos estudantes? Em que medida 

o educativo de museus e centros culturais tem tido sucesso nesse tipo de 

mediação? Como avaliar os resultados da mediação de forma sistemática? Essas 

são algumas das questões que merecem uma investigação conjunta, aliando 

profissionais dos educativos de museus e centros culturais, professores e 

estudantes universitários.  
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NOTAS 
_________________ 
¹ Instituto Inhotim (2006); Casa Fiat de Cultura (2006); Oi Futuro (2007); Museu Inimá de Paula (2008); 
CentoeQuatro (2009); Centro de Arte Contemporânea e Fotografia (2010); Sesc Palladium (2011); Casa 
Kubitschek (2013); Centro Cultural Banco do Brasil – Belo Horizonte (2013); Cine Theatro Brasil – Vallourec 
(2013); Centro Cultural Minas Tênis Clube (2013). 
² Entre elas: o lançamento das bases para discutir a formulação de uma política pública voltada para museus 
(2003); a criação do Sistema Brasileiro de Museus (2004), do Cadastro Nacional de Museus (2006) e do 
Observatório Nacional de Museus e Centros Culturais (2006); a promulgação do Estatuto dos Museus (Lei 
11.904/2009).  
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