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APRESENTAÇÃO
A Rede de Educadores em Museus de Goiás (REM-Goiás) realizou
entre os dias 12 e 15 de abril de 2016, no Centro Cultural UFG, o VII
Seminário “AMA – Arte, Museus e Acessibilidade”, com o intento de
proporcionar um espaço de reflexão e troca de experiências a respeito da
Arte como um fenômeno de ordem estética que proporciona percepções,
sensibilidade e emoções; Museus para além das instituições tradicionais,
como processos de musealização, construtores de ações de salvaguarda e
comunicação do Patrimônio Cultural – material ou imaterial – e
Acessibilidade como direito do cidadão em ter acesso às referências
culturais.
Contamos com o fomento da CAPES e FAPEG, além de tantos
parceiros e apoios. Nestes quatro dias de evento, tivemos na programação
cinco oficinas, vinte comunicações inscritas, uma mesa-redonda e três
palestras, sendo a última internacional. É mais que um privilégio ter em
mãos esta publicação, resultado de um trabalho árduo, mas feito com muito
amor e dedicação da equipe da Coordenação da REM-Goiás (Gestão 20152016), bem como da Coordenadora do Projeto de Extensão FCS-011 e dos
bolsistas.
Aqui os leitores poderão desfrutar de alguns artigos, resultados de
trabalhos apresentados durante o seminário, seja pelos convidados, e/ou de
trabalhos inscritos nas comunicações orais, além de reflexões acerca das
Redes de Educadores em Museus e de encontros realizados durante a Gestão
2015-2016.
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GRAFÍA MUSEOLÓGICA
Ricardo Rubiales
México
El presente texto promueve diversas reflexiones sobre el lenguaje
museográfico y sus referentes a la corporalidad y la construcción de
significado. Esta relación intrínseca a la corporalidad del visitante implica
actos de visualidad, tactilidad e incluso de juego dentro del espacio. Se
propone considerar en el diseño de todo proyecto educativo dentro del
museo el lenguaje museográfico como una herramienta fundamental del
proceso comunicativo y educativo del museo.
Grafía museológica
I
Una de las primeras reflexiones de museología que existen serán los
tratados de Samuel von Quicheberg1 en que proponían un espacio (o un
texto) donde el universo entero podría ser reunido y analizado. Esta idea,
que con el tiempo fue enriquecida por muchos autores fue semilla de los
gabinetes de curiosidades y maravillas.
Pero hay algo en dicha idea que subraya un elemento clave del museo
como proyecto cultural: el lenguaje museográfico. La idea de comparar al
museo con un texto implicaba dos gramáticas; la textual y la objetual. La
segunda propia del lenguaje museográfico: escribir con objetos y ambientes.
Creemos que brindar atención a las cualidades estéticas de objetos y
ambientes que nos rodean es una antigua y profunda aspiración de nuestra
especie y constituye en cuanto al aprendizaje una necesidad primaria
(VECHI, 2013).
Consideramos que en el contexto de los museos se utiliza
primeramente el lenguaje museográfico como un medio de comunicación.
Y es, este lenguaje de objetos, espacios, ambientes e incluso sonidos
definitivamente humano en su imprenta y lectura. El espacio como tal puede

1

Titulado: Inscriptiones vel Tituli Theatri Amplissimi, complectentis rerum universitatis
singulas materias et imagines eximias e impreso en Munich en 1565.
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permitir o prohibir, invitar o censurar, bloquear o participar en los procesos
de aprendizaje.
Entonces el espacio museal se define como un lugar donde múltiples
dimensiones coexisten, incluso algunas opuestas. Es un ambiente híbrido
donde el espacio se moldea por las relaciones que se forman en su interior.
Es entonces, construido por la fusión de polos opuestos (dentro y fuera,
formalidad y flexibilidad, material e inmaterial) lo que crea ricas y
complejas condiciones (DOMUS ACADEMY, 2009).
Es responsivo y transformable, permite diferentes formas de habitar.
Es como un organismo vivo que requiere cambiar y crecer en línea con los
proyectos culturales de aquellos que lo habitan, mientras mantiene las
características genéticas del proyecto de diseño. Propone una urdimbre rica
en información, sin reglas formales. En el espacio la cualidad estética
depende (también) de la cualidad de las conexiones. Eso que la propuesta
Reggio Emilia denomina: la estética de las relaciones (DOMUS
ACADEMY, 2009).
Cuando hablamos de espacio de relaciones nos referimos a un
espacio integrado donde las cualidades no son necesariamente estéticas sino
más cercanas a conceptos performaticos. Son procesos de ver, leer e
interpretar la realidad (RINALDI, 2006). Estas relaciones no resultan de un
único proyecto sino de una estratificación de muchos proyectos, actividades
y relaciones que incluso pueden ser opuestas. Así, este espacio de
aprendizaje no es un laboratorio aislado situado en medio de la complejidad
del museo, sino un lugar donde esa complejidad y la de la sociedad misma
se convierte en una experiencia formativa.
El espacio museográfico entonces es una superficie reflejante que
reenvia al protagonista y protagonistas las huellas de su propio actuar,
fomenta el acto de compartir; el cómo se esta conociendo (VECHI, 2013).
Cuando las personas participan en el proceso de estar en estos
espacios que diseñamos a partir del lenguaje museográfico, y adentrarse en
una propuesta de inmersión, conversar con otros sobre lo que se ve, se siente
y se dice; celebran la diversidad. Una de las grandes lecciones de la
educación artística se centra en las múltiples formas de ver e interpretar el
mundo (UHRMACHER; MATTHEWS, 2005). Presentar contrastes,
contrarios y polos opuestos es parte de esta riqueza que nos permitirá
construir diálogos sobre las diferencias. Enseñar desde la diferencia
(GARDNER, 1987) promueve tomar una postura o realizar un argumento y
construir una interpretación personal que se sostiene en una explicación
10
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personal que se comparte con otros y que se reconoce como una opción a la
que damos valor. Entonces, los participantes se encuentran con nuevas
miradas, aprenden a observar desde otras perspectivas y cambiarse “el
sombrero” ante diferentes circunstancias.
Es posible que en este espacio diseñado desde el museo, la
sensibilidad estética pueda ser percibida y forme parte del devenir de la
experiencia del museo. Un lugar en el cuál, como muchos pensadores y
filósofos nos recuerdan, la aspiración de la belleza se reconoce como un fin
y actúa como un puente que permite relaciones más profundas con objetos,
colores, texturas y materiales (RINALDI, 2006).
Entonces en estos entornos buscamos crear ambientes
multisensoriales, cálidos y accesibles, con el fin de acercar a las personas
que estarán considerando sus estilos y preferencias individuales de
aprendizaje. Tanto así que el abanico cromático debe ser diseñado para crear
un efecto luminoso agradable y amable, armónico y no estruendoso. El
ambiente espacial no se encuentra saturado con el fin de acentuar a los
protagonistas: las intervenciones que proponemos, las acciones de las
personas y las huellas que esas personas dejan en el mismo espacio.
La unicidad de cada cerebro hace del acto de aprendizaje sea
individual y original un acto de auto-aprendizaje. Es el individuo por si
mismo quien al interactuar con la realidad construye y reconstruye esa
realidad haciendo transformaciones y creando conexiones alrededor de las
experiencias vividas. Es el individuo quien decide qué y cómo aprender; el
aprendizaje entonces es sobre todo una elección libre.
El contexto definido y determinado por las relaciones e interacciones
con otros e incluso con el entorno, materiales, colores, luz y sonidos –
determina las posibilidades y cualidades de los procesos de aprendizaje que
cada individuo escoge producir dentro del contexto y gracias al contexto.
Esta pluralidad sensorial también señala las pequeñas diferencias y
esa es otra lección del arte. En el acercamiento a una expresión o lenguaje
artístico tratamos de observar más de cerca, a tomar en cuenta toda imagen,
sonido, textura, aquí cada detalle es importante. Subrayamos a los niños que
solemos fijar nuestra mirada en lo más evidente pero que las artes suelen
utilizar muchos subtítulos (UHRMACHER; MATTHEWS, 2005).
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II
El acto de mirar en los museos es la experiencia primordial para todo
visitante. Pero esta experiencia debe subrayar la percepción como una
herramienta para reflexionar sobre las maneras personales, sociales y
culturales de ver. En la propuesta educativa del museo proponemos que el
acto de mirar se convierta en una estrategia para la reflexión y el aprendizaje
significativo.
De ahí que considerando la complejidad del fenómeno visual, dentro
del museo buscamos crear espacios de interacción y diálogo que incluyan la
cultura visual contemporánea; imágenes reales y virtuales, de culturas
propias y ajenas, conocidas y extrañas. Ver no sólo se refiere a un proceso
sensorial sino también cultural vinculado al contexto social e histórico. Es
la multiforme expresión del arte la que enriquece nuestra capacidad para
percibir, para ver. De ahí que los espacios que proponemos como entornos
de aprendizaje dentro del museo deben traer expresiones desde la cultura
visual que viven los visitantes y contrastarla con otras expresiones
contemporáneas o clásicas.
Desde la perspectiva del museo constructivista (HEIN, 1995), la
propuesta educativa del museo propone entornos de aprendizaje que
diseñamos para indagar, explorar, hacerse preguntas que involucren
explicaciones reflexivas… las personas participan de un proceso de
aprendizaje donde ellos determinan la rapidez, la cantidad de información y
las posibilidades de la experiencia dentro del espacio.
III
Al hablar de las pedagogías propias del espacio físico y sus lenguajes
podemos enfocarnos en hacer preguntas más que dar respuestas, crear
espacios que te empujen, un poco, hacia la exploración, el descubrimiento,
inferir posibilidades, crear soluciones...
De ahí que cada problemática abordada en los espacios
museográficos tiene la posibilidad de reflexionar sobre la complejidad del
pensamiento. Cada material e idea detrás de una composición (escultórica,
escénica, plástica) brinda soluciones diversas debido a que la expresión es
compleja en si misma. El contacto con el arte permite a los públicos ampliar
horizontes, mirar nuevas opciones e inferir posibilidades. En el arte los
problemas pueden tener más de una solución y las preguntas más de una
respuesta (UHRMACHER; MATTHEWS, 2005).
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Estas provocaciones señalan otra máxima de la educación artística:
El arte enseña a decir lo que no puede ser dicho (UHRMACHER;
MATTHEWS, 2005) Entonces, al invitar a las personas a construir una
expresión artística con nosotros en un laboratorio les presentamos un reto
enorme; deben alcanzar sus capacidades poéticas para encontrar las formas,
colores, palabras, movimientos adecuados, todo eso que “resuelve” el
acertijo y que “hace sentido” a la persona. Pero eso implica: abrazar el error,
disfrutar la experimentación como proceso y el descubrimiento como la
experiencia en sí y no el producto final.
Así, encontramos que este proceso de experimentación tiene una
meta y que rompe con las propuestas tradicionales de los talleres en los
museos de arte (ACASO, 2009). Ahora, hemos querido enfocarnos en el
proceso de la carrera más que en la fotografía final, porque estamos ciertos
que este “caminar” este ir y volver en el pensamiento de los niños denota sus
procesos de aprendizaje.
Así al proponer el espacio con un mediador rompemos con el
paradigma de las manualidades dentro del museo (ACASO, 2009) y
proponemos otra experiencia, una en la que se pide del participante un
proceso de pensamiento en lugar de brindar una metodología de producción.
Así, la propuesta de un espacio para la acción, rompe directamente
con los espacios educativos en museos que replican la típica aula del siglo
XX: sillas y mesas en un espacio frío y sin ningún tipo de intencionalidad
en su diseño, simplemente un espacio para contener a los niños mientras
“aprenden” tal o cual metodología. Esta tradicional experiencia del museo
como sostiene Maria Acaso (2009) no implica en ningún sentido la
educación artística. De ahí que en el museo de arte tengamos que hacernos
preguntas más profundas entre el ver y el hacer, acciones que hoy están
sumamente desgastadas en proyectos insípidos que no promueven la resignificación, apropiación y revalorización del patrimonio tangible e
intangible. Y que será al final del día la misión central del quehacer
museístico.
Así, subrayamos el lenguaje primigenio del museo: el museográfico
por lo que el proyecto educativo del museo se configura desde ambientes
que incluyen objetos y que consideran todas las dimensiones sensoriales
antes que brindar enormes cantidades enciclopédicas de información o
invitar a reproducir ciertas técnicas artísticas.
Nuestro enfoque no se da en el “conocer” o “mostrar” una técnica
sino lo que tal imagen que se construye a partir de ciertos materiales y que
13
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en nuestra percepción visual se conforma de cierta textura la vinculamos en
el proceso de interpretación con nosotra(o)s misma(o)s nuestros recuerdos,
experiencias y aquello que conocemos.
¿Por que rompemos con esas metodologías comunes? En algún
momento del siglo XX era común que los proyectos de los servicios
educativos proponían la visita a ciertas salas del museo (si no a todas) y
posteriormente pasar a un taller donde los niña(o)s producían algún tipo de
elemento que iba desde rellenar con color un dibujo dado en una hoja de
papel hasta pintar un cubo…
Por el contrario afirmamos que el encuentro con las colecciones
inherentes permiten una serie de reflexiones y reacciones personales. Esto
ocurre debido a que el acercamiento a la acción museística nos permite
experimentar algo que no podemos obtener de otra fuente, y esta relacionado
directamente con nosotros mismos, con crear conexiones personales a partir
de un algo (idea, imagen, objeto, palabra). Por ello el proceso de
interpretación será fundamental en la experiencia del museo con los
públicos. No nuestra interpretación sino la suya. No la imposición de
nuestros significados sino los suyos. Toda experiencia del hacer en el museo
propone extender y ampliar los horizontes de interpretación del público
sobre el patrimonio.
¿Puede este espacio que diseñamos convertirse en un catalizador de
ideas y conocimiento? ¿En un espacio que no sólo brinda información
enciclopédica sino acerca, contrasta, provoca, facilita la autocomprensión?
IV
El juego es un fenómeno universal presente a través de la historia. Es
un conocimiento compartido, accesible a las personas de cada época y
cultura y que necesariamente implica sensibilidad, originalidad y creatividad
(RINALDI, 2006). Este conocimiento, este juego innato, es aprendido pero
no impuesto. Jugar es una forma directa de participación en la experiencia.
El juego tiene una fuerza intrínseca e incluye aspectos de gozo y
facilidad de tal suerte que es visto en muchas ocasiones contrario al
aprendizaje, al “trabajo” (RINALDI, 2006). Aun así el juego brinda miradas
y posibilidades alternativas, sugiere caminos nuevos y un proceso de
descubrimiento de otros y de uno mismo, esencial en muchos procesos de
aprendizaje.
De hecho, el juego es un marco en el cual los eventos de la vida
pueden ser interpretados, darle lugar al juego permite evidenciar formas de
14
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relacionarte con el mundo (objetos y personas) y esto es, sin duda, propio
del proceso artístico (UHRMACHER; MATTHEWS, 2005).
Así, considerar el traer experiencias y conocimientos previos, brindar
perspectivas personales, imaginar, inferir, hacer preguntas y dar respuestas,
conocer y experimentar con lo “no conocido” es jugar. El entorno que
diseñamos entonces se percibe como un laboratorio, múltiple, rico en
significados, abierto a la experimentación y en el encuentro se convierte en
un espacio de juego. Es por esta razón que el generador de los espacios es el
usuario, las experiencias presentan elementos de la cultura material y visual
en una compleja red conceptual promoviendo un discurso rizomatico.
En este espacio museográfico creamos contextos abiertos y cálidos
para jugar, habilitamos tiempos, espacios, mobiliario, materiales y objetos
que se presten a ser usados y transformados en el juego. Buscamos crear
estos marcos referenciales con la cultura visual y material, de tal forma que
la expresión, experimentación, soluciones y reflexiones de las personas
dentro del espacio hagan evidentes los procesos creativos. El juego es en sí
mismo un proceso creativo.
El espacio se propone como un ecosistema, diversificado,
estimulante, cálido, donde cada usuario es parte de un grupo que ha sido
considerado en el diseño. Es un espacio que facilita la interacción grupal e
incluso contiene espacios de privacía y pausa. Es un espacio sereno,
amigable; un espacio habitable.
No es fácil crear un ambiente que soporte un “buen juego”. Debe
convertirse en una investigación permanente y sensible que mire hacia un
diálogo interdisciplinario entre diseño, pedagogía, psicología y museografía,
un diálogo sobre la vida; jugar es vivir (RINALDI, 2006).
El cuerpo y el espacio museográfico, líneas de pensamiento





El cuerpo es tan complejo como un espacio físico;
El lenguaje museográfico se expresa sobre precisos conceptos culturales
y profundas raíces biológicas. El lenguaje del espacio es condicionante;
su código no siempre explícito y reconocible. Además es percibido e
interpretado por los seres humanos desde muy corta edad;
Las estrategias de diseño y oportunidades de comunicación en el cruce de
sentidos (al considerar las dimensiones sensoriales del espacio) nos
permiten incluir, perspectiva, movimiento, ubicación, escala... todos
elementos ligados a la comprensión espacial. De ahí que toda concepción
15
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del diseño museográfico fundamentalmente se basa en las posibilidades
de exploración dadas por el cuerpo, los sentidos y las lecturas de la mente
sobre el espacio físico;
Entonces en el diseño de los espacios de interacción, al construir la
tramoya de la experiencia buscamos motivar a los usuarios la posibilidad
de establecer los grupos de procesos y los códigos de la conducta
colaborativa, las posibilidades de expresión y reconocer al espacio mismo
como significante;
Estos lugares – que generan procesos – se activan a través del juego y
ayudan a delinearlo detrás de los confines de la vida cotidiana, brindando
a los usuarios un sentido de pertenencia identidad y absorción- la cultura
del lugar. La atmósfera del juego se produce cuando estas interrelaciones
estimulan tensión entre el contenedor, el contenido y la acción entre
ambas (RINALDI, 2006);
Nuestra propuesta museográfica subraya este equilibrio necesario dentro
del espacio. No sólo requerimos un contenido concebido y reconocido
sino sus posibilidades como espacio de aprendizaje.
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AÇÕES CRIATIVAS EM ESPAÇOS URBANOS
Daniela Calvo Rodrigues Dionizio
Introdução
Iniciaremos nossa reflexão sobre ações que são realizadas em
diversos espaços, dentro das cidades, com o objetivo de buscar entender
como se efetiva o diálogo entre a arte e a sociedade. Pensamos que cada
indivíduo que olha uma obra de arte traz consigo experiências diversas, uma
bagagem de vida única. Assim, é com esses múltiplos olhares que
seguiremos neste texto, sempre abrindo possibilidades, mas nunca
colocando um ponto final.
Durante esse diálogo entre arte e sociedade, muitas ações podem ser
deflagradas: de luta, crítica, silenciamento, massacre, discursos sobrepostos,
entre outras. Como podemos olhar para elas?
Faremos leituras de imagens que nos possibilitem pensar nesse
diálogo que buscamos compreender, a partir desse olhar para as obras de
arte. Trata-se de verificar como nos relacionamos com essas imagens, como
nos vemos nesse emaranhado, nesse discurso, nessas camadas, como nos
sentimos perante o que vai sendo apresentado. Convido você, caro leitor, ao
mesmo exercício. Coloque-se diante da imagem. Proponho-me essa questão
ao escrever este texto. Como me vejo, ao olhar para essa imagem e seguir
escrevendo?
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Fios, trama, o fazer e desfazer nas/das artes

Figura 1 - Visita mediada na exposição Penélope, Tatiana Blass, 2011. Instalação na Capela
do Morumbi. Foto: Anderson Costa.

Ulisses passou mais de 20 anos longe de Penélope, antes e
depois da guerra, mas ela nunca duvidou que ele voltaria.
Embora fosse constantemente assediada por inúmeros
pretendentes, ela sempre os dispensava dizendo que não podia
escolher um novo esposo enquanto não terminasse uma colcha
que tecia para seu sogro Laertes. Toda noite ela desfazia o
trabalho feito durante o dia. (NASCIMENTO, [s.d.]1).

A imagem acima é uma primeira provocação. Seu nome é Penélope.
Uma obra da artista Tatiana Blass, que ficou em exposição entre setembro
de 2011 e fevereiro de 2012 na Capela do Morumbi, uma das casas que
integra o Museu da Cidade de São Paulo. Cada casa/espaço que faz parte
desse museu trabalha com um tema especifico. No caso da Capela do
1

Disponível em:

<http://www.coloquiomoda.com.br/anais/anais/2-Coloquio-de-Moda_2006/artigos/42.pdf>.
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Morumbi, é a arte contemporânea. O único pedido e exigência da direção
em relação ao tema é que a obra de arte a ser colocada ali seja em site
specific, ou seja, o primeiro diálogo é do artista com o espaço.
Tatiana Blass compôs Penélope para aquele lugar. Um grande tear
feito à mão, por um senhor que possui a técnica da construção desse aparato,
e um enorme tapete vermelho, que seguia até a porta de entrada principal da
Capela do Morumbi. Essa primeira conexão levava o visitante até o altar, ou
melhor, o tear. Esse tapete entrava no aparato e saía, desconstruído. Eram
fios que se estendiam pelos buracos da parede de taipa, ocupando o jardim.
Leituras possíveis: a arte e o espaço, a história de Penélope, esperando seu
amado Ulisses.
O diálogo com o espaço nos leva até o momento em que as ruínas
foram restauradas/completadas pelo arquiteto modernista Gregori
Warchavchik, sem ao certo saber se era uma capela, um lugar de
sepultamento ou um paiol2.
Foi a leitura que o arquiteto fez olhando para a ruína, capela, e foi
assim que a terminou.
Essa imagem provocativa nos convida a ver a trama, os diversos
caminhos, a sobreposição de histórias, o que não vemos. Penélope, aos olhos
de todos, tece sua colcha durante o dia e, quando ninguém vê, desmancha.
Vamos puxar alguns desses fios e olhar para outros diálogos possíveis.
Guerrilha artística
Sobre leitura de imagens, vêm a calhar as reflexões do filósofo e
historiador da arte Georges Didi-Huberman. Em seu texto “Quando as
imagens tocam o real”, Didi-Huberman refere que não há imagem sem
imaginação. O historiador da arte aponta que a imaginação tem um sentido
constitutivo, é a porta para adentrar o mundo da arte, e fazer seus devidos
links com a sociedade/plateia/público do objeto artístico (DIDIHUBERMAN, 2012).
Em relação ao período por que passava nosso país – a ditadura militar
–, os artistas Cildo Meirelles e Arturo Barrio fizeram algumas intervenções
artísticas. De que forma? Cildo, com “Inserções em circuitos ideológicos:
quem matou Herzog?” (1975), fez circular, pelas mãos de milhares de
2

Essa informação pode ser vista no site da prefeitura de São Paulo. Disponível em:
< http://www.museudacidade.sp.gov.br/capeladomorumbi.php>.
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brasileiros, notas de cruzeiros com o carimbo questionando “quem matou
Herzog? ”. Vale lembrar que Wladimir Herzog foi torturado e morto pela
ditadura militar. E os carimbos de Cildo circulavam em notas de um
cruzeiro, dinheiro vigente na época.
Como quem começa uma corrente ou joga ao mar uma
mensagem numa garrafa, o artista dá início a um processo de
comunicação aberto, cuja extensão desconhece e cujo alcance
foge de qualquer intento de controle. Por esse motivo, costuma
gravar em seus trabalhos deste período a frase: “a reprodução
dessa peça é livre e aberta a toda e qualquer pessoa”,
ressaltando a problemática do direito privado, do mercado e da
elitização da arte. (MARTINS; PICOSQUE, 2006, p. 5).

O artista Artur Barrio também traz a questão relacionada aos crimes
cometidos no período da ditadura militar. Espalhou sua obra “Trouxas
ensanguentadas” (1969) no parque municipal de Belo Horizonte em Minas
Gerais. Foram ao todo quinze trouxas ensanguentadas, em uma experiência
inesperada, efêmera. Sua obra foi feita de tecidos, ossos e carne.
Os artistas, naquele momento, se viram no papel de questionar, em
uma situação de luta, a violência empregada pelos militares, em face dos
desaparecidos políticos. Com sua obra, Barrio perguntava aos que
colocavam os olhos em sua arte sobre a desova dos corpos mortos pela
ditadura. Essa busca em questionar a situação e propor uma experiência
inesperada, que causasse choque e fizesse pensar/refletir, ficou conhecida
como guerrilha artística (CAMPOMIZZI, 2015).
Tanto na obra de Barrio quanto na de Cildo Meireles, o espectador é
feito pelo incidente. Eles não buscaram ver essa arte, ela se apresenta a eles.
É um diálogo com o inesperado. A obra passa a ser mais que um objeto de
arte, se transforma em ato, em intervenção, provoca e coloca seu espectador
no limite, em um estado de tensão (CAYSES, 2014).
Esses são exemplos por meio dos quais o artista olha para a sociedade
e busca interferir, questionar, pensar junto com seu público. Em outros
exemplos, podemos visualizar algo que ocorreu e afetou a sociedade,
interferindo assim na obra de arte. Nesse caso podemos pensar no famoso
mural Guernica, de Pablo Picasso.
Picasso tinha um esboço de pintura, que foi modificado quando
aconteceu o ataque a Guernica, em 1937, cidade espanhola bombardeada
pelos alemães nazistas. Todo o processo de pintura de plano do esboço ao
mural finalizado foi fotografado, o que torna possível visualizar e identificar
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as mudanças de ideia que ocorreram no percurso de seu trabalho
(GINZBURG, 2014).
Pelo mundo, são inúmeras as intervenções artísticas em espaços
urbanos que podemos trazer como estudo de caso para pensar em todo esse
movimento de diálogo. A sala de exposição para esses artistas são os
diálogos abertos nas ruas, com a população.
O silenciamento, o massacre
Vamos explorar agora um exemplo em que uma mudança na
estrutura social e política deu abertura para que os artistas utilizassem sua
arte para o diálogo direto com a população mediante murais, pintados pelas
ruas, em edifícios públicos, museus, hospitais etc. Esse movimento tem
início no México e se espalha por toda a América Latina. O mural, na
Bolívia, foi utilizado como uma forma de expressão pós-revolução de 1952.
Um dos locais que abrigam tais murais é o monumento à revolução
de 1952 e que hoje funciona como o Museo de La Revolución Nacional, na
cidade de La Paz. O espaço, que tinha a intenção de ser um monumento,
tem sua construção iniciada em 1956. Tanto para a construção desse local
como para que fossem pintados os murais ali existentes, foi realizado um
concurso em 1953. Os vencedores foram os arquitetos Emílio Villanueva e
Hugo Almaraz, este também escultor. Empregaram-se materiais como
pedra, bronze e mármore. Existe, logo na entrada do edifício, um mural
esculpido por Almaraz, sendo utilizada como base a própria parede, onde é
possível ler a imagem de trabalhadores embaixo das asas de um condor.
Abaixo da escultura/mural, lê-se a frase: “A vitória nacional de 9 de abril de
1952 deu liberdade ao povo boliviano”. A mão que a figura central levanta
é a mão esquerda, como se estivesse chamando todos para a luta, e lado a
lado estão os campesinos e os mineiros. São homens e mulheres ali
representados. São os vitoriosos da revolução de 1952.
Nos murais internos, para os quais foi utilizada a técnica de afresco,
também se realizou uma convocatória. O resultado foi a escolha de Miguel
Alandia Pantoja e Walter Sólon Romero. Para cada um, duas paredes. O
tema: “a revolução e suas conquistas unindo a história da Bolívia”.
Vamos direcionar mais ainda nosso olhar nesse momento. Dirigimolo a um dos murais de Miguel Alandia Pantoja, filiado ao POR (Partido
Obrero Revolucionário), que pintava murais financiados pelo Estado pósrevolucionário. A intenção do artista era, assim como no México, criar arte
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ARTE, MUSEUS E ACESSIBILIDADE: Reflexões da Rede de Educadores em Museus de Goiás

para estabelecer uma comunicação com seu povo. Everaldo Dias Andrade
aponta, em seu artigo sobre o artista, uma aproximação dos murais de Diego
Rivera e Orozco como influências para Pantoja, que pesquisou esses artistas,
leu suas reflexões. Entre suas leituras estava o texto Por uma arte
revolucionária independente, escrito por Diego Rivera, André Breton e
Trotsky (ANDRADE, 2011).

Figura 2 - Lucha del Pueblo por su Liberación, Reforma Educativa y Voto. Miguel Alandia
Pantoja – 160m². Piroxilina, muro 1964. Museo de la Revolución Nacional. Foto: Victor
Balan.

O título dado ao mural segue um caminho que nos leva diretamente
à revolução boliviana de 1952. Luta do povo pela sua liberação, o que traz
um forte significado, que é o “se colocar em liberdade”. Na sequência,
reforma educativa e voto universal. Eram essas três, entre tantas, as
reivindicações feitas pelos revolucionários. O voto foi uma conquista que
veio com a liberação.
Liberação para quem e pelas mãos de quem? Para responder a essa
pergunta olhamos o mural. Pessoas por todos os lados, várias ações
acontecendo por toda parte na imagem, mas, à primeira vista, a figura que
mais chama atenção nessa obra de Pantoja é uma mulher, localizada na parte
central superior do mural, com um livro em mãos e segurando com a outra
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uma letra a. Possuí em sua cabeça um tecido vermelho. Seus olhos estão
voltados para o livro. Voltados para ela, silhuetas de pessoas com os braços
erguidos formando um V parecem comemorar a vitória. O livro, em suas
mãos, também forma a mesma letra. Segundo Pericás (1997), em 1951, a
maioria dos trabalhadores, tanto na área rural quanto nas minas, era
analfabeta. Seu braço levantado tem um reflexo, ou um duplo atrás, com o
punho cerrado. Será que representa a educação e a luta? Em outro trecho,
mais abaixo, um grupo de homens levanta as mãos, como se estivessem
votando em uma assembleia popular, como se o artista estivesse aqui
fazendo um recuo no tempo, voltando para o período colonial, em uma
estrutura onde existiam os cabildos abiertos. O voto era permitido em
situações de decisões administrativas e políticas de ayllus (ANDRADE,
2011).
Por toda a parte, aparece o povo. As representações estão se referindo
aos mineiros e campesinos como personagens centrais. Vale destacar que
nessa imagem os mineiros são representados fora de seu espaço de trabalho.
Eles aparecem comemorando, com armas erguidas, em cenas de conflitos.
Diferente da imagem do indígena no barroco, por exemplo, que aparece em
grande parte das pinturas em cenas relacionadas ao trabalho.
Esse mural começa a ser pintado em 1956. O que o artista decidiu
representar sobre a história de seu país é uma mescla de tempos e espaços.
É o rural e o espaço mineiro, são as conquistas e as ameaças sofridas, os
massacres empreendidos, que podem estar representados abaixo da faca e
pelo objeto cortante em si, no alto à esquerda. Aqui o tempo se sobrepõe. A
mesma mão com punho cerrado, aproximando o olhar, está com um chicote,
e os mortos do massacre se tornam mortos do período de escravidão. O lugar
dessas mortes é o mesmo, a mina.
Voltando à imagem, a letra a que está em mãos da figura central, se
fizermos um recorte, à frente do homem com chicote parece representar
poder. Atrás, o poder pela força, à frente, o poder pela palavra escrita.
Palavra escrita, comunicação. Conquista. Um pouco mais abaixo, três
figuras aparecem comemorando com papéis em mãos. Se é que papel tem
escrita, será o povo se comunicando?
Com muitos elementos e várias formas de olhar, esse mural é
instigante. Ficou trancafiado no monumento de 1964, quando foi concluído,
até que, recentemente, em 1994, passou a funcionar como museu e de
maneira esporádica. A representação da liberação de um povo ficou
encarcerada durante trinta anos.
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O monumento permaneceu fechado, e os murais praticamente não
estrearam ao público, pois o general ditador Renné Barriente sobe ao poder
no período em que foram finalizados (1964). Por muitos anos e mesmo
quando aberto, o monumento funcionava de maneira ocasional.
Com o monumento fechado, a representação vitoriosa de um povo
não poderia ser olhada por ninguém. O destino dessas obras de arte que
representam o povo parece atrelado à sua própria história. Os massacres
direcionados às minas alcançam os murais de Pantoja. Duzentos e sessenta
metros quadrados de sua obra espalhada por La Paz foram destruídos. E este
mural, em específico, passou anos prisioneiro em sua própria parede. São
vozes silenciadas. São cores e formas silenciadas.
Uma voz, muitas vozes
Para concluir, um estudo de caso olhando para a cidade de São Paulo.
Procurei, durante o percurso deste texto, me aproximar para verificar como
são construídas as narrativas dentro das cidades acima citadas, por diversos
tempos, por intermédio da arte. Provocar o olhar dos indivíduos para a
cidade/lugar/território onde transitam, caminham e realizam leituras
possíveis a partir das imagens que inundam nossos olhos. Enfim, possibilitar
reflexões acerca do passado desse território e suas articulações com o
presente.
Busco entender como são preservadas as memórias e como são
construídas as identidades dentro da cidade por meio dessas imagens. Tratase de ver como essa memória é apagada, reconstruída ou integrada por meio
da conservação, destruição ou ocultamento desses monumentos, esculturas,
pinturas, desenhos, grafites etc.
Foi em uma caminhada, tendo como companhia, para olhar a cidade,
Walter Benjamin, com sua proposta de flâneur, e Lygia Clark, com sua
obra/ato Caminhando, de 1964, intervenção artística que procura provocar
o imprevisível, a transformação, que faremos esse último exercício de olhar
a arte e a cidade. Busquei, pelas ruas de São Paulo, as representações feitas
sobre indígenas. Meu olhar era atento, pensando essa caminhada como um
meio de contaminação pela imagem, de troca e leitura dela. A cidade sendo
um museu a céu aberto, livre para a escolha de mediações.
O que essa imagem, esse objeto de estudo, pode oferecer aos olhares
de historiadores? É a imagem um vestígio para que olhemos a sociedade, o
território, a distribuição estabelecida na cidade, as relações. Olhamos para
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sobreposições, olhamos distraidamente de forma anacrônica, ou não.
Quando um artista produz sua obra, ali insere seus sentimentos e as questões
que elabora em relação ao mundo. Dá cor aos seus pensamentos e reflexões,
provoca, influencia e é influenciado.
Durante o trajeto, a busca foi por diversos suportes utilizados para
manifestações artísticas – paredes, esculturas, estátuas e monumentos –, que
trazem à tona questões sobre o lugar do indígena e sobre como este era
representado. Cada lugar, em que se encontraram essas representações, é um
ponto de múltiplas leituras. A proposta foi a de ler essas representações que
tomam conta desse espaço, refletir sobre o lugar ocupado pelo indígena na
cidade de São Paulo.
A caminhada teve início no Metrô República, seguindo em direção à
Praça da Sé e voltando para a Consolação. Na sequência a Av. Paulista e o
Parque do Ibirapuera. Essa região por si só já traz elementos interessantes a
serem pensados, levando em consideração que a cidade se forma, tem seu
início, na região conhecida hoje como Sé, ali fundada a vila de São Paulo de
Piratininga e, com o crescimento da cidade, em direção à Av. Paulista. Mas
a pergunta é: quem ocupa esse lugar e quem são os indivíduos que
estabelecem residência ali? Outro ponto que parece solto, mas não é: a
valorização de uma história regional, o Ibirapuera, comemoração do quarto
centenário de São Paulo. São lugares que buscam construir uma identidade
regional para a cidade.
Depois de olhar para esse território como um todo, podemos iniciar
nossa análise em relação às obras e seus espaços na cidade. O primeiro
mural, feito por Antônio Petcov, no Metrô República, se chama Momento
Antropofágico com Oswald de Andrade. Esse mural foi encomendado pelo
governo de São Paulo e pelo Metrô, no ano de 1990, instalado na Estação
República, para a comemoração do centenário do artista e escritor Oswald
Andrade. Para esse mural o artista Antônio Peticov buscou se influenciar por
elementos da obra de Oswald. O que considerei de extrema importância e
motivo impulsionador da pesquisa é a frase, aos pés do mural, relacionada
ao Manifesto Antropofágico, que nos pergunta: “Tupy or not Tupy?”.
Nesse lugar de grande circulação, são poucos os que observam essa
obra que faz referência ao movimento modernista e que também traz uma
representação de um indígena, além da questão shakespeariana. Essa
representação vem do quadro de Tarsila do Amaral – Abaporu –, o homem
que devora. E o que devoramos? E quem é esse Tupy? Foram essas questões
que me acompanharam no restante da caminhada.
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Em direção à Praça da Sé, em busca de respostas parei em frente ao
prédio onde hoje está localizada a prefeitura da cidade de São Paulo. O
edifício Matarazzo abriga em sua calçada a escultura em granito de nome
Guanabara, realizada por João Batista Ferri. Essa escultura, representando
uma indígena, foi originalmente feita para ficar no parque do Anhangabaú,
na rua Libero Badaró, no ano de 1941. No ano de 1949 foi transferida para
próximo à rua Doutor Falcão, ainda no parque. Posteriormente a escultura
sumiu. Ficou anos desaparecida. Há notícias de que foi depredada.
Reaparece em seu local atual, em 2009. Essa imagem que circula,
desaparece e reaparece representa uma indígena. Se pensarmos em seu corpo
ali naquela obra, ela remete às formas italianas, lembra a escultura do artista
de Florença Lorenzo Bartollini, Ninfa picada por um escorpião. Quando
Didi-Huberman fala em camadas que podem ser vistas nas imagens, aqui
podemos observar algumas. A obra sobrevive, circula, some e é violada. Ela
tem um olhar estrangeiro, segue moldes de uma cultura ocidental. Quem é
essa indígena que se quis representar aqui?
Seguindo para a cripta da catedral da Sé temos uma escultura em
homenagem a Tibiriçá, de João Leopoldo e Silva. Esse foi um indígena que
está ligado ao mito fundador da cidade de São Paulo. Não é qualquer
indígena, ele simplesmente foi convertido ao catolicismo. É cristão. Segura
uma cruz. Ocupa o lugar central na escultura. Acredita-se que seus restos
mortais estejam ali, enterrados. Pensando novamente nas camadas, o olhar
ocidental para a história se repete. E de que maneira observamos isso na
imagem? O artista fez essa escultura na década de 1920. Quando se cria esse
mito fundador da cidade, o que temos é uma história repleta de olhar
português para o índio. Que olhar é esse? É o que busca identificar o cacique
com um rei. Sua filha com uma princesa, pois só assim, nessa história
fundadora, nesse mito de construção da cidade, se permite que um outro
português, como foi o caso de João Ramalho, se relacione com ela, Bartira,
a filha do cacique, de maneira matrimonial. Esse rei/cacique, em sua
imagem, segura sua arma, é um guerreiro. Está coroado, possui um cocar
com diversas penas, e segura, em seu peito, uma cruz. Esses elementos, a
própria figura representada, remetem ao quadro da coroação de Carlos V.
Seguindo para a rua da Consolação, o que temos é um azulejo
português com uma representação de um contemporâneo de Tibiriçá, Padre
José de Anchieta. Esse padre foi responsável pela catequização de vários
indígenas e por aldeamentos. Esse azulejo, trabalho realizado por Antônio
Paim Ribeiro, em 1941, está localizado na parede de um colégio, no muro
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externo, e praticamente em frente a um grafite que também traz a
representação de um indígena. No azulejo português uma intervenção.
Atravessado por tinta vermelha, um cartaz colocado: “Genocídio gera
genocídio”. Enquanto isso, o grafite não tem nenhuma intervenção. Traz
uma criança na mira de uma arma, e a palavra “Altamira”. Foi realizado pelo
estúdio Kobra.
Os dois possuem crianças, e essas crianças são alvo de poderes. O
poder da Igreja, o poder do Estado. O grafite traz uma questão atual, a
construção de Belo Monte, da hidroelétrica. Faz-nos refletir sobre a
ocupação de espaços e como, no decorrer da história, as populações que já
habitavam o local são retiradas, levadas para aldeamentos, levadas para
reservas, levadas para fora, expulsas de sua terra original. Esse processo que
teve início na colonização ainda tem ecos na atualidade. Interessante notar
as plataformas onde as obras foram feitas. As duas em muros, mas uma
remete ao estilo português em azulejo e a outra é bem moderna, feita em
grafite.
Na esquina da famosa Av. Paulista, cartão postal de São Paulo, temos
uma representação de um indígena feita em grafite também. Nessa
representação a pele é pintada de azul, colocando o indígena em um universo
imaginário. Parece que esses personagens – o que são, e que estão
espalhados por toda a cidade – ganham tons lúdicos e conversam, a partir
dos muros, com as pessoas que cruzam seus caminhos. Esses índios azuis,
pintados pelo artista Crânio, fazem críticas à postura de governantes, a
atitudes tomadas.
Até na Copa esse personagem lutava para que o evento não se
realizasse. Em meio às manifestações, segurou cartazes. Conversa, assim,
com os moradores da cidade, a partir de um universo lúdico. Mas será tão
lúdico assim? Será que é lúdico para quem vive ali, naquela região, ou para
todos os moradores da cidade?
As críticas feitas pelo artista Crânio são muito relevantes, muito
atuais. Novamente essa imagem está próxima a uma estação de metrô, e nos
faz lembrar novamente a pergunta “tupy or not tupy”. A partir desse ponto,
nesse momento, o que temos é simplesmente fruto de dois tipos de
representações indígenas: o tupi ou o aliado. Este fez acordos com o
português, e sua imagem, com o passar dos séculos, ainda remete a esses
acordos. O outro foi historicamente chamado de tapuio. São todos os outros
indígenas, generalizados, porém individualizados pela arte, desde o de
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Tarsila do Amaral, com seu pé e cabeças disformes, até os índios azuis do
artista Crânio.
Já na Paulista, em meio a edifícios moderníssimos e antigas
construções do século XIX, que quase teimam em resistir envoltos à correria,
às antenas de celulares e shopping centers, em um muro de uma
maternidade, o Hospital e Maternidade Santa Catariana traz a imagem de
uma indígena representada como em um quadro do artista Boticcelli. É o
nascimento de Afrodite revisitado pelo Projeto Meninos de Arte, em 2004.
Nessa representação, assim como em algumas outras, como a da catedral e
do colégio na rua da Consolação, temos algo que nas artes chamamos de site
specific. Uma imagem de nascimento, em frente a um hospital. Uma
representação de uma mulher tão diferente de Guanabara, sem o olhar
lânguido apresentado pela escultura que cuida do espaço em frente à
prefeitura de São Paulo. Agora uma mulher olhando para frente, segurando
seu filho. É o nascimento da representação da indígena e seu próprio filho.
Corpo destacado, pintura inerente a sua cultura. É ela ao mesmo tempo a
Afrodite e a virgem Maria carregando seu filho. Parece um olhar invertido,
como se as culturas daqui olhassem a cultura de lá, aproveitassem o que lhes
interessa. É o Abaporu encarnado em uma mulher. Transformado,
invertendo. Devorando.
No Metrô Paraíso, um índio pescador, do mesmo artista que fez
Tibiriçá, Francisco Leopoldo e Silva, com data de 1920, sem sua lança, que
há tempos foi roubada. É novamente um índio estereotipado, com sua pena,
é o tupi ressurgindo de um lago sem água, um espelho d’água seco. Quem é
esse índio ali representado? Seria Poseidon, que orienta as águas e que as
rege? Em meio ao território da cidade, os discursos se misturam. Essa obra
não está em qualquer lugar, e sim no paraíso. Será esse tupi ainda aceito pela
sociedade? O que essa mesma sociedade busca?
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Figura 3 - Índio Pescador. Francisco Leopoldo e Silva. Estátua feita em bronze, alvenaria
e argamassa de cimento Data de Implantação, 1920. Praça Oswaldo Cruz. Foto: Daniela
Dionizio.

E por fim, no parque do Ibirapuera, o que temos é o famoso
Monumento às Bandeiras, de Brecheret, que demorou trinta anos para ser
finalizado. Traz o indígena ali, seguindo para uma monção, empurrando um
barco. Claro, não é qualquer indígena que está ali representado: é um que
carrega uma cruz. Auxilia os bandeirantes, pela expansão de território, na
busca de ouro e, claro, de indígenas para escravizar. Esse patrimônio da
cidade de São Paulo é reconhecido. Mas a pergunta é: por quem?
Em um protesto, em 2013, indígenas guaranis, juntamente com
outros manifestantes, deram um grito de liberdade contra a PEC 215, que
modificava a demarcação de terras indígenas. Jogaram tinta vermelha na
escultura/monumento e picharam-no. Escreveram “Bandeirantes
assassinos”. Um grito que estava calado há séculos.
Nessa sobreposição de discursos, de interação com o território e de
representações, muitos moradores desatentos passeiam pela cidade e não se
inteiram de sua dinâmica. Hoje na cidade de São Paulo vivem mais de 33
mil indígenas, em aldeias, em prédios, aldeias, em bairros, nas ruas, onde
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mantêm suas culturas e se reconhecem como indígenas pankararus e
pankararés, guaranis, entre tantos outros povos que compõem o quadro de
milhões de habitantes que residem na cidade de São Paulo.
Lembremos que os artistas produzem arte, nos trazem essas imagens
porque é assim que sentem o mundo, assim que se expressam. As imagens
têm mil e uma histórias para contar. Basta parar, respirar, olhar, se envolver,
se transformar. Basta questionar. É como a colcha de retalhos de Penélope,
ou o tapete de Tatiana Blass, em eterna construção e desconstrução.
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A UTILIZAÇÃO DA IMPRESSÃO 3D PARA INCLUSÃO
DE PÚBLICO COM DEFICIÊNCIA VISUAL
Santiago Lemos
Maria Alice de Sousa Carvalho Rocha
Introdução
Em nossos trajetos, é comum encontrarmos dificuldade de
locomoção, por conta das ruas esburacadas e das calçadas bloqueadas por
lixos. O desafio para trafegar aumenta para as pessoas com deficiência, que
em vários momentos sofrem ainda mais limitação, no que diz respeito a sua
autonomia, em decorrência da falta de sinalização e de estruturas sem
adaptações, dentre outros problemas, o que acarreta sua exclusão social.
Vale referir que muitas pessoas utilizam termos inadequados, tais
como “deficientes” ou “portadoras de necessidades especiais", para designar
pessoas com deficiência O uso impróprio pode reforçar a segregação e
inevitavelmente levar à exclusão. Nesse sentido, vale destacar a Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Assembleia
da ONU em 2006, que assim preceitua:
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade com as demais
pessoas (QUEIROZ, 2008)1.

Quando a criança nasce, nem sempre é identificada sua deficiência.
Ressalte-se que as deficiências podem ter origem genética ou surgirem no
parto, ou, ainda, nos primeiros dias de vida. Podem até ocorrer como
consequência de lesões ou do uso de drogas por parte da mãe. Dentre os
vários tipos de deficiência, existem a motora, a mental, a auditiva e a visual.
Esta última pode ser constatada quando um bebê não consegue fixar os olhos
em alguém ou em algo e não percebe o que está em sua volta. Os que

1

Disponível em: <http://www.bengalalegal.com/pessoas-com-deficiencia>. Acesso em: 15
jan. 2016.
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possuem deficiência auditiva conseguem dormir com barulho e não falam
muito.
A deficiência visual é definida como a perda total ou parcial,
congênita ou adquirida, da visão. O nível de acuidade visual
pode variar, o que determina dois grupos de deficiência:
cegueira – há perda total da visão ou pouquíssima capacidade
de enxergar, o que leva a pessoa a necessitar do Sistema Braille
como meio de leitura e escrita; baixa visão ou visão subnormal
– caracteriza-se pelo comprometimento do funcionamento
visual dos olhos, mesmo após tratamento ou correção. As
pessoas com baixa visão podem ler textos impressos ampliados
ou com uso de recursos óticos especiais (FUNDAÇÃO
DORINA NOWIL PARA CEGOS, 2016)2.

No cotidiano de pessoas com deficiência visual há várias barreiras
limitadoras de locomoção que acabam sendo superadas, a começar em seus
lares e até mesmo em seus locais de trabalho. De acordo com Queiroz
(2002)3, a “cegueira não machuca, não dói, não limita tão radicalmente
como pensam os que enxergam quando fecham os olhos por um minuto
imaginando serem cegos, também não é doença”. Para garantir a
acessibilidade, é válido ressaltar a Lei n.° 10.098, de dezembro de 2000, in
verbis:
Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências. [...]
Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios
públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser
executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
(BRASIL, 2000)4.

2

Disponível em: <http: //www.fundacaodorina.org.br/deficiencia-visual/>. Acesso em: 5
fev. 2016.
3
Disponível em: <http://www.fundacaodorina.org.br/deficiencia-visual/>. Acesso em: 5
fev. 2016.
4
Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm>. Acesso em: 10
fev. 2016.
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Com a lei em vigor, as instituições de ensino buscaram adaptar sua
estrutura física para oferecer acesso às pessoas com deficiência visual e
motora; mesmo assim, não estão preparadas para recebê-los. A Universidade
Federal de Goiás (UFG) busca adaptar sua estrutura com a instalação de
elevadores e rampas de acesso, embora continue retirando a autonomia dos
usuários, pois para que uma pessoa com deficiência motora utilize o
elevador, pelo fato de este ser trancado, ainda é necessário entrar em contato
com a segurança e solicitar a chave. O elevador fica trancado em virtude da
necessidade de resguardá-lo prioritariamente para as pessoas com
locomoção limitada, evitando-se, assim, que seja utilizado com muita
frequência por pessoas que não possuem deficiência motora, o que
aumentaria seu desgaste e sua manutenção.
Mesmo com o novo slogan “Pátria Educadora”, do governo federal,
a Educação foi o alvo que sofreu mais cortes de despesas. Segundo Pontes
(2016), o “MEC (Ministério da Educação) perdeu R$ 10,5 bilhões, ou 10%
do orçamento, em 2015”. Essa medida faz com que as instituições demorem
a concluir as adaptações para acessibilidades de pessoas com deficiência e
dificulta a manutenção de equipamentos como elevadores ou pisos táteis
para cegos, já que seu custo é alto, por conta da baixa produção.
O termo acessibilidade vem sendo pesquisado desde a criação de
suas leis. No senso comum, ele é tratado como uma forma de preparar
espaços de acesso para as pessoas com deficiência motora como, por
exemplo, rampas e elevadores.
Acessibilidade é a condição para utilização, com segurança e
autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e
equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação
e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida. (ABNT, 2004).

Para que os direitos de autonomia das pessoas com deficiência sejam
respeitados, é necessário criar artifícios. Dessa forma, em contrapartida ao
termo utilizado pela ABNT, no caso da Universidade Federal do Ceará, ele
é mais amplo, pois vincula a questão da acessibilidade com a inclusão social.
A acessibilidade é, portanto, condição fundamental e
imprescindível a todo e qualquer processo de inclusão social, e
se apresenta em múltiplas dimensões, incluindo aquelas de
natureza atitudinal, física, tecnológica, informacional,
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comunicacional, linguística e pedagógica, dentre outras. É,
ainda, uma questão de direito e de atitudes: como direito, tem
sido conquistada gradualmente ao longo da história social;
como atitude, no entanto, depende da necessária e gradual
mudança de atitudes perante as pessoas com deficiência.
Portanto, a promoção da acessibilidade requer a identificação
e eliminação dos diversos tipos de barreiras que impedem os
seres humanos de realizarem atividades e exercerem funções
na sociedade em que vivem, em condições similares aos
demais indivíduos. (UFC, 2016)5.

A acessibilidade e a inclusão social são termos abrangentes e
permitem a reflexão acerca de estratégias capazes de derrubar barreiras,
para, assim, haver o acesso e a participação de pessoas com ou sem
deficiência aos bens culturais, sociais, econômicos, de forma a oferecer
possibilidades de qualidade de vida digna e o pleno exercício da cidadania
às pessoas de grupos excluídos.
Os conceitos de acessibilidade e inclusão social estão
intrinsecamente vinculados. No senso comum, acessibilidade
parece evidenciar os aspectos referentes ao uso dos espaços
físicos. Entretanto, numa acepção mais ampla, a acessibilidade
é condição de possibilidade para a transposição dos entraves
que representam as barreiras para a efetiva participação de
pessoas nos vários âmbitos da vida social. (UFC, 2016)6.

A democratização e o acesso aos bens culturais separam indivíduos
aparentemente iguais quanto ao êxito social e cultural. O capital cultural
define as condutas escolares, constituindo o princípio de eliminação
diferencial das crianças de distintas classes sociais, o que contribui para o
êxito escolar. Em consonância, com as afirmações de Bourdieu (1998, p.
50), o “Capital Cultural e o ethos, ao se combinarem, concorrem para definir
as condutas escolares e as atitudes diante da escola, que constituem o
princípio de eliminação diferencial das crianças das diferentes classes
sociais”. Negar ou dificultar o acesso a pessoas com deficiência pode
interferir em seu futuro, quando as desvantagens não são apenas voltadas
para acessibilidade, mas também para os bens culturais.

5

Disponível em:
<http://www.ufc.br/acessibilidade/conceito-de-acessibilidade>. Acesso em: 19 jan. 2016.
6
Idem.
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Algumas instituições como bancos, restaurantes, cinemas, teatros e
museus buscam adaptar sua estrutura física utilizando rampas de acesso e
piso tátil. A dificuldade das empresas consiste em encontrar profissionais
qualificados e formados para receberem as pessoas com deficiência nos
estabelecimentos. Por conseguinte, dentre os vários motivos para esse
déficit, os principais são a falta de formação e de locais para realizarem essa
formação.
Exposições de arte
Em locais onde há exposições de artes visuais, o problema continua
o mesmo: adaptações da infraestrutura com um grande déficit de arteeducadores, uma vez que a maioria não possui formação para receber
pessoas com deficiência. As adaptações são voltadas apenas para pessoas
com deficiência motora, quase sempre em torno da utilização de rampas e
elevadores para cadeirantes.
A dificuldade se torna maior ao se considerar que as obras de arte
exigem espaços diferentes. Por exemplo, o tamanho de uma obra de arte
pode variar de acordo com seu estilo artístico (escultura, pintura, vídeo,
fotografia, gravura, instalação etc.), o que vale, inclusive, para esculturas ou
modelagens. Assim, dependendo da instalação, os artistas, em seu labor,
utilizam a tridimensionalidade.
No desenvolvimento de obras de arte, apenas uma pequena
quantidade de artistas pensa na produção voltada para a inclusão. Cabe o
registro de que, com o uso de materiais frágeis em uma obra, eles facilmente
se degeneram e se deterioram com o passar do tempo. E o emprego de outros
materiais implica mudanças no conceito, na ideia da obra de arte.
A arte contemporânea, mediante a instalação interativa, é uma das
opções para que pessoas com deficiência possam interagir com a obra, pois
é uma obra pensada para o público. A artista plástica Bia Doria, por exemplo,
desenvolve instalações nas quais utiliza matéria-prima da Floresta
Amazônica, como galhos e troncos que passaram por queimadas, materiais
tateáveis que podem ser experimentados, sentidos por pessoas com
deficiência visual.
Pesquisas são desenvolvidas por arte-educadores e artistas plásticos
pensando na inclusão. A esse respeito, Lucia Reily (2009, p. 144) assim
explica:
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Trabalhando a partir da metodologia de fruição de Feldman,
Santiago (2005) realizou seu estudo com dois interlocutores
com baixa visão [...]. Por meio de entrevistas, buscou
aproximar os dois participantes da arte, utilizando reproduções
de imagens e também objetos tridimensionais para mediar uma
experiência tátil que pudesse valorizar as suas lembranças.

Nesse sentido, a Universidade de Santa Catarina tem desenvolvido
pesquisas na área de inclusão voltadas para a arte-educação. Mediante
experimentos de uso da argila, busca-se simular tridimensionalmente o
quadro, para que o público possa sentir a obra utilizando o sentido do tato.
Outro experimento faz uso de canetas especiais, cujo refil é de uma tinta
mais densa, permitindo a criação de uma textura e, por conseguinte, de uma
obra.
Uso da impressão 3d para outras leituras da obra de arte e inclusão
Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação, surgem
novas possibilidades de repensar as técnicas, os objetos e os ambientes. De
acordo com Duarte (2014), do site techmundo.com.br, em 1981 o japonês
Hideo Kodama, do Instituto de Pesquisas Industriais da cidade de Nagoya,
iniciou suas pesquisas desenvolvendo uma máquina capaz de realizar a
impressão tridimensional. Em 1984, o norte-americano Charles “Chuck”
Hull conseguiu desenvolver a primeira impressora tridimensional (3D), que
criava lâmpadas para solidificação de resinas. A partir de então, com a
utilização de ambiente controlado, iniciou a confecção de peças de plástico
flexíveis e resistentes de forma rápida e precisa. Chuck Hull fundou, assim,
a 3D Systems Corp. e patenteou seu sistema, criando diversas formas de
impressão, principiando a comercialização da tecnologia.
A impressora 3D tornou-se acessível a todos, graças ao seu baixo
preço, dependendo de suas especificidades. As impressoras de maior custo
(em média, cem mil) utilizam uma massa que é parecida com o gesso,
geralmente empregada para impressão de pessoas em miniatura, já que ela é
capaz de reproduzir as cores. As impressoras mais comuns (que custam em
média quatro mil reais) imprimem em apenas uma cor. Algumas possuem
dois extrusores, oferecendo duas cores na impressão. Utilizam os materiais
ABS (acrilonitrila butadieno estireno, que precisa de uma máquina com
mesa aquecida, material mais resistente) e o PLA (ácido polilático, derivado
do milho e outros amidos renováveis e possui aparência lustrosa).
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A impressora 3D, dependendo do material, requer ambiente fechado,
para evitar a entrada de vento, que poderia acarretar o deslocamento da peça
e gerar deformações. Consiste no seguinte processo: um computador recebe
os códigos gerados por um programa 3D; a impressora 3D recebe esses
códigos em seu processador e faz com que os motores trabalhem nos eixos
de altura, profundidade e largura; um motor, chamado de cilindro-guia, puxa
o filamento de material (ABS ou PLA) que está no alimentador de material;
o bico extrusor faz com que esse material, em alta temperatura (190ºC a
230ºC) se derreta; ao tocar na mesa aquecida (plataforma), esse filete demora
poucos segundos para endurecer e, por conseguinte, dar suporte a outras
camadas. E assim gera-se a peça (protótipo).

Figura 1 - Funcionamento de uma impressora 3D. Fonte:
<http://www.librasebraille.com.br/conteudo/1501-supereficiente-acessibilidade-libras-ebraille/19143-impressora-3d-acessibilidade-libras-e-braille>. Acesso em: 5 fev. 2016.

A obra de arte escolhida para iniciar a pesquisa foi o Abaporu, da
artista brasileira Tarsila do Amaral. Foi pintada no ano de 1929, um pouco
depois da Semana de Arte Moderna, de 1922, e dada como presente de
aniversário para seu marido, na época o escritor Oswald de Andrade. De
acordo com Neves (2014)7, “Tarsila, apelando para os rudimentos de tupi7

Disponível em: http://domacedo.blogspot.com.br/2014/02/decifrando-o-abaporu.html.
Acesso em: 5 fev. 2006.
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guarani que conhecia, batizou-a de Abaporu – aba, "homem", "índio"; poru,
"comedor de carne humana", "antropófago", "canibal"”, inspirando o
manifesto antropofágico brasileiro no período. Tarsila do Amaral não faz
menção ao conceito da obra, mas sua leitura pode levar ao conceito de mão
de obra humana, uma vez que os membros mais utilizados para o trabalho
são os braços e as pernas, levando essas partes a se desenvolverem e
crescerem mais que o restante do corpo.
Por ser uma pintura bem conhecida popularmente, serviu como
projeto piloto para a inicialização da modelagem. Para a criação de uma obra
bidimensional para tridimensional é necessário ter conhecimentos sobre os
elementos visuais como profundidade, linhas, texturas e, o fundamental, as
tonalidades (Figura2), responsáveis por deixar o objeto com a sensação
tridimensional.

Figura 2 - Tonalidades: do bidimensional ao tridimensional. Fonte: Santiago Lemos.

Para a criação do produto piloto, seguiram-se alguns passos básicos
(Figura3):
1)
Modelagem – utilizou-se o software Maya da empresa Autodesk. A
imagem foi criada por meio de polígonos. Tempo de modelagem da obra:
dezoito horas;
2)
Geração do modelo – após a finalização da modelagem, as partes
foram separadas e preparadas para impressão. Funciona da seguinte
maneira: modelada tridimensionalmente, a imagem é enviada para o
programa. No caso específico, foi utilizado o Repetier Host. Esse programa
carrega o modelo e gera um código que indicará que a impressora deverá
derreter o filamento em determinados locais.
3)
Levando o modelo para a impressora – com o código carregado, a
impressora recebia as instruções para que seu motor começasse seu trabalho.
Na impressora comum (2D), ela solta tinta na folha apenas onde há cor. Na
3D, a tinta solta-se camada por camada, de modo que, quando acaba uma
camada, o eixo da altura sobe e continua imprimindo outra linha, dando
origem ao produto;
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Modelo impresso – assim que a impressão terminou (neste caso foi
de vinte e duas horas), foi necessário fazer o acabamento. Isso porque, para
sustentar algumas peças que não possuíam contato com a mesa da
impressora, ela precisou criar estruturas de suporte. Depois de retirados
esses suportes, a peça foi finalizada.
4)

Figura 3 - Processo de impressão. Fonte: Santiago Lemos.

É possível melhorar o acabamento na peça utilizando acetona
concentrada em uma panela elétrica, o que torna a sua superfície mais lisa.
Por ser um material plástico, para seu acabamento utiliza-se o mesmo
procedimento. Pode ser empregada tinta de tecido, automotiva etc. A
impressora utilizada possuí as seguintes dimensões: 22cm de altura, 21 de
largura e 20 de profundidade. Para peças grandes, programas como o
Netfabb possibilitam o corte do modelo tridimensional, para que sejam
impressos. Em seguida, suas peças são unidas usando uma cola de secagem
rápida. Neste modelo foi utilizada a cola rápida da marca super bonder.
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No momento em que a pessoa faz a modelagem tridimensional ela
procede a uma releitura da obra do bidimensional para o tridimensional. Por
isso, ela acaba se tornando uma coautora da obra, pois cria uma segunda
visão de profundidade dela. Neste projeto, a ideia é espelhar os lados para
que fiquem iguais, isto é, buscar fazer ao máximo a simetria da obra.
O projeto piloto já foi utilizado informalmente por dez pessoas com
deficiência visual, tendo como mediador um arte-educador. Os resultados
foram de plena aceitação e empolgaram a todos. Em seus diálogos,
forneceram dicas importantes visando à melhoria da técnica, como adicionar
a impressão em braile ao lado da peça, informando o nome do artista e da
obra, data e notas sobre a obra.
A obra em questão será disponibilizada gratuitamente para três
instituições de ensino público. Dependendo do aceite do projeto e de
incentivos de verba para a impressão, poderá crescer o interesse de mais
instituições pela obra. Para dar continuidade ao projeto, será escolhida outra
obra de arte brasileira.
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DO CASULO AO VOO LIVRE: MUSEUS PARA UMA
SOCIEDADE MAIS SOLIDÁRIA
Creusa Aparecida Claudino
Alexandre Moreno Sandri
Introdução
O projeto de ação educativa foi desenvolvido ao longo de oito meses.
A proposta inicial era produzir uma exposição sobre a história da saúde
mental, mas o projeto foi além. Durante o processo de concepção da
exposição, os participantes das oficinas realizaram visitas educativas à
Pinacoteca Diógenes Duarte Paes e ao Museu Histórico, objetivando a
integração, socialização e inclusão desse público aos equipamentos de
cultura da cidade.
A reflexão sobre essa ação museal, materializada na citada exposição
colaborativa, traz à tona o questionamento sobre o papel social do museu,
bem como sobre as possibilidades e limites das ações de inclusão museais,
por meio das práticas museológicas. Além disso, a singularidade da parceria
– a cooperação entre os profissionais da saúde, do serviço social e da cultura
– nos convida a refletir sobre as possibilidades de inclusão social dos sujeitos
envolvidos, tendo em vista a interface das políticas públicas para sua
efetivação, conforme previsto no atual modelo de atenção em saúde mental.
Patrimônio cultural e museologia social
No campo da museologia, ressaltamos alguns marcos que
contribuem para a formulação da abordagem social com o objetivo de
repensar a ação social dos museus no mundo contemporâneo. Em 1958, foi
realizado, no Rio de Janeiro, o Seminário Regional da Unesco sobre a função
educativa dos museus, evento que propiciou uma reflexão sobre o papel que
deve cumprir o museu como um elemento dinâmico e essencial dentro da
sociedade. Portanto, o museu teria de passar por transformações, conforme
a afirmação de Araújo e Bruno (1995, p. 9): “Havia de vencer-se o
tradicionalismo do museu conservatório de objetos, onde se mostravam as
curiosidades produzidas pelo homem ou pela natureza para transformá-lo
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em um meio de comunicação que pudesse incidir nos problemas reais da
comunidade”.
Destacamos a IX Conferência Geral do ICOM, realizada em
Grenoble, na França, em 1971, que teve como tema principal “O Museu a
Serviço do Homem, Atualidade e Futuro”, com ênfase na missão do museu
e junto à comunidade, sobretudo o seu valor potencial como instituição
promotora da educação e da cultura. Um dos pontos levantados foi a crise
nos museus, no tocante à ausência de integração com o público, expresso no
seu distanciamento dos problemas sociais (ICOM, 1971).
Em 1972, durante a Mesa-Redonda de Santiago do Chile, surgiu o
termo “Museu Integral”, reforçando a necessidade de ação museológica no
campo da integração social, comprometida com as questões e
transformações sociais, econômicas, educacionais e políticas. Para tanto, os
agentes museais devem assumir seu papel político, bem como a formulação
de um novo museu, capaz de reconhecer a importância do cidadão em todo
processo de trabalho museológico, que compreende a preservação, a
apreensão e a divulgação do patrimônio cultural. Nesse contexto, o novo
modelo de museu deveria considerar a inclusão de diferentes públicos como
um problema social e, como agente de desenvolvimento social, dever atuar
pela mudança social em benefício do acesso para todos.
Sobre esse novo museu denominado integral, Santos (2009, p. 31)
afirma:
[...] é uma instituição ao serviço e inseparável da sociedade que
lhe dá vida. Capaz de estimular em cada comunidade uma
vontade de ação, aprofundando a consciência crítica de cada
um dos membros. Buscando os fundamentos da ação nas
condições históricas de desenvolvimento de cada comunidade.

Em 1984, foi realizado, em Quebec, o I Seminário Internacional para
discutir Ecomuseus e Nova Museologia. A base de suas reflexões foram as
resoluções adotadas pela Mesa-Redonda de Santiago do Chile:
Que museu é uma instituição a serviço da sociedade na qual é
parte integral e que possui em si próprio os elementos que lhe
permitem participar na formação da consciência das
comunidades a que serve; que ele pode contribuir para o
engajamento destas comunidades na ação, situando suas
atividades em um quadro histórico que permita esclarecer os
problemas atuais, isto é, ligando o passado ao presente,
engajando-se nas mudanças de estrutura em curso e
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provocando mudanças no interior de suas respectivas
realidades nacionais. (ICOM, 1972).

Com a Declaração de Quebec, em 1984, são firmados alguns pontos
no sentido de a museologia objetivar a evolução democrática das sociedades
e participar dela. Por meio do reconhecimento e valorização das identidades
e das culturas de todos os grupos humanos, assume-se um trinômio de base
para uma nova museologia: território+patrimônio+população. Nesse
contexto, os museus passaram a considerar as suas coleções como um
“meio” para realização de trabalhos de interesse social, intervindo e
valorizando a localidade, fomentando as áreas de comunicação e educação.
Assim refere Chagas (1989, p. 46):
Esta é a verdadeira riqueza (tesouro) que estes museus contêm,
riqueza essa sempre em transformação, e em correspondência,
com processos de transformação que abrange todas as áreas da
vida do país. É nossa convicção que o acervo de um novo
museu é composto pelos problemas da comunidade que lhe dá
vida. Assim sendo, fácil é de admitir que o novo museu tem de
ser gerido e equipado por uma forma de poder lidar com um
acervo, cujos limites são de difícil definição e, pior ainda,
sempre em contínuas mudanças.

Em 1992, com a Declaração de Caracas, nesse Encontro Regional do
ICOM da América Latina, conclui-se pela necessidade de uma política
cultural coerente que transcenda a temporalidade e garanta a continuidade
das ações propostas pelos encontros e documentos elaborados
anteriormente. Nessa declaração foram apontadas algumas necessidades de
transformação das exposições, da educação em museus e do conceito de
museu, conforme sua elaboração original:
Que o museu deve refletir as diferentes linguagens culturais em
sua ação comunicadora, permitindo a emissão e a recepção de
mensagens com base nos códigos comuns entre a instituição e
seu público, acessíveis e reconhecíveis pela maioria;
Que o processo de comunicação não é unilateral, mas um
processo interativo, um diálogo permanente entre emissores e
receptores, que contribui para o desenvolvimento e
enriquecimento mútuo [...];
Que o museu é um importante instrumento no processo de
educação permanente do indivíduo, contribuindo para o
desenvolvimento de sua inteligência e capacidade crítica e
cognitiva, assim como para o desenvolvimento da comunidade,
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fortalecendo sua identidade, consciência crítica e auto-estima,
e enriquecendo a qualidade de vida individual e coletiva [...];
Que não pode existir um museu integral, ou integrado na
comunidade se o discurso museológico não utilizar uma
linguagem aberta, democrática e participativa. (ARAÚJO;
BRUNO, 1995, p. 40).

No contexto brasileiro, Santos (2009) aponta que a interação dos
museus com a sociedade apresenta estágios diferenciados de dinamização
que não ultrapassaram ainda a fase de “armazenamento” e que há um
descomprometimento com a reflexão, avaliação e adaptação às novas
exigências da comunidade. Nesse sentido a autora analisa:
Que todas as reflexões a respeito das propostas da Nova
Museologia [...] têm nos levado a acreditar que a museologia
está relacionada somente com as ações que estão sendo
desenvolvidas nos espaços fechados dos museus tradicionais,
mesmo porque, mais do que preservar de forma distante e
saudosista, devemos é nos apropriar do nosso patrimônio,
contribuir para que a identidade seja vivida, na pluralidade e na
ruptura, encarar de frente o fato de que o coletar, o conservar,
o restaurar, o documentar e o expor, na maioria das vezes, estão
se tornando a nossa finalidade última. (SANTOS, 2009, p. 50).

Ao longo do tempo observamos a retomada de antigas propostas,
assim como uma série de reflexões e mudanças, evidenciadas nos
desdobramentos das práticas museológicas dinâmicas, alterando, assim, a
atenção central, do objeto para o ser humano. Em outras palavras: o museu
deixa de ser sinônimo de prédio e assemelha-se a território; o objeto
museológico deixa de ser apenas material e descobre-se também imaterial;
a preservação deixa de ser função central e cede espaço para a pesquisa e
comunicação; a coleção deixa de ser prioridade absoluta e proporciona lugar
à comunidade; a exposição deixa de ser o fim e transforma-se em meio; o
público deixa de ser coadjuvante e assume o papel de protagonista (VAN
MENSCH, 1989, p. 49-54).
A humanização da saúde mental
A internação de pessoas portadoras de transtornos mentais no Brasil
remonta à metade do século XIX. Em 1852 é fundado o Hospício Dom Pedro
II, no Rio de Janeiro, como marca do surgimento do modelo manicomial no
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Brasil. Desde então a atenção aos portadores de transtornos mentais foi
quase sinônimo de internação em hospitais psiquiátricos especializados.
Seguramente, o atual modelo de atenção em saúde mental encontra
sua base nas práticas e estudos da Dra. Nise da Silveira (1905-1999), a
médica que revolucionou a psiquiatria brasileira a partir da década de 1940,
fundadora de um dos museus mais importantes do país, o Museu de Imagens
do Inconsciente. Outra referência importante para a formatação da atual
política de saúde mental foi a Reforma Psiquiátrica, desenvolvida durante as
décadas de 1960 e 1980.
Importante destacar e relembrar que durante décadas os tratamentos
psiquiátricos tradicionais faziam uso de agressivos métodos como a
lobotomia, o eletrochoque, o choque de insulina e o de cardiazol. Já na
década de 1940, a Dra. Nise Silveira recusava todas essas técnicas de
tratamento e, em função disso, colocou em prática as teorias da
antipsiquiatria e do desenvolvimento da teoria ocupacional para recuperação
das pessoas com distúrbios mentais, até fundar, em maio de 1946, a Seção
de Terapêutica Ocupacional e Reabilitação, cujo principal objetivo era
estimular a capacidade de expressão dos seus frequentadores.
Segundo Mello (s.d.), referindo-se à atuação da Dra. Nise Silveira
em 1946, o essencial “para ela era enfatizar a importância do contato afetivo
e da expressão criativa no processo de cura. Com isso, abriu uma série de
ateliês – encadernação, música, modelagem, pintura, teatro e muitos
outros”.1 Meses depois, em 22 de dezembro de 1946, foi inaugurada a
primeira mostra de imagens pintadas pelos doentes, utilizando instalações
simples, como os corredores de passagem entre outras seções do Centro
Psiquiátrico. Mello (s.d.) fala sobre o impacto da produção dos ateliês:
Seis anos depois da criação do Serviço de Terapêutica
Ocupacional, as oficinas de pintura e de modelagem
destacaram-se das demais pela quantidade e qualidade dos
trabalhos, que constituíram material riquíssimo, utilizado por
Nise em intensas pesquisas, que geraram exposições no Brasil
e no Exterior2.

1

Disponível em:
<http://revistasentidos.uol.com.br/inclusao-social/73/artigo280247-2.asp>. Acesso em: 16
mar. 2016.
2
Idem.
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À época, para surpresa da Dra. Nise, os psiquiatras brasileiros se
interessaram menos por essa produção do que os críticos de arte e o público
em geral. Ainda assim, essas pessoas se fizeram ouvir nos vários meios de
comunicação, contando com o influente e atuante crítico de arte e jornalista
Mário Pedrosa (1980, p. 10), que construiu todo universo teórico sobre a arte
dos frequentadores dos ateliês.
Ali, com efeito, se foram reunidos ao acaso todo grupo de
enfermos – esquizofrênico – tirados do pátio do hospício para
a seção terapêutica, desta para o ateliê, do ateliê para o
convívio, onde passou a gerar-se o afeto e o afeto a estimular a
criatividade. A grande descoberta foi a formação ou a
revelação ao longo dos anos de personalidades extraordinárias
que nasceram do convívio que para eles se abriu, e cujas obras
constituem já agora um patrimônio da nação brasileira.

Em 20 de maio de 1952, foi inaugurado o Museu de Imagens do
Inconsciente. Esse museu, atualmente, conta com um acervo de mais de
3.500 obras, entre pinturas, desenhos, modelagens e xilogravuras. Parte
dessa coleção está catalogada. São 127 mil coleções tombadas pelo Instituto
do patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Segundo Luiz
Carlos Mello (2013), diretor do museu, o museu reúne um acervo vivo, que
está sempre se renovando.
Os ateliês continuam ativos, a diferença, hoje, é que 80% dos
frequentadores deles são pacientes externos, que vêm fazer
suas atividades, mas vivem em suas casas. No tempo de Nise,
todos eram internos, o que prova que as coisas mudaram para
melhor. Há muito que mudar ainda, mas a mudança veio depois
da luta da Nise e da Reforma Psiquiátrica3.

O novo contexto da política de saúde mental
Durante muitas décadas a única concepção de tratamento concedida
à loucura foi a reclusão em hospitais psiquiátricos. No Brasil, os trabalhos
acerca da psiquiatria e da loucura desenvolvidos nas décadas de 1960, 1970,
e princípios da década de 1980, resultaram na Reforma Psiquiátrica. Esta
3

Disponível em: <http:/www.revistaplaneta.com.br/faróis-da-alma/>. Acesso em: 16 mar.
2016.
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pode ser definida como um processo político e social complexo, em defesa
da inclusão social e tratamento digno para usuários dos serviços de saúde
mental. Para tanto, desenvolveu-se um conjunto de transformação nas
instituições bem como nas próprias concepções sobre o processo de
adoecimento psíquico e o lugar da loucura na sociedade. O atual modelo de
atenção em saúde mental encontra sua base na Reforma Psiquiátrica.
[...] as propostas de reforma visaram extrapolar o ambiente
hospitalar, localizando um novo objeto e causando uma
verdadeira revolução no entendimento (conceito) e tratamento
(práticas) da loucura: não mais “doente mental” com lesões
cerebrais, mas promoção da saúde mental dos acometidos junto
ao aumento da rede assistencial extra-hospitalar, sendo o
hospital psiquiátrico não mais que um centro referencial do
sistema de saúde que visa a gradual desospitalização dos
internos e a redução de leitos em hospitais psiquiátricos, bem
como a instalação da tríade prevenção/tratamento/reabilitação.
(TÍLIO, 2007, p.198-199).

Em 1987 é realizada a I Conferência Nacional de Saúde Mental, em
Bauru, SP, e, posteriormente, o II Encontro Nacional de Trabalhadores de
Saúde Mental, de que participaram associações de usuários e seus familiares,
instaurando o lema ”Por uma sociedade sem manicômios”. O Movimento da
Luta Antimanicomial surge a partir de 1987, com importante ênfase no
âmbito cultural. Convidou a sociedade a discutir e reconstruir sua relação
com os portadores de transtorno psíquico e contou com a participação dos
usuários dos serviços de saúde mental e de seus familiares nas discussões e
conferências. Nesse contexto foi instituído o dia 18 de maio como o Dia
Nacional de Luta Antimanicomial. As conquistas alcançadas no campo da
saúde mental podem ser comprovadas nos Relatórios das Conferências
Nacionais de Saúde Mental e na Legislação que institui a Política de Saúde
Mental (TENÓRIO, 2002).
Por conseguinte, se antes se partia de uma lógica asilar e
hospitalocêntrica (o que resultava na concepção de tratamento como
encerramento do dito louco em grandes manicômios), a partir da
reformulação do modelo de atenção, ocorrida, sobretudo, a partir do final de
década de 1980, passamos à lógica do cuidado comunitário, com ênfase na
importância da manutenção, ou reconstrução, dos laços sociais. Em outras
palavras, a diferença no tratamento incide, principalmente, na substituição
gradativa da internação psiquiátrica pela assistência em serviços abertos e
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de permanência durante o dia, dispositivo de tratamento no serviço de saúde
mental que visa ao acolhimento do paciente em crise, ao ajuste
medicamentoso e ao esclarecimento do diagnóstico (BRASIL, 2004).
A reforma psiquiátrica implantada em âmbito nacional provocou um
movimento de problematização das relações entre saúde e loucura que
envolveu um amplo campo de disciplinas e instituições. Para tanto, a
descentralização dos locais de atendimento ao portador de atendimento
psíquico vai demandar serviços com equipes multidisciplinares compostos
de psicólogos, médicos, pedagogos, terapeutas ocupacionais, assistentes
sociais e arte-educadores. Além dos equipamentos da rede de atendimento
de saúde, estão previstas ações em parcerias que promovam a
intersetorialidade das políticas públicas voltadas para a acessibilidade aos
equipamentos públicos, entre os quais os equipamentos culturais.
Em 2011, é instituída a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso
de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(BRASIL, 2011).
É a partir dessa perspectiva que nascem os Centros de Atenção
Psicossocial – CAPS –, na qualidade de “serviços substitutivos” aos
hospitais psiquiátricos. Os CAPS se configuram como serviços de base
territorial e comunitária, compostos por uma equipe multiprofissional e que
se responsabilizam, em conjunto, por uma rede que integra por vários pontos
de atenção, para cuidado das pessoas em sofrimento psíquico grave. De
acordo com a complexidade e abrangência populacional, podem ser
identificados em: CAPS I – serviços para cidades de pequeno porte, que
devem dar cobertura para toda clientela com transtornos mentais severos
durante o dia e, em alguns municípios, 24 horas (adultos, crianças,
adolescentes e pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e de
outras drogas); CAPS II – serviços para cidades de médio porte e que
atendem qualquer pessoa durante o dia e, em alguns municípios, 24 horas;
CAPS III – serviços 24 horas, geralmente disponíveis em grandes cidades,
que atendem clientela adulta; CAPSi – serviços para crianças e adolescentes,
em cidades de médio porte, que funcionam durante o dia; CAPSad – serviços
para pessoas com problemas pelo uso de álcool ou outras drogas, geralmente
disponíveis em cidades de médio porte, que funcionam durante o dia e, em
alguns municípios, 24 horas.
A partir de então, a própria concepção de “tratamento” se renova e
passa-se à compreensão de que toda e qualquer ação/intervenção que
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objetive a ampliação da circulação social do sujeito, de expressão criativa,
de sua capacidade de contratualidade e autonomia, enfim, de ser
protagonista de sua própria vida, possui caráter terapêutico. Dentro dessa
concepção, passam a ser valorizadas, além das ofertas mais tradicionais de
cuidado, embora ainda necessárias, outras tantas que visem a esses objetivos,
tais como oficinas – de artes visuais, fotografia, capoeira, dança, música –,
além de atividades de geração de trabalho e renda e todas as ofertas que
garantam a circulação social do sujeito em seu território, por meio do acesso
a equipamentos culturais e de lazer.
A parceria e a exposição Do casulo ao voo livre
A parceria entre museu e serviços de saúde e assistência social teve
início a partir da iniciativa do Educativo do Museu (Pinacoteca “Diógenes
Duarte Paes) e da Coordenação do CAPS da Saúde Mental do município.
Coincidentemente, no dia 18 de maio comemoramos o dia Internacional dos
Museus, como também o dia da Luta Antimanicomial no Brasil. Em 2015,
mais uma vez inspirados pela 13ª Semana Nacional de Museus, que teve
como tema “Museus para uma sociedade sustentável”, foi estabelecida a
parceria para realização de ações educativas inclusivas. E assim foi
formalizada a parceria, mediante o apoio institucional da direção do museu
e do Comitê de Organização do Mês da Luta Antimanicomial de Jundiaí.
Queremos, por meio dessa experiência, refletir sobre as possibilidades e
limites de ações educativas realizadas, com enfoque no paradigma
contemporâneo: o da inclusão social nos museus. Vale lembrar que a
Pinacoteca Diógenes Duarte Paes e o Museu Histórico são equipamentos
culturais mantidos pela Prefeitura Municipal de Jundiaí. E como instituições
públicas que são, atribui-se lhes uma responsabilidade para com a
sociedade/comunidade a que pertencem. Por essa razão podem e devem
atuar como agentes de transformações sociais positivas.
O diálogo com os arte-educadores dos CAPS e CREAS se deu
inicialmente por meio das nossas visitas aos equipamentos de cada unidade.
Isso nos possibilitou conhecer a dinâmica de cada oficina desenvolvida pelos
diferentes arte-educadores e, assim, identificar suas produções e
contribuições, dentro do seu campo de saber e experiência, tendo como
referência o tema gerador Do casulo ao voo livre. Somaram-se, assim, os
aspectos técnicos, a vivência dos usuários, aquilo que se pretendia
comunicar, dentro da perspectiva da linguagem própria do museu. Todos os
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técnicos e usuários foram convidados a construir de forma participativa a
exposição. O diálogo entre os participantes e a proposta de ação colaborativa
foi fundamental, sobretudo por ter contado, desde o início do planejamento
(dentro do contexto mais amplo das atividades que marcaram o Mês da Luta
Antimanicomial em Jundiaí), passando pela concepção e chegando à
montagem da exposição, com a participação efetiva dos diversos atores
envolvidos: os educadores de museu, os grupos e os técnicos dos CAPS e do
CREAS.
Como parte das atividades previstas na parceria, os técnicos e
usuários dos CAPS e do CREAS realizaram visita educativa ao acervo da
Pinacoteca Diógenes Duarte Paes e do Museu Histórico.

Figura 1 - Visita educativa do grupo do CAPS adulto ao acervo da Pinacoteca Diógenes
Duarte Paes. Foto: Creusa Claudino.

Como previsto, alguns deles, inclusive técnicos e arte-educadores,
não conheciam os dois museus da cidade. Vale assinalar que os usuários do
Centro de Referência Especializado da Assistência Social para População
em situação de rua – CREAS/POP – não realizaram visita educativa aos
museus, por conta da rotatividade de pessoas que passam pelo serviço. Ainda
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assim, as arte-educadoras produziram trabalhos em meio aberto, na sua
rotina do ateliê de rua.
A exposição reuniu os trabalhos criados nas diversas oficinas dos
serviços, o que se materializou nos seis módulos da exposição. Mesmo com
poucos recursos materiais, os conteúdos e mensagens foram definidos pelos
próprios serviços (usuários e trabalhadores), a partir de atividades, temas e
linguagens que já eram trabalhados na rotina de cada serviço: artes visuais
pelo CAPS III adulto; fotografia pelo CAPS infantojuvenil; samba de roda
pelo CAPSad; artesanato e pintura do ateliê de rua pelo CREAS e; bordado
pelo Ambulatório de Saúde Mental.

Figura 2 - Abertura da exposição Do casulo ao voo livre. Foto: Alessandro Rosman.

Apesar das dificuldades, conseguimos que houvesse interação e
momentos de convivência e de trocas significativas, tanto nas oficinas como
durante as visitas mediadas nos museus. Durante o processo de concepção
da exposição, os participantes das oficinas realizaram visitas educativas à
Pinacoteca Diógenes Duarte Paes e ao Museu Histórico, objetivando a
integração, socialização e inclusão desse público aos equipamentos de
cultura. Além da repercussão positiva, a exposição resultou em satisfação
pessoal e coletiva para o grupo, bem como possibilitou aos seus participantes
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a saída da invisibilidade ao ocupar um espaço de arte e cultura da cidade. O
momento de maior impacto foi na abertura da exposição, que reuniu
profissionais, usuários dos equipamentos da saúde mental, parentes e
convidados. Nesse 18 de maio de 2015, todos foram artistas e visitantes.

Figura 3 - Visita educativa à exposição Do casulo ao voo livre. Alunos do curso de
Enfermagem da Unianchieta. Foto: Creusa Claudino.

A concretização da exposição Do casulo ao voo livre nos possibilitou
participar do Mês da Luta Antimanicomial, resgatando parte da história da
saúde mental no Brasil e a trajetória da implementação do CAPS no
município. A parceria evidenciou a importância dos museus atuando no
território e envolvendo a comunidade em seus processos museológicos, por
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meio de ações educativas continuadas de caráter participativo intra e
extramuros. Vale ressaltar também que, durante os seis meses da exposição
em cartaz, recebemos estudantes do ensino fundamental, médio e superior
(Psicologia, Pedagogia, Enfermagem e Letras).
Conclusão
A realização da exposição colaborativa Do casulo ao voo livre
possibilitou refletir sobre o papel dos museus para uma sociedade
sustentável, em cujo contexto estabeleceu-se uma parceria entre as
Secretarias de Cultura, de Saúde e de Desenvolvimento Social da Prefeitura
Municipal de Jundiaí e o Coletivo de Trabalhadores da Saúde Mental. Além
de celebrar a Semana Nacional de Museus, com essa parceria também
participamos de alguns debates e sediamos alguns deles, sobre a questão da
saúde mental no município, os quais foram realizados durante o Mês da Luta
Antimanicomial. Além disso, a exposição convidou a sentir e a refletir sobre
um novo modo de cuidar em saúde mental, bem como sobre a importância
do museu, como uma instituição pública, com vistas à participação no debate
e à conscientização sobre os direitos básicos de amplo segmento da
sociedade.
A cooperação entre profissionais da saúde, do serviço social e da
cultura e participantes desses espaços confirma a possibilidade de uma
intervenção pautada nas relações humanas e na proximidade. Na abertura da
exposição estavam presentes os profissionais de saúde, os usuários e seus
parentes, além dos convidados, demonstrando a capacidade de atuação do
museu na comunidade e com a comunidade. Essa experiência foi uma aposta
nos museus para uma sociedade mais cooperativa e solidária; no papel dos
museus para uma sociedade sustentável nas relações humanas, por meio da
intersetorialidade das políticas públicas voltadas para a acessibilidade aos
museus. A parceria evidenciou a importância dos museus atuando no
território e envolvendo a comunidade em seus processos museológicos, por
meio de ações educativas continuadas de caráter participativo intra e
extramuros.
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PARTE 2. REFLETINDO SOBRE AS REDES DE
EDUCADORES EM MUSEUS
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AS REDES DE EDUCADORES EM MUSEUS (REMS) NO
BRASIL
Manuelina Maria Duarte Cândido
Na trajetória das instituições museais e dos processos de
musealização identifica-se paulatinamente uma passagem da ênfase em
objetos para referências patrimoniais e, cada vez mais, ênfase nas pessoas,
nos
diferentes
agentes
e
sujeitos,
e
nas
diferentes
interpretações/apropriações. O papel da comunicação museológica tem tido,
portanto, grande realce, e dentro dela a ação educativo-cultural.
Outra característica marcante do tempo atual é a articulação de redes
como instâncias de interconexão e colaboração entre indivíduos ou
organizações tirando proveito da liberdade e da dinâmica desses arranjos.
Esses formatos não tardaram em afetar também os museus e iniciativas de
memória, que buscam se fortalecer por meio da formação de redes de
colaboração.
As redes são formadas por alguns elementos básicos: os pontos ou
nós, que são normalmente elementos da mesma natureza (instituições ou
pessoas, por exemplo); as relações entre esses pontos, que podem ser
representadas por linhas unindo os nós, a própria arquitetura que a rede
configura, e os fluxos dentro dela. Independentemente do tipo de pontos ou
unidades (nós), os padrões de organização das redes costumam resultar em
arquiteturas que se caracterizam por áreas mais densas e por pontos mais
“marginais” nas redes, que possuem menos aderência ou menos conexões
(MARTINHO, 2016).
Nas Redes de Educadores em Museus – REMs – os pontos são
indivíduos que trabalham em museus ou com educação, ou ainda outras
pessoas que possuem afinidades com o tema da educação em museus. A
estruturação dessas redes, como informais que são, demonstra haver
características próprias de um contexto a outro, seja em relação ao perfil da
maioria dos participantes, do tipo de articulação (presencial,
semipresencial), mais local ou mais abrangente, incluindo também a
regularidade da atuação ou a capacidade de permanência da rede ao longo
do tempo. Quase todas possuem sites ou blogs, além de perfis no Facebook.
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Em relação à Política Nacional de Museus, delineada em torno de
sete eixos programáticos1, podemos considerar que as REMs atuam na
intersecção dos eixos 2 e 3, ao possibilitarem aos profissionais do campo
alternativas de formação permanente, capacitação, atualização e consciência
funcional2, além de forte papel na democratização do acesso aos bens
culturais.
Constituindo espaços para compartilhamento de experiências e boas
práticas, as redes podem ajudar na superação de algumas das principais
barreiras que impedem grande parte da população de se tornarem públicos
de museus. No Brasil existe este grande desafio, que é trazer para os museus
o não público e alterar a estatística de 70% da população que nunca visitou
museus e centros culturais (CRISTINA, 2010). Segundo Bourdieu e Darbel
(2003, p. 69), a falta da prática cultural “é acompanhada pela ausência do
sentimento dessa privação”, ou seja, é imprescindível desenvolver ações de
maior impacto na formação de público, e dar atenção àqueles que atuam no
papel de multiplicadores é fundamental.
As REMs existem hoje em praticamente todos os estados brasileiros.
A primeira delas, a REM-RJ, foi criada em 2003. Desde o início teve
[...] o propósito de promover encontros sistemáticos entre
educadores de museus e outras instituições afins, de modo a
compartilhar ideias, refletir sobre a práxis profissional e formar
um grupo de estudos na área da educação em museus. A REM
busca a integração e a reflexão em conjunto das ações
desenvolvidas para dar suporte ao cumprimento do objetivo
prioritário do museu aliado ao estudo permanente de conceitos,
1

1) Gestão e configuração do campo museológico; 2) Democratização e acesso aos bens
culturais; 3) Formação e capacitação de recursos humanos; 4) Informatização de museus;
5) Modernização de infra-estruturas museológicas; 6) Financiamento e fomento para
museus; 7) Aquisição e gerenciamento de acervos museológicos (BRASIL, 2009).
2
Consciência funcional é um programa criado pela Pinacoteca do Estado de São Paulo que
tem inspirado iniciativas semelhantes em outros museus e estudos acadêmicos (por
exemplo, FIGURELLI, 2012). “Voltado à formação continuada e à integração dos
funcionários da Pinacoteca, este programa é voltado prioritariamente aos profissionais do
atendimento ao público (atendentes e recepcionistas), à equipe de manutenção e aos
prestadores de serviço (equipes de segurança e limpeza). Organizado em vários módulos e
atividades, o programa começa por apresentar as atividades técnicas do museu e avança
para discutir questões relacionadas à recepção de público, ao patrimônio e à função social
do museu. Além disso, organiza visitas educativas às exposições temporárias da Pinacoteca
para os funcionários, produz materiais informativos sobre elas e promove formações
técnicas e experimentações plásticas” (PINACOTECA, [s. d.]).
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estratégias e metodologias. Estes fatores se constituem como
fortes atrativos para o grupo que se mantém coeso desde o seu
surgimento. Durante as reuniões, os participantes encontram
informações que apontam para as diferenças entre as
instituições e elementos de complementaridade que
proporcionam o debate e a apropriação de temas de interesse
comum, visando ao crescimento profissional e à construção de
conhecimento integrado e condizente com a realidade dos
museus. (Blog REM-RJ)3.

Esta rede se identificava então apenas como REM, o que foi alterado
com o surgimento de outras REMs estaduais, embora ainda haja uma certa
sobreposição de perfis entre a REM do Rio de Janeiro e uma suposta REM
Nacional, que não chegou ainda de fato a existir.
Tanto é que a carta de princípios redigida no II EncontroNacional da
Rede de Educadores em Museus e Centros Culturais do Rio de Janeiro (grifo
nosso), realizado entre 2 e 4 de dezembro de 2009, no Palácio Capanema,
registra a reunião de 150 pessoas das cinco regiões do Brasil e reúne
discussões feitas previamente pelas REMs estaduais. Ou seja, a REM do RJ
assumiu desde o início esse papel de “liderança” do momento de criação de
outras redes. Também está sempre presente a meta de realização de
encontros nacionais das REMs, que têm até o momento aproveitado a
ocasião do Fórum Nacional de Museus, evento bienal realizado pelo
Instituto Brasileiro de Museus.
A recuperação do histórico da REM-RJ é dificultada porque a rede
criou um novo blog em 2011 e o material acessível no novo é apenas desse
ano em diante. É possível perceber, no entanto, que, por meio de diversas
ferramentas como Twitter, blog, Facebook, esta rede pretende expandir as
trocas de informações e experiências entre os profissionais que a compõem,
sendo um espaço de franca participação e divulgação de programações
realizadas pelas diversas instituições e iniciativas culturais, inclusive fora do
estado do Rio de Janeiro.
Seus encontros ocorrem nos mais diferentes formatos, como
discussões, visitas técnicas ou balanços das gestões. Por volta de 2013 a
REM-RJ se articulou em torno das discussões do Programa Nacional de
Educação Museal (PNEM), a partir do debate de um documento preliminar
proposto pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram)4. Hoje esta rede
3
4

Disponível em: < http://remrj.blogspot.com.br>.
Disponível em: < http://pnem.museus.gov.br.>.
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permanece muito ativa, realizando seus encontros e atividades, e um
importante recadastramento de membros, para melhor conhecer seus perfis
e demandas.
Muitas redes para chamar de minha
Nas Redes de Educadores em Museus os nós são, como já afirmei,
pessoas que se inscrevem individualmente. Não raro, o integrante sequer
está ligado a um museu, seja ele uma instituição ou uma iniciativa de
memória comunitária.
O presente texto não passa de um registro, uma memória construída
por um destes nós, que pode talvez motivar futuras pesquisas sobre o tema,
chamando a atenção especialmente para o fato de que as diferentes redes não
estão registrando sistematicamente a sua trajetória. Preocupa-me que, se não
tivermos zelo com isso, será difícil no futuro contar essa história formada
por grupos muito dinâmicos, sem sede própria para armazenamento de
documentos, e com informações publicizadas em geral no formato de blogs,
cuja permanência não se pode garantir. São raros os textos mais reflexivos
ou mesmo descritivos sobre o funcionamento dessas redes.
Mais do que serem constituídas por pontos, nas redes são importantes
as relações. A rede é mais o conjunto dessas relações que de pontos. Um
membro de uma rede não tira dela o mesmo proveito que outro que busca
ativamente aprofundar as relações com outros pontos e com outras redes. No
entanto, um indivíduo pode estar simultaneamente conectado com muitas
redes. Assim é a minha vivência das REMs, como membro-fundador de duas
delas, a do Ceará e a de Goiás. De alguma forma me vi também incluída nos
mailings da REM-RJ e, embora não tenha participado de nenhuma reunião
presencial lá, também participo um pouco a distância, neste caso apenas
como receptora das informações. Irei apresentar a seguir um pouco da
experiência nas duas redes de que participei mais ativamente.
REM-CE
A REM-CE foi das primeiras a surgir, em 2008. Na ocasião, o
Instituto Cultural Itaú, dentro do projeto Rumos, estava mapeando ações
educativas Brasil afora e, em meio à divulgação desta ação, havia o estímulo
à criação de redes de educadores em museus, à qual logo aderiu um pequeno
grupo reunido em Fortaleza.
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Esta rede assim se define:
[...] uma rede, presencial e virtual, de trocas de experiências e
de informações, objetivando o fomento da reflexão sobre
educação em museus e outros espaços culturais e da formação
e atuação política dos seus profissionais. Pretende reunir
professores de ensino regular e outros educadores que queiram
descobrir os museus, centros culturais, teatros, salas de ciência
e outros equipamentos culturais como espaço de realização da
educação em que acreditam. (Blog REM-CE)5.

A REM-CE se reuniu a partir de abril de 2008, procurando,
inicialmente, definir sua estrutura e o funcionamento das reuniões (em que
se alternam reuniões de trabalho e reuniões de estudo), suas linhas de
atuação, as coordenações e o processo eletivo da primeira Comissão de
Coordenação, ocorrido em setembro. Inicialmente contava com reuniões
quinzenais em local e horário fixo, no curso de Arquitetura e Urbanismo –
UFC, nas segundas-feiras às 17h30, além do blog e grupo de discussão
online. Uma peculiaridade dessa rede é que os candidatos a cada uma das
três coordenações (Coordenação de Secretaria, Coordenação de Estudos e
de Formação e Coordenação de Ação Política) elabora uma proposta de
trabalho individual, que é submetida aos demais membros no processo
eleitoral.
De 18 a 20 de maio de 2009 realizou seu primeiro seminário. Deu
continuidade às suas ações em 2010, com a publicação do caderno de
resumos do I Seminário em parceria com o Museu do Ceará, dentro da série
“Cadernos Paulo Freire”, e realização do II Seminário, nos dias 24, 25 e 26
de maio, com o tema “Museus e Pesquisa: Memória e Contextos
Contemporâneos”.
Em setembro de 2010 passou a realizar um projeto de Visitas
Técnicas em Ações Educativas dos Museus da cidade, com o objetivo de
reunir informações a respeito das ações educativas dos museus e mapear as
instituições que desenvolvem a atividade, além de conhecer suas
metodologias e especificidades. Para tal foi criada uma ficha de dados, a ser
preenchida nas visitas realizadas.
Muitas das atas das reuniões encontram-se no blog, de maneira que
é simples compreender a dinâmica dessa rede, especialmente nos primeiros
5

Disponível em: <http://rem-ce.blogspot.com.br/>.
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anos. Em 2011, ocorreu o lançamento dos anais do II Seminário e organizouse em maio, na Semana dos Museus, um Encontro de Educadores. De 30 de
novembro a 2 de dezembro de 2011, se deu o III Seminário, com o tema
Museus e Comunidades, constando na programação mesas-redondas,
minicurso, oficina, comunicações e visita ao Museu do Mangue.
Em maio de 2012 a REM-CE ofereceu um minicurso sobre museus
e acessibilidade, mas não conseguiu realizar seminário, assim como em
2013.
O blog continuou ativo, bem como a lista de discussão, divulgando
eventos, exposições, cursos e atividades realizados por museus e instituições
culturais no Ceará ou em outros estados. Uma das principais razões da
recente descontinuidade da rede é que muitos integrantes que no início eram
graduandos, ao se formarem, precisaram se dedicar aos seus mestrados,
alguns deles fora do estado do Ceará. Neste caso, um fomento à renovação
dos quadros seria essencial.
Apesar dos percalços a rede tem procurado se rearticular via redes
sociais, ao mesmo tempo em que realiza uma aproximação muito profícua
com as iniciativas de Memória e Museologia Social do Ceará e com outras
mobilizações regionais, como é o caso da Ocupação da Secretaria de Cultura
do Município de Fortaleza, Secult-For, pautada por demandas expressas pelo
Conselho Municipal de Política Cultural, apoiada em carta aberta da REMCE datada de 21 de outubro de 2015.
Não por acaso, no II Seminário Brasileiro de Museologia
(Sebramus)6 realizado em Recife em 2015, o GT dedicado à Educação em
Museus foi proposto e coordenado por duas integrantes de primeira hora da
REM-CE, Mariana Ratts e Eliene Magalhães, sendo um dos GTs mais
concorridos do evento.
REM-Goiás
A REM-Goiás foi criada por professores e alunos logo no início do
primeiro ano letivo do curso de Museologia da UFG, em 2010, e articulada
inicialmente em meio digital, assim se apresentando:
A REM-Goiás é um coletivo de profissionais das áreas de
educação (formal ou não formal), criada no ano de 2010 com
objetivos de se aproximar de diferentes instituições culturais e
6

Promovido pela Rede de Professores e Pesquisadores do Campo da Museologia.
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museus, mapear ações educativas em andamento e estimular a
criação de espaços pedagógicos nas instituições onde estes
setores ainda não foram implantados, promover a articulação
com os cursos de formação (graduações e pós-graduações),
entre outros. (REM-GOIÁS, 2011)7.

No dia 18 de maio de 2010 foi feita uma primeira reunião presencial
e o I Seminário ocorreu de 7 a 9 de junho, em um modelo que incluiu
palestras, oficina, visita à exposição e discussão e votação do estatuto da
Rede. Nesse documento ficaram definidas as coordenações, suas atribuições,
e que a Rede teria, além do seminário, mais cinco encontros presenciais por
gestão. A partir do II Seminário eles passaram a ser temáticos 8 e realizados
normalmente no mês de março. A REM-Goiás tem uma grande regularidade
na realização dos seminários. Os seminários ocorreram todos os anos até
2016 e ganharam este caráter ainda mais ampliado, de evento internacional
e com transmissão digital. Essa regularidade é um fator importante para a
avaliação do evento junto a órgãos de fomento9, e constitui uma fortaleza
para o curso de Museologia da UFG, que tem no Seminário da REM-Goiás
seu evento de maior sequência, sete edições.
Esta rede tem um diferencial em relação às demais, que é a alentada
relação com o curso de Museologia da Universidade Federal de Goiás, por
meio do qual está cadastrada como um projeto de extensão desde 2010. Por
essa razão, há sempre um professor do curso acompanhando as atividades,
mesmo que não esteja formalmente na coordenação da Rede, e o curso se
compromete tanto com a presença de alunos na maior parte dos eventos
como com outros apoios: eventualmente na elaboração de trabalhos de
identidade visual, ou mesmo com passagens para palestrantes, que já foram
obtidas junto à Faculdade de Ciências Sociais e, mais comumente, com o
Museu Antropológico da UFG10. Ademais, os cadastros dos encontros e
7

Disponível em: <http://remgoias.blogspot.com.br/>.
II Seminário “Educação, Museus e Ciências”, de 15 a 17 de março de 2011; III Seminário
“Museus e Memória Escolar”, de 13 a 17 de março de 2012; IV Seminário "Educação,
Museus e Cidades", de 2 a 5 de abril de 2013; V Seminário "Museu, Sociedade e Meio
Ambiente", de 18 a 21 de março de 2014; VI Seminário “Museus, Inclusão e
Sustentabilidade: desafios para o século XXI”, de 20 a 22 de maio de 2015, e VII Seminário,
“AMA – Arte, Museus e Acessibilidade”, de 12 a 15 de abril de 2016.
9
O evento já teve apoio da CAPES em mais de uma edição, e também da FAPEG, Fundação
de Amparo à Pesquisa de Goiás.
10
O Museu é ainda um importante apoio logístico para a Rede, que sempre tem nele um
espaço para guarda de seus materiais e arquivos. Permite, assim, alguma passagem de
8
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seminários como eventos de extensão puderam, em algumas situações,
garantir a impressão de material como cartazes, fôlderes, fichas de inscrição
e cartilhas.
Em mais de uma ocasião o projeto de extensão foi beneficiado com
bolsas de extensão denominadas PROVEC (voluntárias) e PROBEC
(remuneradas), constituindo um importante apoio com o trabalho dos alunos
do curso de Museologia na manutenção das atividades de rotina da rede,
como atualização dos cadastros e organização dos eventos.
A intensa relação com o curso de Museologia da UFG não
representa, entretanto, pouca rotatividade ou porosidade no gerenciamento
da Rede, pois o trabalho de coordenação é voluntário e árduo, para cumprir
a meta de um seminário e cinco encontros anuais. Portanto, raras vezes se
repetiram nomes entre uma gestão e a seguinte. Essa diversidade de perfis
das coordenações enriquece a Rede, ainda que a troca anual seja um enorme
desafio tanto de passagem das informações e da gestão como de organização
da memória e mesmo de garantia de candidatos para cada nova eleição.
Por essa razão, na presente publicação, organizada pela REM-Goiás,
vale registrar com muito respeito e gratidão o nome de cada um que assumiu
esse papel de liderança, o que permitiu à rede resistir e se fortalecer:
- Gestão 2010-2011: Tony Willian Boita (Coordenação-Geral), Ana Paula
Landim de Carvalho (Secretária-Geral), Washington Fernando de Souza
(Coordenação de Comunicação) e Manuelina Maria Duarte Cândido
(Coordenação de Estudos e Articulação).
- Gestão 2011-2012: Aluane de Sá da Silva (Coordenação-Geral), Daniela
Barra Soares (Secretária-Geral), Hítalo Ferreira Montefusco (Coordenação
de Comunicação) e Rosaura Vargas das Virgens (Coordenação de Estudos e
Articulação). Com alteração do Estatuto, ficou estabelecida a indicação de,
pelo menos, um suplente, sendo eleita Cristina Luiza Dália Paragó
Musmanno.
- Gestão 2012-2013: Vânia Dolores Estevam de Oliveira (CoordenaçãoGeral), Josiane Kunzler (Secretária-Geral), Sâmella Magalhães
(Coordenação de Comunicação), Karly Pedatela Desidério (Suplente). Esta
gestão não teve Coordenação de Estudo e Articulação.
- Gestão 2013-2014: Josiane Kunzler (Coordenação-Geral), Lorena Mello
memória documental entre uma gestão e outra e já possibilitou inclusive a elaboração de
um Trabalho de Conclusão de Curso em Museologia sobre sua trajetória a partir da
organização e análise deste material, de autoria de Thalita Lorrany Veleda dos Santos.
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Martins (Secretaria-Geral), Maria de Fátima da Silva (Coordenação de
Comunicação), Luzia Antônia de Paula da Silva (Coordenação de Estudos e
Articulação), Darlen Priscila Santana Rodrigues (Suplente 1), Thalita
Lorrany Veleda dos Santos (Suplente 2).
- Gestão 2014-2015: Girlene Chagas Bulhões (Coordenação-Geral),
Andressa Silva Lopes Cherem (Secretaria-Geral), Darlen Priscila Santana
Rodrigues (Coordenação de Comunicação), Rosycleia Moura de Oliveira
(Coordenação de Estudos e Articulação), Clarice Abadia da Silva
(Suplente).
- Gestão 2015-2016: Aluane de Sá (Coordenação-Geral); Lucas de Souza
(Coordenação de Comunicação); Simone Rosa (Coordenação de Estudos e
Articulação) e Karlla Kamylla Passos (Secretária-Geral).
- Gestão 2016-2017: Nutyelly Cena (Coordenação-Geral); Gilson de
Andrade (Coordenação de Estudos e Articulação); Tony Boita
(Coordenação de Comunicação) e Roxanne Andrade da Silva (SecretáriaGeral).
Considerações finais
As redes de educadores em museus têm representado no Brasil uma
destacada iniciativa dos profissionais que gravitam ao redor dos temas
museu e educação de se associarem para a reflexão conjunta, a troca de
experiência e a construção de saberes específicos sobre a educação em
museus. Exercem importante papel nas frestas formadas tanto pela ausência
de formação específica para educadores de museus como pela
desvalorização geralmente encontrada dos educadores dentro das equipes
das instituições museológicas. Assim, têm constituído espaços de
fortalecimento desses profissionais, de aprendizado, de reconhecimento e
difusão das boas práticas, de busca da qualidade em seu fazer profissional.
As REMs se tornaram referência no setor como organização civil em torno
da educação em museus, e mais e mais delas vêm sendo criadas, com
diferentes tipos de inserção territorial: entre as mais recentes, a REM da
região das Vertentes, em Minas Gerais, e a REM da cidade de Criciúma, em
Santa Catarina.
Institucionalmente o campo da cultura é sempre reduzido em relação
ao da educação, e as Redes de Educadores em Museus têm entre seus
objetivos a aproximação desses campos, o que de uma forma extremamente
simplificadora poderia remeter à aproximação museu-escola. Um grande
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desafio diante das REMs, especialmente pelo fato de em geral nelas
predominar pessoal ligado ao campo da memória e dos museus, é aumentar
sua escala de intervenção, a ponto de ganhar visibilidade junto ao “gigante”,
que é o lado da educação formal. E assim possibilitar às escolas uma melhor
compreensão e mais utilização dos recursos do patrimônio cultural e da
educação não formal.
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Blogs das REM’s por região
 Nordeste
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Rede de Educadores em Museus do Ceará (REM-CE): http://remce.blogspot.com.br/
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 Centro-Oeste
Rede de Educadores em Museus de Goiás (REM-Goiás):
http://remgoias.blogspot.com.br/
Rede de Educadores em Museus e Patrimônio de Mato Grosso (REMP-MT):
https://www.facebook.com/rempmtcuiaba
Rede de Educadores em Museus e Instituições Culturais do Distrito Federal
(REMIC-DF): http://remic-df.blogspot.com.br/
 Sul
Rede de Educadores em Museus do Rio Grande do Sul (REM-RS):
http://remrgs.blogspot.com.br/
Rede de Educadores em Museus de Santa Catarina (REM/SC):
http://remsc.blogspot.com.br/
Rede de Educadores em Museus de Sergipe (REM-SE): http://remsergipe.blogspot.com.br/
 Sudeste
Rede de Educadores em Museus do Rio de Janeiro (REM/RJ):
http://remrj.blogspot.com.br/
Rede de Educadores de Museus Instituições Culturais, Museus – Casas e
Casas
Históricas
do
Estado
de
São
Paulo
(REM-SP):
http://remsp.blogspot.com.br/
 Norte
Rede de Educadores em Museus do Pará – não possui blog, mas Facebook:
https://www.facebook.com/rempara
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REDES E TRAMAS: ACERCA DA RELAÇÃO ENTRE
EDUCAÇÃO, MUSEUS E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Camila A. de Moraes Wichers
A relação entre museus e educação tem sido estudada por diversos
prismas, abarcando olhares mais “ingênuos” acerca dessa associação,
essencializada como positiva a priori, até opiniões mais críticas que visam
construir práticas efetivamente emancipadoras. Quando inserimos nessa
relação a universidade, com suas atividades de pesquisa, ensino e extensão,
trazemos desafios e possibilidades específicas.
No presente texto analiso a relação entre educação, museus e
extensão universitária a partir do exame da atuação da Rede de Educadores
em Museus de Goiás (REM-Goiás). Criada em 2010, a rede tem como
objetivo refletir, de forma coletiva, sobre o papel educativo dos museus e,
de forma mais alargada, acerca dos processos educativos (formais e não
formais) que se associam à temática do patrimônio cultural.
Assim como outras redes de educadores presentes em vários estados
do Brasil, a REM-Goiás congrega profissionais de museus e instituições
culturais, professores, estudantes, pesquisadores e demais interessados nas
temáticas da educação, dos museus e do patrimônio cultural. Ademais, como
outras redes, a REM-Goiás tem como meta apoiar os museus em sua
consolidação e aprimoramento (MIZUKAMI, 2014).
Não obstante, a rede goiana apresenta uma especificidade: seu
nascimento está imbricado com o curso de Museologia da Universidade
Federal de Goiás (UFG), criado também em 2010. Dessa feita, a rede
funciona de forma bastante próxima ao curso, integrada a um projeto de
extensão da UFG1, que visa dar apoio às suas ações. Essa proximidade traz
algumas questões: Qual conceito de extensão universitária inspira essa
relação? Como se dá o apoio do projeto de extensão à rede? Como a
proximidade entre REM-Goiás e curso de Museologia tem marcado as ações
da rede e do curso?

1

Projeto cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de
Goiás (Proec/ UFG), mais precisamente na Faculdade de Ciências Sociais (FCS), onde está
lotado o curso de Museologia (Projeto FCS-11).
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Para essa análise, de caráter preliminar, examinarei algumas
características da REM-Goiás, destacando a relação das ações da rede com
o projeto de extensão mencionado. Em seguida, faço uma guinada para uma
questão basilar das discussões aqui propostas: o conceito de extensão
universitária no século XXI. Isso porque a horizontalidade buscada nas
ações da REM-Goiás demanda uma nova percepção da extensão, haja vista
a relação simbiótica entre a rede e o projeto de extensão aqui abordado. Por
fim, ao final do texto, busco trazer algumas inquietações sobre o próprio
conceito de rede, ao colocá-lo em perceptiva com a ideia de trama.
REM-Goiás: vetores de análise
Nessa primeira parte do texto, analiso a atuação da REM-Goiás a
partir da composição de suas coordenações, da caracterização do cadastro
de participantes, das temáticas dos seminários anuais e, ainda, de uma breve
descrição dos encontros realizados nas gestões 2014-2015 e 2015-2016.
As coordenações: mulheres no comando
A coordenação da REM-Goiás é constituída por um(a)
coordenador(a)-geral, um(a) secretário(a)-geral, um(a) coordenador(a) de
Estudos e Articulação e um(a)coordenador(a) de Comunicação2. O projeto
de extensão é formado por um(a) coordenador(a) interno(a), que tem sido
geralmente um(a) docente do curso de Museologia,3 e um(a) coordenador(a)

2

Para acessar os nomes dos(as) envolvidos(as) em cada uma das gestões ver o texto de
Manuelina Maria Duarte Cândido no presente volume. Para uma descrição das atividades
de cada uma das coordenações, ver o Estatuto da REM-Goiás (2012).
3
Entre junho de 2010 e fevereiro de 2014, a Coordenação do Projeto de Extensão foi
realizada pela Profa. Manuelina Maria Duarte Cândido. A partir de março de 2014 assumi
a coordenação do projeto. Importante destacar que os(as) professores(as) do Curso de
Museologia também têm contribuído de forma intensa para a execução do projeto de
extensão, seja na elaboração de materiais gráficos (o Prof. Pablo Lisboa desenvolveu a
marca da rede e tem produzido o material gráfico dos seminários desde 2014), seja na
integração de comissões científicas e na organização dos eventos. Destaco que a professora
Vânia Dolores Estevam de Oliveira foi uma das coordenadoras da rede, obtendo pela
primeira vez auxílio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) para realização do seminário, além de ser uma colaboradora assídua da
rede e do projeto de extensão. Destaco também o professor Tony Boita, que assumiu a
coordenação da rede ainda quando aluno do curso de Museologia. Atualmente, atuando
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externo(a), no caso, o(a) coordenador(a)-geral da rede. Vale destacar a
importância do reconhecimento dessa cooperação pelas instâncias
administrativas da universidade, uma vez que o sistema de cadastro de
projetos de extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade
Federal de Goiás (PROEC-UFG) possibilita a inserção de duas
coordenações – uma interna e outra externa à universidade –, assim como a
inclusão de membros(as) externos(as) à UFG, como equipe executora do
projeto, resultando na certificação dos(as) envolvidos(as) no projeto de
extensão.
Uma breve análise da composição da coordenação demonstra que,
desde 2010 até a presente gestão (2016-2017), 32 pessoas estiveram
presentes nas referidas coordenações, sendo 26 mulheres e 6 homens, ou
seja, há um predomínio de lideranças femininas na rede. Duas pessoas
ocuparam cargos durante duas gestões, Tony Boita e Aluane de Sá. Ambos
cursavam o curso de Museologia durante a primeira gestão assumida,
voltando como profissionais para a segunda gestão. No que concerne à
composição das coordenações, 81% das pessoas que assumiram esses cargos
são alunos(as) (75%) e professoras (6%) do curso de Museologia da UFG,
ficando atestado o imbricamento entre coordenações da REM-Goiás e o
referido curso. Da mesma forma que a coordenação da rede, a coordenação
e os(as) estudantes inseridos(as) no projeto de extensão também são, em sua
maioria, mulheres.
Importante ressaltar a composição da rede. Análise realizada ao final
de 2015, e a seguir detalhada, revela 65% de mulheres e 35% de homens, ou
seja, há um predomínio de mulheres cadastradas, embora não tão
pronunciado como o visualizado na composição das coordenações da rede e
do projeto de extensão.
A composição da rede: tecendo tramas entre quem quer falar de
patrimônio
A análise do perfil dos(as) integrantes da rede, acessado por meio do
cadastro, traz algumas informações que nos possibilitam avançar na
compreensão da REM-Goiás.
Primeiramente, faz-se necessário explicitar a forma como se dá o
cadastro de um(a) novo(a) membro(a) na rede. Durante os encontros e
como professor substituto do curso, compõe a coordenação da gestão 2016-2017, sendo um
articulador e colaborador constante da rede e do projeto de extensão.
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seminários são disponibilizadas fichas físicas aos presentes, cujo
preenchimento é o primeiro passo para integrar-se à rede. A ficha contém os
seguintes campos: nome, endereço eletrônico, telefone, formação (ensino
fundamental, ensino médio e ensino superior), área de atuação e uma
pergunta acerca da inserção ou não do membro em um museu ou instituição
cultural. Também é disponibilizado o e-mail da REM-Goiás4, sendo possível
a qualquer interessado(a) enviar uma mensagem pedindo cadastro na rede.
Nesse caso, quando recebe algum pedido de cadastramento, a coordenação
da rede envia ao(à) interessado(a) uma ficha digital com os mesmos dados
da ficha física.
Desde a Gestão 2014-20155, tem sido feita a impressão de todas as
fichas preenchidas virtualmente para inserir no arquivo físico da rede, que
fica no Museu Antropológico da UFG6. Da mesma forma, as fichas
preenchidas fisicamente são digitadas. Como resultado, cada membro(a)
teria um cadastro físico e outro digital.
Após o preenchimento da ficha, o endereço eletrônico do(a)
membro(a) é inserido no cadastro de contatos do gmail e na ferramenta
googlegroups7. Essa última é utilizada rotineiramente para envio de
informações, como por exemplo, a divulgação de eventos e cursos na área
da educação, patrimônio cultural e museus.
No final do ano de 2015, foi realizada uma análise das informações
acerca dos(as) membros(as) da rede, cruzando dados das fichas físicas,
fichas digitais, contatos do gmail e endereços cadastrados no googlegroups.
Como resultado, mapeamos 507 cadastros8, que foram classificados em
atualizados, não atualizados, sem ficha e desativados.

4

remgoias@gmail.com
Como esse trabalho foi desenvolvido de forma mais sistemática apenas recentemente,
pudemos evidenciar muitas lacunas, como veremos adiante, dentre as quais a presença de
pessoas cadastradas no e-mail e googlegroups para as quais não possuímos informações.
6
A REM-Goiás possui um espaço de trabalho no Museu Antropológico da Universidade
Federal de Goiás, onde estão arquivadas as fichas de cadastro e a memória da rede (atas,
listas de presença, materiais de apoio dos encontros e seminários). Esse espaço advém da
relação de sinergia entre a rede e a Universidade Federal de Goiás, articulada pelo projeto
de extensão. Ademais, a parceria com o museu tornou possível, por diversas vezes, a vinda
de convidados(as) aos seminários, por meio de passagens e diárias.
7
remgo@googlegroups.com
8
Esse trabalho foi possível graças à dedicação de Lara Pelhus Gomes Claudino, bolsista
Probec.
5
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Gráfico 1 – Status dos cadastros dos(as) membros(as) da REM-Goiás. Fonte: Autora.

O Status atualizado, que representa 30% do cadastro, significa que
há pouco tempo o(a) membro(a), a partir de uma chamada de atualização
feita pela REM-Goiás, atualizou seus dados, confirmando também que está
recebendo as informações da rede via googlegroups.
O Status não atualizado, que representa 28% do cadastro, significa
que o(a) membro(a), na última chamada de atualização feita pela REMGoiás, realizada na Gestão 2014-2015, não atualizou seus dados. Logo, não
sabemos se os dados cadastrados na rede correspondem à situação atual
do(a) membro(a).
O Status sem ficha, que representa 38% do cadastro, significa que
esses(as) membros(as) não possuem ficha física ou digital, estando
inseridos(as) apenas no gmail e/ou googlegroups. Embora possam estar
recebendo informações da rede, não temos dados acerca da sua formação,
área e atuação profissional.
O Status desativado significa que, com uma chamada de atualização
feita pela REM-Goiás, os e-mails enviados retornaram ou o(a) membro(a)
pediu para ser retirado(a).
Com relação à formação da rede, ainda que a porcentagem de
membros(as) que não possuam ficha física e/ou digital seja predominante –
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sem a possibilidade de acessarmos dados da formação –, é possível
visualizar o predomínio de pessoas que estão cursando ou concluíram o
ensino superior, no nível da graduação ou pós-graduação.

Gráfico 2 - Formação dos(as) membros(as) da REM-Goiás. Fonte: Autora.

Outro dado importante se refere à área de formação e/ou atuação
dos(as) membros(as), explicitada no gráfico a seguir. Pode-se observar um
predomínio, já esperado, de pessoas do campo da Museologia, haja vista a
relação imbricada entre a rede e o curso de Museologia da UFG. Em seguida,
visualizamos a presença de pessoas da História, da Arqueologia e da Arte,
campos que têm se aproximado cada vez mais das discussões concernentes
ao patrimônio cultural e aos museus. Chama a atenção que os profissionais
do campo da pedagogia e da educação não sejam tão numerosos, uma vez
que a missão da rede parece reservar especial atenção a esses profissionais.
Por fim, cabe destacar que apenas 4,1% dos membros da REM-Goiás
atuam em museus e instituições culturais, revelando um distanciamento com
os objetivos da rede, que parecem reiterar um desejo de aproximação com
profissionais que atuam nesses locais.
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Gráfico 3 - Áreas de atuação dos(as) membros(as) da REM-Goiás. Fonte: Autora.

Seminários: os temas selecionados pela rede e a produção das reflexões
Segundo o estatuto da REM-Goiás, a rede deve promover, no
mínimo, cinco encontros9 e um seminário por ano em diferentes
espaços/instituições (REM-GOIÁS, 2012). Espera-se que essas ações
promovam o mapeamento, a avaliação, a difusão e o intercâmbio das
experiências educativas das instituições visitadas, visando à sua
qualificação. Enquanto os encontros podem envolver momentos de estudo e
de relatos de experiências realizados com instituições parceiras e anfitriãs, o
seminário anual tem como objetivo propiciar debates e reflexões sobre
museus, educação, patrimônio cultural e memória. Outra ação de especial
importância, contínua, é a organização da memória institucional da rede10.
O primeiro seminário, que ocorreu em 2010, não envolveu um tema
específico, mas incluiu palestras, oficina, visita à exposição e discussão e
votação do estatuto da rede. Outra especificidade desse seminário é que não
9

No último Seminário da Rede, realizado em abril de 2016, o número de encontros mínimos
passou para dois. Contudo, em grande parte do período aqui analisado (2010-2016), o
número de cinco encontros estava em vigor.
10
A memória digital da rede é composta por 5.820 arquivos e 358 pastas (Statusem julho
de 2016). Interessante notar que o trabalho de Thalita Lorrany V. dos Santos (2016), que
analisou essa memória até julho de 2014, indicou 1.663 arquivos distribuídos em 189 pastas
digitais, revelando um aumento exponencial das ações documentadas da Rede a partir da
Gestão 2014-2015.
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envolveu a publicação de Anais. Os demais seminários foram organizados
com temáticas e envolveram a produção dos anais, conforme quadro a
seguir:
Quadro 1 - Seminários, temas e número de trabalhos
Seminário
Tema
Data
II
Seminário

Educação, Museus e Ciências

III
Seminário

Museus e Memória Escolar

IV
Seminário

Educação, Museus e Cidades

V
Seminário

Museu, Sociedade e Meio
Ambiente

VI
Seminário

Museus, Inclusão e
Sustentabilidade: desafios para
o século XXI
AMA – Arte, Museus e
Acessibilidade

VII
Seminário

15 a 17 de
março de
2011
13 a 17 de
março de
2012
2 a 5 de
abril de
2013
18 a 21 de
março de
2014
20 a 22 de
maio de
2015
12 a 15 de
abril de
2016

Anais

Número de
trabalhos

Volume
I
14
Volume
II
11
Volume
III
24
Volume
IV
10
Volume
V
20
Volume
VI
19

Fonte: Autora.

A publicação dos Anais do Seminário da Rede de Educadores em
Museus de Goiás11, de periodicidade anual, visa divulgar as reflexões
apresentadas por convidados(as) e nas sessões de comunicações orais, as
quais são avaliadas por um comitê científico. Como aponta Duarte Cândido,
no presente volume, a regularidade é um fator importante para a avaliação
do evento junto a órgãos de fomento, e constitui uma fortaleza para o curso
de Museologia da UFG, que tem no Seminário da REM-Goiás seu evento de
maior sequência. A publicação dos Anais é o seriado de maior continuidade
nessa temática, no Estado de Goiás, colocando-se, cada vez mais, como
plataforma de comunicação de reflexões e experiências no campo dos
museus, patrimônio e educação.
11

Recentemente a publicação obteve classificação com número ISSN para todas as
edições. Os trabalhos podem ser acessados em:
<http://anaisdoseminariosremgoias.blogspot.com.br/>.
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No que concerne aos temas e número de trabalhos, há de se apontar
um sutil incremento de inscrições e de aprovações12 nos anos nos quais as
temáticas tangenciavam temas como paisagens urbanas, direito à cidade,
inclusão, acessibilidade e arte (IV, VI e VII Seminários), e uma procura
menos pronunciada em temas como meio ambiente, ciências e memória
escolar. Coloco como hipótese que temáticas caras à Museologia Social,
como a necessária democratização dos museus e instituições culturais, assim
como da produção e seleção do patrimônio cultural, têm sido as mais
debatidas, envolvendo ainda questões relacionadas à inclusão social e
acessibilidade. A arte é uma temática muito presente, mas a partir de um viés
plural, em que a arte é entendida como experiência estética e sensorial,
vivenciada por cada ser humano.
Dentre os 98 trabalhos publicados desde o II Seminário, nas
diferentes modalidades (Gráfico 4), apenas 29 trabalhos não se relacionavam
diretamente ao tema sugerido para o seminário do qual fizeram parte. Não
obstante, como a rede tem como meta discutir de forma alargada as questões
concernentes à educação, aos museus e ao patrimônio cultural, em seus
cruzamentos, trabalhos instigantes que apresentavam discussões acerca
desses temas foram aprovados.

Gráfico 4 - Número de trabalhos inscritos e aprovados por edição dos Anais/Seminário e
por categoria. Fonte: Autora.

12

Existe um comitê cientifico para cada evento, o qual é responsável por avaliar os trabalhos
inscritos.
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Outra informação interessante é que, dentre os 98 trabalhos
mencionados, 33 trabalhos foram produzidos por alunas(os) e/ou
professores(as) do curso de Museologia da UFG. Ao analisarmos as
palavras-chave dos 98 trabalhos publicados (Figura 1), as palavras museu,
memória, museologia, inclusão, ação, educação, cultura, patrimônio, art,
cidade, escola, ensino, visual e acessibilidade se sobressaem, corroborando
a hipótese aqui traçada acerca da presença de temáticas associadas à
Museologia Social.

Figura 1 - Nuvem de palavras resultante da análise das palavras-chave dos 98 trabalhos
analisados a partir da aplicação da ferramenta Tagul. Fonte: Autora.

Encontros: breve balanço sobre as últimas gestões
Os encontros, as reuniões e os seminários têm sido definidos a partir
do diálogo entre a coordenação da rede e coordenação do projeto de
extensão, resultando no cadastro desses eventos – assim como dos
seminários, na PROEC-UFG.
Durante as últimas gestões (2014-2015 e 2015-2016), o tema do
seminário foi tomado como inspirador de todas as ações da rede e do projeto
de extensão ao longo do ano. Ou seja, procuramos ampliar o debate dos
temas selecionados pela rede para além do seminário, envolvendo os
encontros, reuniões de estudo e demais ações. Com isso, esperávamos
aprofundar os debates acerca de determinada temática.
Durante a gestão 2014-2015, a partir da temática “Museus, Inclusão
e Sustentabilidade: Desafios para o Século XXI”, foram realizados os
seguintes encontros:
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I Encontro – posse da coordenação no dia 30 de maio de 2014,
durante o II Seminário Internacional de Museologia “Museus, Memória e
Ativismo”. Nesse Encontro a coordenadora-geral da rede e coordenadora
externa do projeto de extensão, a museóloga Girlene Chagas Bulhões,
apresentou um plano de trabalho para a Gestão 2014- 2015;
II Encontro – realizado no dia 28 de agosto de 2014, durante o curso
de Capacitação para a Implantação do Sistema Estadual de Museus de Goiás,
realizado pela Gerência de Museus e Galerias do Estado de Goiás, quando
foi possível divulgar o trabalho da rede para profissionais de museus de todo
o Estado que participaram da formação;
III Encontro – com o tema “Pobreza e Exclusão Social: qual o Papel
dos Museus? ”, o evento foi realizado nos municípios de Jataí e Serranópolis,
nos dias 17 a 19 de outubro de 2014, com a seguinte programação: visita
técnica ao Museu Serra do Cafezal, em Serranópolis; roda de conversa no
Auditório Maria Eloá, em Jataí; visitas técnicas ao Museu Histórico de Jataí,
ao Memorial JK e ao Museu de Arte Contemporânea. Os diálogos
enfatizaram o papel das instituições museológicas nos enfrentamentos da
exclusão social, preparando o terreno para o aprofundamento dos diálogos
acerca da inclusão no âmbito do Seminário;
IV Encontro – realizado no dia 30 de março de 2015, com a presença
da professora Ema Pires, da Universidade de Évora, Portugal. O Encontro,
que aconteceu na Faculdade de Ciências Sociais da UFG, envolveu diálogos
acerca das relações entre museus, patrimônios culturais e turismo na
construção dos espaços e da memória social, evidenciando os discursos de
construção da memória, perpetrados por seleções, disputas e tensões.
V Encontro – realizado no dia 14 de maio de 2015, no prédio da
Faculdade de Ciências Sociais da UFG, com a presença da professora Zita
Possamai, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O encontro foi
realizado a partir do tema “Museus de Educação e Lição de Coisas”.
Convém destacar ainda para essa gestão que a programação do VI
Seminário, com o tema “Museus, Inclusão e Sustentabilidade: Desafios para
o Século XXI”, contou com a presença de Sidney Tartaruga como
palestrante convidado, que trouxe a experiência do Museu de Favela,
inserido nas comunidades do Cantagalo, Pavão e Pavãozinho no Rio de
Janeiro. A representante do Museu do Alto Sertão da Bahia (MASB),
Fernanda Oliveira, também trouxe a experiência de museu de território.
Outra característica que deve ser ressaltada é que o tema escolhido
pela Gestão 2014-2015 consiste em uma área de atuação e militância da
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coordenadora-geral da REM-Goiás na referida gestão, a museóloga Girlene
Chagas Bulhões. Essa relação entre temática e coordenação é salutar, pois
possibilita uma discussão mais aprofundada, tendo sido efetivada também
na Gestão 2015-2016, com o tema “AMA – Arte, Museus e Acessibilidade”,
com a coordenação-geral da museóloga Aluane de Sá, que também transita
e produz reflexões no âmbito da temática escolhida.
Na Gestão 2015-2016 foram realizados os seguintes encontros:
I Encontro – “MAC-Goiás, Público e Esplanada” – realizado no dia
4 de julho de 2015, no Museu de Arte Contemporânea de Goiás. Esse estudo
foi precedido de um estudo de público e envolveu uma intervenção na
Esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer, onde de insere o museu, a
fim de atrair pessoas que frequentam a esplanada, mas não conheciam o
museu;
II Encontro – “Museus, seus Públicos e o Compromisso da
Acessibilidade”, aconteceu no dia 20 de agosto de 2015, no Centro Cultural
Jesco Puttkamer (IGPA/PUC-Goiás). Os participantes fizeram uma visita
guiada por meio da descrição oral na exposição “Diferentes e Iguais:
Diversidade dos Povos Indígenas no Brasil”. Foi uma parceria com a
Gerência de Ensino Especial e Gerência de Museus e Galerias da Seduce.
III Encontro – “Street Art, Visibilidades e Públicos” – aconteceu no
dia 19 de setembro de 2015, no Museu do Grafite, Beco da Codorna, centro
de Goiânia. Esse encontro tomou a cidade como campo de experiências,
onde a arte é intervenção e experiência estética. Foi efetivada, ainda, uma
parceria com o Encontro de Iniciativas em Museologia Social do CentroOeste e Revista Memória LGBT, que envolveu uma caminhada ao longo do
Museu de Percurso LGBT, trabalho do museólogo Alex de Oliveira
Fernandes.
IV Encontro – “Lavras e Louvores: Curadoria, Montagem e Público”
– aconteceu no Museu Antropológico da UFG, no dia 10 de novembro de
2015. Mediado por uma das curadoras da exposição, Nei Clara de Lima, e
pela museóloga Aluane de Sá, o Encontro se debruçou sobre aspectos da
curadoria e o trabalho da montagem das instalações da exposição de longa
duração;
V Encontro – “Arte, Museus e Acessibilidade nas Paisagens de
Goiás” – realizado nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2016, na Escola Lar São
José e no Lar São Vicente. Esse Encontro envolveu ações com crianças que
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estudam na escola e com os(as) moradores(as) do lar, visando a uma reflexão
acerca da acessibilidade e das paisagens13.
Dentre os encontros realizados nas gestões 2014-2015 e 2016-2017,
podemos avaliar que apenas o V Encontro da Gestão 2014-2015 não estava
diretamente relacionado ao tema anual. Ademais, na gestão 2015-2016 a
inserção de instrumentos de percepção em todos os encontros realizados
possibilitou um maior conhecimento do perfil das pessoas que participam
desses encontros. Cabe ainda destacar que a gestão 2015-2016 realizou
diversas reuniões de estudo e planejamento interno, assim como uma
parceria com um programa de Educação Patrimonial realizado no município
de Rio Verde, interiorizando suas atividades (REM-Goiás & Zanettini
Arqueologia, 2016).
Para o VII Seminário “AMA – Arte, Museus e Acessibilidade”, a
obtenção de auxílio financeiro em duas instituições de fomento (Capes e
Fapeg), bem como as parcerias encetadas possibilitaram a realização de um
primeiro seminário internacional, com a presença de Ricardo Rubiales.
Nesse sentido, o funcionamento da REM-Goiás em parceria com o projeto
de extensão coloca-se como eixo estruturante e potencializador de diversas
ações.
Vale apontar que o I Encontro da Gestão 2016-2017 ocorreu no dia
28 de julho de 2016, no Museu Antropológico. Com o tema “Feminismos,
Narrativas e Representatividade: Mulher Negra Latino-Americana e
Caribenha”, o Encontro foi realizado em parceria com a equipe da exposição
de curta-duração “Mulheres no Sertão Goiano”, e em diálogo com o Dia
Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, 25 de julho.
Essa gestão, cuja coordenação-geral é da estudante do curso de museologia
Nutyelly Cena, tem como proposta refletir sobre a relação entre arte
contemporânea, mulheres negras, racismo e representatividade. Certamente,
um tema de importância fulcral tanto na REM-Goiás quanto no projeto de
extensão universitária, demandando reflexões e intervenções efetivas de
cada um(a) de nós. Passemos a refletir um pouco sobre as características de
extensão universitária que inspiram a parceria entre a rede e o projeto de
extensão.

13

Ver texto no presente volume.
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Extensão universitária no século XXI
Boaventura de Sousa Santos (2004) aponta que a universidade passa
por três crises no cenário contemporâneo: uma crise institucional, de
hegemonia e de legitimidade.
A crise de hegemonia está associada ao fato de que, no decorrer do
século XX, as funções tradicionais da universidade, em produzir alta cultura,
pensamento crítico e conhecimentos exemplares, foram confrontadas com a
necessidade de produzir mão de obra qualificada para o desenvolvimento
capitalista. Assim, configuraram-se funções contraditórias que, ao não serem
desempenhadas a contento pela universidade, passaram a ser oferecidas por
outras instâncias. A segunda crise está relacionada à perda de legitimidade,
uma vez que a universidade deixou de ser uma instituição consensual, a
partir da contradição entre hierarquização dos saberes por meio da restrição
de acesso e as demandas sociais e políticas pela democratização da
universidade. Por fim, a crise institucional decorre da contradição entre a
autonomia da universidade e a pressão para que esta assuma os critérios de
eficiência e produtividade de natureza empresarial (SANTOS, 2004).
Ao indicar possíveis caminhos para que a universidade possa
reconquistar a legitimidade, Boaventura dos Santos (2004) indica a
ampliação do acesso, a pesquisa-ação, a ecologia dos saberes, a relação com
a escola pública, com a indústria, o reforço da responsabilidade social e a
extensão universitária. Ainda que esses caminhos sejam interligados, cabe
destacar aqui o papel da extensão universitária nesse contexto. A extensão
universitária deveria assumir uma nova centralidade na universidade,
comprometendo-se com a luta contra a exclusão social, a defesa da
diversidade cultural e uma relação dialógica com as comunidades, coletivos
e movimentos sociais, entre outros. Para tanto, a extensão não deve
assemelhar-se à prestação de serviços imediatistas, assistencialistas,
burocráticos e de estreita ligação com o capital.
A Extensão Universitária, segundo o Fórum de Pró-Reitores de
Extensão das Universidades Públicas Brasileiras – Forproex –, pode ser
conceituada da seguinte forma:
A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um
processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e
político que promove a interação transformadora entre
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Universidade e outros setores da sociedade. (FORPROEX,
2012, grifo nosso).

Destaco a necessária relação entre a universidade e outros setores da
sociedade como fundamental na prática extencionista, relação que tem sido
pouco efetivada em diversos projetos que se intitulam como extensão
universitária14. No caso do projeto de extensão que dá apoio à REM-Goiás,
embora a rede seja formada, em grande parte, por graduados(as) em áreas
afins, temos um diálogo entre a esfera universitária – representada pelas(os)
alunas(os) do curso de Museologia que participam da rede e do projeto de
extensão – e pessoas externas à universidade que se interessam pelas
temáticas trabalhadas, resultando em um espaço de troca de saberes.
As diretrizes da extensão universitária, apresentadas no mesmo
documento, envolvem a interação dialógica, a interdisciplinaridade e
interprofissionalidade, a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, o
impacto na formação do estudante e a transformação social (FORPROEX,
2012).
A interação dialógica orienta o desenvolvimento de relações entre
Universidade e setores sociais marcadas pelo diálogo e troca de saberes,
superando-se, assim, o discurso da hegemonia acadêmica e substituindo-o
pela ideia de aliança com movimentos, setores e organizações sociais. Não
se trata mais de “estender à sociedade o conhecimento acumulado pela
Universidade”, mas de produzir, em interação com a sociedade, um
conhecimento novo. Uma ação de mão dupla: da Universidade para a
sociedade e da sociedade para a Universidade. Nesse sentido, estaríamos em
um processo de transformação do conhecimento universitário (disciplinar,
hierárquico e que não tem necessariamente aplicação na sociedade) ao
conhecimento pluriuniversitário, cujo princípio organizador da sua produção
é a aplicação. Cabe destacar que a Museologia, como ciência social aplicada,
tem potencialidades de monta no cumprimento dessa tarefa, sobretudo a
Museologia Social, que se caracteriza pelos compromissos sociais que
assume e com os quais se vincula, comprometendo-se com a redução das
14

Recentemente, a renovação da bolsa Probec do projeto de extensão que dá apoio à REMGoiás foi negada. Certamente, em tempos onde bolsas são escassas é salutar que diferentes
projetos sejam contemplados. O ponto que critico aqui é que a referida bolsa, da unidade à
qual o projeto se vincula, foi cedida a um projeto de “extensão” voltado para a realização
de uma publicação científica da unidade. A publicação tem grande relevância, mas não se
direciona para setores externos à universidade, conforme demandam as diretrizes apontadas
pelo Forproex, consistindo sim em um meio de divulgação cientifica entre pares.
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injustiças e desigualdades sociais, com o combate aos preconceitos e com a
utilização do poder da memória (CHAGAS; GOUVEIA, 2014).
A interdisciplinaridade e interprofissionalidade preveem a
combinação de especialização e de visão holística, materializadas nas
tecnologias de intervenção social. Nesse quesito, mais uma vez, a
Museologia, como campo interdisciplinar, pode desempenhar também um
papel de significativa importância. No que tange à experiência aqui
analisada – o caso da REM-Goiás –, esta coloca-se como uma rede de
alianças intersetoriais, interorganizacionais e interprofissionais, sendo esses
três vetores destacados no documento aqui analisado.
A diretriz indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão reafirma a
Extensão Universitária como processo acadêmico. Nesse sentido, todos os
espaços transformam-se em “salas de aula”: lugares, dentro e fora da
Universidade, em que se apreende e se (re)constrói o processo históricosocial em suas múltiplas determinações e facetas. O eixo pedagógico
clássico “estudante-professor” é substituído pelo eixo ”estudante-professorcomunidade”. No campo da pesquisa, a Extensão Universitária sustenta-se
principalmente em metodologias participativas e na pesquisa-ação, que
priorizam métodos de análise inovadores, a participação dos atores sociais e
o diálogo. Mais uma vez, parece-me um campo fértil para a Museologia, tão
marcada na contemporaneidade pela construção de processos colaborativos
e de intervenção social.
Ainda no campo da pesquisa, a produção acadêmica, a partir das
atividades de Extensão, é favorecida. As ações do projeto de extensão
colocam-se como espaços de ensino-aprendizagem da Museologia, trazendo
olhares de pessoas interessadas nos temas, os quais enriquecem os olhares
das(o)s alunas(os) do curso, colocando-se também como plataforma de
pesquisa. A publicação dos Anais e o presente livro, como produto do
projeto de extensão, demonstram essa potencialidade.
Por fim, demasiado apontar que essas diretrizes inspiram práticas que
resultam em um impacto positivo na formação do estudante15, assim como
um impacto na transformação social.

Ver o texto “V Encontro da REM – Gestão 2015-2016: Arte, Museus e Acessibilidade
nas Paisagens de Goiás”, presente neste volume, produzido pelos(as) bolsistas como
produto das suas atuações no projeto de extensão, da REM-Goiás.
15
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Considerações finais
Neste texto procurei destacar algumas das características da Rede de
Educadores em Museus de Goiás (REM-Goiás), assinalando sua relação
com o curso de Museologia da Universidade Federal de Goiás (UFG), a
partir do projeto de extensão que foi criado para dar apoio à rede. Com mais
de quinhentos(as) membros(as), sete seminários realizados e 98 textos
publicados, essa parceria já rendeu muitos frutos. Cabe à coordenação da
rede definir de forma autônoma as temáticas e a engrenagem de
funcionamento da rede. O projeto de extensão tem, por sua vez, fomentado
as ações da REM-Goiás por meio da obtenção de apoios via UFG, editais da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg). E também por
meio da parceria com o Museu Antropológico, que funciona como ponto de
apoio às ações da rede. Da mesma forma, o projeto possibilita a existência
de bolsistas e a certificação das atividades via Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura da Universidade Federal de Goiás (Proec-UFG).
Examinado sob o prisma da extensão universitária no século XXI, o
projeto de extensão – e aqui me atenho a ele e não à rede como um todo –
vai muito além de uma relação unilateral com o coletivo da REM-Goiás, a
partir de uma interação dialógica, articulando uma rede de alianças
intersetoriais, interorganizacionais e interprofissionais, conforme
preconizado pelo Forproex (2012). Uma vez que se trata de um projeto no
campo da Museologia, defendo que essa área se coloca como plataforma
privilegiada para extensão universitária, pois a interdisciplinaridade, o
trabalho colaborativo e o conhecimento aplicado são basilares na prática
museológica. Esta, quando adjetivada com o social, compromete-se ainda
com a transformação da sociedade no âmbito da ecologia de saberes
colocada por Boaventura dos Santos (2004). Os textos publicados ao longo
desses anos evidenciam que a REM-Goiás tem privilegiado essa forma de
atuação, reunindo as características apontadas como essenciais para uma
extensão universitária comprometida com a mudança social.
A baixa frequência de profissionais de museus e instituições
culturais, bem como da educação no cadastro da rede, poderia nos fazer
pensar que a REM-Goiás não tem cumprido a missão para a qual se destina.
Não obstante, quando analisamos os dados a partir do conceito de extensão
universitária que inspira este texto, vemos que o projeto de extensão que dá
apoio à rede é bastante exitoso, por dar suporte a ações que congregam
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pessoas da sociedade em geral interessadas nas temáticas do patrimônio
cultural e dos museus. Ora, o que se evidencia é uma lacuna de espaços
democráticos de discussão cerca dessas temáticas no Estado de Goiás, o que
resulta na inserção de pessoas que desejam estabelecer diálogos mais amplos
acerca do patrimônio cultural na rede.
Os mais de quinhentos(as) membros(as) e a continuidade das ações
evidenciam que o projeto de extensão que dá apoio à rede tem especial
importância na formação dos(as) museólogos(as) no âmbito do curso de
Museologia da UFG, por possibilitar um espaço de reflexão e intervenção
social.
Certamente, seria interessante à rede fazer uma reflexão interna
acerca de sua missão e objetivos, a fim de compreender melhor seu papel no
contexto goiano. Thalita Lorrany V. dos Santos (2016), ao analisar a atuação
da rede em seu trabalho de conclusão de curso em Museologia, aponta que
a REM-Goiás possui as seguintes características que a aproximam do
conceito de rede fornecido por Manuel Castells (1999): flexibilidade,
conectividade, participação independente, aprendizagem de competências e
relacional. Embora a autora coloque o propósito unificador como um dos
eixos aproximadores do conceito de rede, saliento aqui que o propósito
unificador evidenciado nos dados ora analisados repousa sobre uma ampla
discussão acerca do patrimônio cultural a partir de um viés crítico e inspirado
no ideário da Museologia Social. Mesmo que algumas ações demonstrem
uma colaboração, ainda pontual, com o fortalecimento dos profissionais e
setores de ação educativa de museus e instituições culturais, a REM-Goiás
apresenta como propósito unificador o diálogo acerca do direito à memória,
ao patrimônio e aos museus. Penso que essas características poderão ser
consideradas em uma redefinição de Estatuto, por exemplo. A autora coloca
como distanciamentos do conceito de rede a falta de conexões mais amplas
com outras redes nacionais, a concentração das ações em Goiânia, os
diferentes níveis de envolvimento, a falta de avaliação e de um plano de
divulgação (SANTOS B. S., 2016). Penso que as duas últimas características
foram amenizadas na última gestão, dada a aplicação de instrumentos de
avaliação em todas as atividades e um investimento maior na divulgação das
ações. É no diferente nível de envolvimento que repousa o maior desafio e
é aí que sentimos de forma mais destacada o papel do projeto de extensão.
Isso porque geralmente são os(as) membros(as) do projeto de extensão que
acabam assumindo maior número de atividades durante o funcionamento da
rede. Por vezes, sem a presença desses(as) integrantes do projeto de
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extensão, as ações da rede seriam prejudicadas. Nesse sentido, cabe
discutirmos o conceito de rede em tela.
Para Manuel Castells (1999) a rede é um conjunto de nós
interconectados, mas, concretamente, o que é um nó depende do tipo de
redes concretas de que falamos. Nesse sentido, estamos falando aqui de uma
malha de linhas entrelaçadas de crescimento e movimento, linhas ao longo
das quais as coisas são continuamente formadas, um emaranhado de coisas,
segundo a proposição de Tim Ingold (2012, p. 40):
Os ﬁos de uma teia de aranha não conectam pontos ou ligam
coisas. Eles são tecidos a partir de materiais exsudados pelo
corpo da aranha, e são dispostos segundo seus movimentos.
Nesse sentido, eles são extensões do próprio ser da aranha à
medida que ela vai trilhando o ambiente. Eles são as linhas ao
longo das quais a aranha vive, e conduzem sua percepção e
ação no mundo.

São as linhas de ﬂuxo de uma malha, para além das linhas de conexão
de uma rede. Conforme aponta Luiz Misukami (2014), ao inspirar-se
também em Manuel Castells para explicitar o conceito de rede16, este pode
também ser compreendido como o rizoma de Gilles Deleuze e Felix Guatari.
No rizoma não há raízes, mas um campo aberto para ramificações. Os
princípios de conexão, da heterogeneidade e da multiplicidade, da ruptura asignificante, da cartografia e da decalcomania estão presentes no rizoma,
sendo analisados pelo autor em um movimento profícuo de compreensão da
rede como estrutura em constante devir. É essa ideia de rede, como rizoma
e como malha17, que parece se adequar mais à REM-Goiás. Nesse sentido,
o projeto de extensão coloca-se como urdidura de uma trama tecida
cotidianamente, não com sentidos prefixados, mas em um emaranhado de
ideias, experiências e percepções.

16

O autor apresenta as diferenças e semelhanças entre sistemas e redes.
Embora Tim Ingold (2012) faça uma crítica frontal ao conceito de ator-rede de Bruno
Latour, estou adotando seu conceito de malha como uma aproximação à ideia de rede que
inspira a REM-Goiás, aproveitando também a aproximação realizada por Luiz Misukami
entre o conceito de rede e de rizoma.
17
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ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A GESTÃO 2015-2016
DA REDE DE EDUCADORES EM MUSEUS DE GOIÁS
Aluane de Sá da Silva
Introdução
Iniciaremos esta reflexão sobre o tema “AMA – Arte, Museus e
Acessibilidade” permeando as ações1 realizadas pela Rede de Educadores
em Museus de Goiás (REM-Goiás) durante a Gestão 2015-2016, como
coordenadora-geral2. A REM-Goiás é um coletivo de pessoas interessadas
em educação formal e não formal. Sua finalidade é mapear ações educativas
em instituições culturais, estimular a criação de serviços educativos nas
instituições que ainda não têm e, sobretudo, realizar voluntariamente os
encontros e um seminário no período de um ano – tempo vigente de uma
coordenação, que é eleita ao final de cada seminário.
A REM-Goiás foi instituída no ano de 2010, logo após a criação do
curso de graduação em Museologia na Faculdade de Ciências Sociais (FCS)
da Universidade Federal de Goiás (UFG). Inicialmente, a REM-Goiás
envolveu docentes e discentes da UFG e, depois, teve seu público ampliado,
o que se deveu à divulgação das reflexões apresentadas externamente e às
ações realizadas em encontros e seminários3.
O tema “AMA – Arte, Museus e Acessibilidade” foi proposto por
ocasião da eleição desta Gestão4 (2015-2016), ainda durante a Assembleia
Geral, ao final do VI Seminário “Museus, Inclusão e Sustentabilidade:
Desafios para o Século XXI”, realizado entre os dias 20 e 22 de maio de
2015. Posteriormente foi aprovado, por meio de votação feita por e-mail
entre os membros.
Realizaram-se cinco encontros, o Programa de Educação Patrimonial – PCH Verde 3 –
em parceria com a Zanettini Arqueologia e o VII Seminário da REM-Goiás, entre junho
de 2015 e abril de 2016.
2
Na Gestão 2011-2012 também estive no cargo de coordenadora-geral.
3
Qualquer pessoa interessada poderá inscrever-se gratuitamente. Para tornar-se membro
da rede, basta preencher a ficha de cadastro.
4
Coordenação-geral: Aluane de Sá; coordenação de Comunicação: Lucas de Souza
Nonato; coordenação de Articulação e Estudos: Simone Rosa; Secretária-geral: Karlla
Kamylla Passos dos Santos.
1
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O propósito era refletir e dialogar sobre o viés de Arte como
fenômeno de ordem estética que proporciona percepções, sensibilidade e
emoções, bem como sobre Museus para além das instituições tradicionais,
como processos de musealização, construtores de ações de salvaguarda e
comunicação do Patrimônio Cultural – material ou imaterial – e sobre
Acessibilidade, como direito do cidadão em ter acesso às referências
culturais.
Os caminhos percorridos
A Rede de Educadores em Museus de Goiás ao longo de seis anos
realizou vários encontros, tanto em Goiânia como em algumas cidades do
interior do Estado, como Jataí e cidade de Goiás. Os encontros 5 variam
conforme cada gestão, desenvolvendo ações em instituições culturais e
museológicas, como rodas de conversa, convites para palestras, leituras e
discussões de textos, entre outras. Os seminários também mudam de forma
e configuração, mesmo que a prática de trazer convidados de outros estados
brasileiros tenha vigorado em todos os seminários. No último tivemos o
privilégio de ter conosco um profissional do México, que, além de realizar
uma oficina, também proferiu a palestra de encerramento.
Os temas escolhidos a cada nova gestão também são uma
prerrogativa que permeia as ações da REM-Goiás, sobretudo nos seminários.
Nos encontros e no VII Seminário, sob o viés de Arte, Museus e
Acessibilidade, a reflexão proposta foi dirigida ao restante da equipe, tendo
em vista o pleito à Coordenação, no que diz respeito a tentar uma
aproximação com as discussões sobre a arte. Nosso entendimento é que,
independentemente das propostas a serem executadas para garantir a
comunicação, como, por exemplo, uma exposição, junto aos mais diversos
públicos, a arte e/ou a atividade artística pode ser utilizada como uma
ferramenta de provocação, fruição de pensamento crítico, de emoções e
percepções, a despeito da tipologia da instituição.
Os museus são compreendidos como combustível fundamental das
discussões da REM-Goiás, pois todas as reflexões necessariamente
perpassam pelos processos de musealização. Acessibilidade foi proposta por
uma das integrantes desta coordenação, que no seu trabalho profissional
5

O Estatuto da REM-Goiás estabelecia o número de cinco encontros anuais. Mas por
votação durante a última Assembleia Geral realizada no VII Seminário “AMA – Arte,
Museus e Acessibilidade”, decidiu-se por um mínimo de dois.
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diário estava desenvolvendo ações para pessoas com deficiência visual. Mas
partimos do princípio do acesso primário, com base na Constituição Federal
de 1988, Artigo 215: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais (EC nº
48/2005) ” (BRASIL, 2010, p. 139). Ressaltamos que as Políticas Públicas
de Acessibilidade voltadas para os museus são, de certa forma, recentes,
mesmo que já discutidas em documentos anteriores como o Plano Nacional
de Museus – PNM (2003). Somente em 2009, com a Lei nº 11.904, é que se
institui o Estatuto de Museus6. Esta lei, além de outras providências, definiu
as orientações, na Subseção III – “Da Difusão Cultural e do Acesso aos
Museus”:
Art.31. As ações de comunicação constituem formas de se
fazer conhecer os bens culturais incorporados ou depositados
no museu, de forma a propiciar o acesso público.
Parágrafo único. O museu regulamentará o acesso público aos
bens culturais, levando em consideração as condições de
conservação e segurança.
[...]
Art.35. Os museus caracterizar-se-ão pela acessibilidade
universal dos diferentes públicos, na forma da legislação
vigente.

A Lei de Acessibilidade – Decreto nº 5.2967, de dezembro de 2004 –
regulamenta a Lei n° 10.048, de 8 de novembro de 2000, dando prioridade
ao atendimento de “pessoas portadoras de deficiência”. A Lei nº 10.098, de
19 de dezembro de 2000, estabelece as normas gerais e os critérios básicos
para a promoção da acessibilidade. A lei mais recente é de julho de 2015 –
Lei nº 13.1468 –, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). No ano de 2012, o Ibram
6

Disponível em:
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904.htm>
Acesso em: 18 jul. 2016.
7
Disponível em:
<http://www.acessibilidadebrasil.org.br/versao_anterior/index.php?itemid=43>
Acesso em: 18 jul. 2016.
8
Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>
Acesso em: 18 jul. 2016.
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publicou o segundo Caderno Museológico: Acessibilidade em Museus,
sobre o qual vale a pena se debruçar para a compreensão dos caminhos a
serem percorridos nesse âmbito de conhecimento.
Vale registrar que os encontros da REM-Goiás, por mais que
tentassem exercer o tema do acesso e acessibilidade, tiveram um alcance
relativo. Aqui e agora, parece-nos quase utópico alcançar a necessidade de
diversos públicos e suas reais necessidades.
Para onde fomos e o que fizemos
Pelo caminho acima apresentado, a REM-Goiás, nesta gestão 20152016, com fôlego tentou encarar e acrescentar alguns desafios a mais.
Acreditamos que foi bastante profícuo para todos os envolvidos, seja para o
público que esteve conosco durante os encontros, seja para os parceiros onde
foram realizadas as ações e, sobretudo, para nós, na condição de
profissionais e discentes/pesquisadores da área.
Na tentativa de manter o tema proposto e usufruir dele, logo nas
primeiras reuniões pensamos em um leque de propostas de ações. Sentíamonos completamente envolvidas com a REM-Goiás e até nos esquecíamos das
demais atividades que cada um da coordenação exercia no seu dia a dia.
Mesmo assim, acreditamos que realizamos um trabalho de força, o que se
manteve do primeiro ao quinto encontro. Não faltou dedicação aos
encontros. O VII Seminário, “AMA – Arte, Museus e Acessibilidade”,
apesar da exaustão, foi realizado com total abonação, com os convidados
que pensamos ainda nas primeiras discussões em agosto de 2015. Na época
acreditávamos que o universo conspirava a nosso favor, o que pudemos
depois confirmar. Com o apoio da Coordenação do Projeto de Extensão
FCS-011, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da UFG, Profa. Dra.
Camila A. de Moraes Wichers, que esteve totalmente envolvida com a
gestão (de corpo e alma, do início ao fim), foi-nos possível submeter o
projeto do VII Seminário da REM-Goiás aos editais da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e à Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) e de ambas recebemos
aprovação.
O I Encontro intitulou-se “MAC│Goiás, público e esplanada”. Foi
realizado em duas etapas. A primeira consistiu de uma pesquisa na
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Esplanada JK9. A segunda se efetivou como o Encontro da REM-Goiás com
o público que nos seguiu até o Museu (desse Encontro, especificamente, me
deterei mais à frente).
O II Encontro foi denominado “Os museus, seus públicos e o
compromisso com a acessibilidade”. Foi desenvolvido no Centro Cultural
Jesco von Puttkamer (CCJP), unidade do Instituto de Pré-História e
Antropologia (IGPA) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUCGoiás), no período matutino do dia 29 de agosto de 2015. Para esse evento
contamos com a parceria da CCJP/IGPA/PUC-Goiás e apoio da Secretaria
de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce). Com a participação de
Laís Borges e Sônia Miranda, da Gerência de Ensino Especial, e de Audier
Silva Gomes, da Gerência de Museus e Galerias, realizamos a mesa-redonda
intitulada “A deficiência visual e as tecnologias assistivas”. Também
efetivamos uma visita guiada à exposição “Diferentes iguais: diversidade
dos povos indígenas no Brasil”. Vale registrar que, durante a visita à
exposição, os participantes, vendados, divididos em dois grupos, buscaram
aproximar-se minimamente da experiência real de alguém com deficiência
visual. Ao final foi estabelecido um diálogo acerca da experiência
vivenciada.

9

A Esplanada JK é a área aberta que circunda os espaços construídos no Centro Cultural
Oscar Niemeyer. Mede 19.645 m2, desde a retirada do aramado – acesso principal pela (GO
020) – no início de 2014. Muitas pessoas utilizam o espaço para lazer e a prática de esportes,
com patins, skates, bicicletas etc.
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Figura 1 - II Encontro: “Os museus, seus públicos e o compromisso com a acessibilidade”.
Foto: Julianna Carvalho.

O III Encontro da REM-Goiás (Gestão 2015/2016), com o título
“Street Art, visibilidade e públicos”, foi realizado no Beco da Codorna –
centro de Goiânia –, no dia 20 de setembro de 2015. Para esse evento
contamos com a parceria da Associação dos Grafiteiros de Goiás (AGG),
nas pessoas de Eduardo Aiog, José Augusto (Iowa), Marcelo Peralta e
Santiago Salon, que estiveram dialogando conosco sobre as atividades e a
trajetória artística. Ainda tivemos a parceria da Rede dos Pontos de Memória
e Iniciativas Comunitárias em Memória e Museologia Social ReMuSocial –
Centro-Oeste.
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Figura 2 - III Encontro: “Street Art, visibilidade e públicos”. Foto: Aluane de Sá.

O IV Encontro da REM-Goiás, “Lavras e Louvores: curadoria,
montagem e público”, realizou-se no Museu Antropológico da UFG, no dia
10 de novembro de 2015. Contamos com a presença da Profa. Dra. Nei Clara
de Lima, que tratou sobre o processo de curadoria da exposição. Juntamente
com a Profa. Dra. Custódia Selma Sena, estivemos envolvidos na
comunicação visual e montagem das instalações de uma mostra de longa
duração.
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Figura 3 - IV Encontro “Lavras e Louvores: curadoria, montagem e público”. Foto: Lucas
de Souza Nonato.

O V Encontro da REM-Goiás – “Arte, Museus e Acessibilidade nas
Paisagens de Goiás” – se deu na cidade de Goiás, nos dias 19 (período
matutino) e 20 de fevereiro (período vespertino) deste ano (2016), na Escola
Lar São José e no Asilo São Vicente de Paulo, respectivamente. Registramos
aqui que, como o I Encontro desta Gestão (2015-2016), este foi realizado
também em duas etapas. Sobre esse evento, há um texto específico nesta
publicação, produzido por parte da equipe da Coordenação, alunos do curso
de graduação em Museologia e bolsistas do Projeto de Extensão citado
anteriormente.

103

ARTE, MUSEUS E ACESSIBILIDADE: Reflexões da Rede de Educadores em Museus de Goiás

Figura 4 - V Encontro “Arte, Museus e Acessibilidade nas Paisagens de Goiás” no Asilo
São Vicente de Paulo. Foto: Aluane de Sá.

Do uso da Esplanada JK-CCON
A decisão de realizar o I Encontro no MAC│Goiás foi tomada logo
nas primeiras reuniões. O principal motivo para que fosse nesse local foi o
estreito laço profissional e afetivo da Coordenação com o Museu. Em várias
ocasiões desenvolvemos e coordenamos ações educativas de muitas
exposições temporárias. Além disso, uma integrante desta equipe realizava
estágio no local nesse período.
Para o desenvolvimento das estratégias de ação e a metodologia,
considerávamos o expressivo público frequentador da Esplanada JK,
principalmente nos finais de semana, que não conheciam o MAC│Goiás,
principalmente por conta do horário de funcionamento. Por isso foi pensado
um instrumento de pesquisa para que pudéssemos de fato comprovar nossas
suposições. Vale o registro de que a retirada do alambrado que circundava
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a fachada do CCON e, sobretudo, da entrada principal da Esplanada JK10,
permitiu o acesso também aos outros espaços11.
Em 13 de junho de 2015, realizamos a pesquisa com parte do público
na esplanada JK. Para tanto, tivemos o apoio dos bolsistas do Projeto e da
maioria da equipe da gestão. Além da pesquisa em si, planejamos um
sistema de contagem visual de público, para ter uma noção mínima das
pessoas que ali entravam. O acesso à Esplanada JK e aos demais ambientes
do CCON é feito pela GO-020 e pelo estacionamento. Dois colegas12, um
aluno de curso de graduação em Museologia e o outro além de aluno,
também bolsista do Projeto de Extensão permaneceram em cada entrada da
Esplanada, em busca de fazer o registro visual por faixa etária e sexo.
Para tal contagem utilizamos a categoria de faixa etária empregada
pela Organização das Nações Unidas (ONU). Foi realizada das 18h25min às
19h20min. Contaram-se nesse período 538 pessoas que adentraram a
Esplanada: 77 do sexo masculino entre 18 meses a 14 anos (60 utilizaram o
acesso pelo estacionamento); 73 do sexo feminino entre 18 meses e 14
anos (57 acessaram a Esplanada pelo estacionamento); 129 do sexo
masculino entre 15 e 24 anos (94 utilizaram o acesso pelo estacionamento);
102 do sexo feminino entre 15 e 24 anos (71 adentraram a Esplanada pelo
estacionamento); 91 do sexo masculino entre 25 e 59 anos (70 utilizaram o
acesso pelo estacionamento); 54 do sexo feminino entre 25 e 59 anos (34
utilizaram o estacionamento para entrarem na Esplanada); 7 do sexo
masculino a partir de 60 anos (apenas um utilizou o estacionamento) e 5 do
sexo feminino a partir dos 60 anos (todas elas acessaram a Esplanada pela
entrada da GO-020).
A pesquisa com o público foi realizada por quatro integrantes da
equipe13 presentes, que ao total entrevistaram 45 pessoas, sendo 23 do sexo
masculino, 17 do feminino e para 5 não foi feito o registro14. A faixa etária
predominante foi entre 11 e 20 anos (dezoito pessoas). Em seguida, entre 6
e 10 anos (oito pessoas); depois, entre 21 e 30 anos (sete pessoas); entre 31
e 40 anos (sete pessoas); entre 41 e 50 anos (quatro pessoas); e entre 51 e 64
10

Consideramos aqui a GO-020 a entrada principal do CCON.
Monumentos dos Direitos Humanos, Museu de Arte Contemporânea de Goiás e o Palácio
da Música.
12
Guilherme G. P. Bueno de Souza e Lucas Souza Nonato.
13
Aluane de Sá, Henrique Santana, Julianna Carvalho de Oliveira e Karlla Kamylla Passos
dos Santos.
14
Faz-se necessário esclarecer que as entrevistas foram realizadas por abordagem, o que
justifica o fato de alguns dados não terem sido colhidos.
11
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anos (apenas uma pessoa). É possível observar que a categoria de faixa etária
não foi a mesma na contagem visual. Esse resultado expressa que a equipe
não estava suficientemente preparada no que diz respeito aos tipos de
pesquisa, seja quantitativa e/ou qualitativa. Para esse tipo de instrumento
tivemos em seguida a contribuição de uma empresa em pesquisa de
mercado, que inclusive nos orientou sobre a questão da faixa etária.
Queríamos saber se os informantes estudavam ou não. Verificamos
que 29 estudavam, 15 não e um não soube responder. Quanto ao nível de
escolaridade, recolhemos as seguintes informações: dezoito pessoas tinham
ensino fundamental incompleto; onze frequentavam o ensino médio; sete
pessoas tinham ensino superior; um era pós-graduado; um não era
alfabetizado; para um também não foi registrada tal informação.
Para sabermos qual o transporte utilizava essas pessoas para se
locomoverem até o CCON obtivemos as seguintes respostas: 38 pessoas
utilizam o transporte particular (carro ou moto); quatro o transporte público;
duas foram caminhando e apenas uma utilizou o skate15.
Acerca dos motivos pelos quais os informantes utilizam a Esplanada
JK, o resultado é como segue: vinte e oito pessoas para lazer; dez para
esporte e/ou recreação; três pessoas para levarem os filhos; duas apenas
como esporte; uma respondeu para gastar energia; e outra para sair de casa16.
A respeito do equipamento que os informantes utilizam na Esplanada
JK, as respostas foram: 23 utilizavam o skate; dezenove pessoas os patins;
cinco pessoas não utilizavam nenhum equipamento; quatro pessoas a
bicicleta; quatro o longboard; e duas patinetes17.
Sobre a frequência com que iam ao CCON, as respostas obtidas
foram: quatorze estavam ali pela primeira vez; quatorze uma vez por
semana; dez responderam mais de duas vezes na semana; quatro pessoas
informaram que raramente frequentam o CCON; duas responderam que uma
vez a cada quinze dias; e uma referiu uma vez ao mês.

Para esta questão, as opções eram: 1 – transporte público; 2 – carro/moto; e 3º – outros/
qual?
16
Para esta questão as opções eram: 1 – esporte/treino; 2 – esporte/recreação; 3 – lazer; 4 –
outros/ qual?
17
As opções para esta pergunta eram: 1 – bicicleta; 2 – patins; 3 – skate; 4 – nenhum e outros
/qual?
15
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Figura 5 - I Encontro “MAC│Goiás, esplanada e público — pesquisa” pesquisa de público.
Foto: Maria Angelina de Sá C. Donda.

Até então conseguimos observar qual o público, para que utiliza e a
frequência do uso da Esplanada JK. Nossa maior curiosidade era saber se as
pessoas sabiam que ali existe o Museu de Arte Contemporânea de Goiás.
Dos quarenta e cinco informantes, conseguimos registrar que vinte e três
tinham conhecimento; vinte e um não tinham e um não soube responder. Das
vinte e três pessoas que sabiam do Museu, quatro apenas já haviam ido ao
MAC│Goiás, sendo que uma delas mais de duas vezes. Uma apenas foi uma
vez. De outra não obtivemos o registro. Das vinte e três que responderam
saber do Museu e não terem ido, dezenove apresentaram justificativas como:
seis por incompatibilidade de horários; cinco desconhecem o que o Museus
exibe; três não têm interesse pelos temas do Museu; duas responderam que
os seguranças não permitem o acesso de skate; uma respondeu que
desconhece o funcionamento e outra que era a primeira vez no CCON.
Nossa última pergunta era saber o que o MAC│Goiás poderia
oferecer para o informante ir ao Museu. Seis referiram que o horário de
funcionamento deveria melhorar; também seis disseram que era preciso ter
mais divulgação; três não apontaram um motivo; duas assinalaram a
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necessidade de disponibilizar informações visíveis; uma respondeu que o
acesso de skate devia ser liberado, e outro respondeu disponibilizar muitas
obras de arte.
A percepção sobre o Museu não mostra dados novos. O horário de
funcionamento do MAC│Goiás nos finais de semana é até as 17 horas. Mas
ainda pode ser revisto e/ou flexibilizado. O público na Esplanada JK
aumenta consideravelmente ao baixar do sol, pois se trata de uma área
externa, de concreto. E como a maioria das obras do arquiteto Oscar
Niemeyer, não dispõe de área verde ou sombras. Considerando, pois, as
condições climáticas do cerrado, o melhor uso dos espaços abertos é ao
entardecer.
O Museu de Arte Contemporânea de Goiás
O Museu de Arte Moderna e Contemporânea de Goiás, assim criado
no ano de 1987, pelo Decreto-Lei18 nº 2.712, de 18 de maio, foi inaugurado
em 8 de dezembro de 1988. Desde então, firmou-se na memória popular
como Museu de Arte Contemporânea de Goiás, ou também referenciado por
MAC│Goiás, ou somente MAC. Seu acervo foi adquirido da I Bienal de
Artes de Goiás e de outros concursos e Salões de Arte. Também integram o
acervo doações de extintas instituições, como a Caixa Econômica do Estado
de Goiás (Caixego) e o Banco do Estado de Goiás (BEG), os Prêmios
Flamboyant, entre outras, e aquisições. O Museu ficou por muitos anos no
Centro da Cidade de Goiânia, ocupando a sobreloja do edifício Parthenon
Center.
No final da década de 1990, o MAC│Goiás, ainda na antiga
instalação, passou por uma adequação no espaço expositivo. E desde que foi
reaberto estabeleceu-se com um grande promotor da arte no estado,
principalmente da arte contemporânea, bem como viabilizou exposições de
artistas da vanguarda tanto nacional quanto internacional, trabalhando com
exposições temporárias de artistas contemporâneos e de seu acervo.
Nesse mesmo período, o governo do estado encomendou um projeto
ao arquiteto Oscar Niemeyer para as instalações de um centro cultural. E
assim, no ano de 2006, o Museu ganha uma nova sede, no então inaugurado

18

Mesma Lei de criação do Museu Pedro Ludovico Teixeira. Disponível em:
<http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=9578>. Acesso em: 25 jul.
2016.
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Centro Cultural Oscar Niemeyer, que, periodicamente19, abrigou algumas
exposições no salão principal20. O início de sua transferência ocorreu em
2011, com a utilização das salas expositivas e parte do administrativo. Em
meados de 2014, efetivamente o Museu passa a funcionar no CCON. O
acervo é transferido, ocupando outro espaço, após a realização de estudos
prévios, pois originalmente o espaço para a Reversa Técnica (RT) seria no
subsolo próximo às Galerias de Arte e administração. Hoje o acervo
encontra-se no prédio retangular ao lado, o qual foi adequado para ter espaço
reservado à RT. Esse prédio originalmente receberia uma biblioteca,
restaurante panorâmico e sala de cinema, este último em fase de finalização.
O I encontro “MAC│Goiás, público e esplanada”: algumas reflexões
O I Encontro da REM-Goiás (Gestão 2015-2016) no Museu de Arte
Contemporânea de Goiás foi realizado no dia 5 de julho de 2015, com o
objetivo de desenvolver uma ação para o público da Esplanada JK, num
horário diferenciado. Nossa ação foi proposta para ter início às 18h30min e
término às 20h30min.
Em nossas reuniões internas discutimos e elaboramos a metodologia
que segue no quadro abaixo. A Direção do Museu foi extremamente
receptiva à REM-Goiás, acolhendo nossas solicitações e também
disponibilizando transporte21 para os interessados. A divulgação desse
Encontro e das demais ações da Rede é feita via redes sociais, blog e por email (Google Groups).

Logo na inauguração o MAC│Goiás recebeu uma exposição temporária, ficando em
cartaz apenas por alguns dias. Até o ano de 2011, poucas foram as exposições temporárias
realizadas nesta nova sede.
20
Consideramos como salão principal o prédio suspenso sobre a esplanada, sustentando por
uma larga e grande coluna. Seu acesso se dá somente por meio de uma rampa pela da
Esplanada JK.
21
Van do CCON com saída e retorno da Catedral Metropolitana de Goiânia – centro da
cidade.
19
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Quadro 1 - Síntese da proposta de metodologia para o I Encontro.

Atividade
Mobilizar23 o
público da
Esplanada JK, com
cartazes de ordem:
“Vem com a REM”
“Oieeê!”
“Vamos ao
museu?”
“Agora!”
Introduzir a ação
da REM-Goiás, no
MAC│Goiás e na
exposição “Um só
corpo: arte
contemporânea nos
países do
Mercosul”
Visita à exposição

Envolvidos22
Aluane,
Julianna,
Kamylla e Maria
Angelina24

Local
Esplanada JK

Imagem
Profa.
Camila e
Guilherme

Duração
Quinze
minutos

REM-Goiás:
Aluane e
Camila;
MAC│Goiás:
Kamylla;
exposição:
Aluane e
Kamylla
Todos de forma
livre

Em frente à
rampa de
acesso ao
Museu

Guilherme

Vinte
minutos

MAC│Goiás

Trinta
minutos

Após a visita livre
à Esplanada, à a
exposição e ao
curso de
museologia,
realizar diálogo
com os visitantes
Instrumento de
percepção

Aluane, Camila,
Julianna e
Kamylla

Exposição

Maria
Angelina e
Camila
Maria
Angelina

Guilherme

Entrada do
Museu

Maria
Angelina

Quarenta
minutos

_______

Fonte: Autora.

Na exposição “Um só corpo: arte contemporânea nos países do
Mercosul”, nosso intento era fazer algumas recomendações, como não usar
22

Os envolvidos foram orientados a usar calça jeans e camiseta preta, e fazer observações
sobre o processo para avaliação posterior.
23
Iniciamos a mobilização juntas e realizamos um percurso predeterminado (recepção na
entrada/estacionamento, sentido Museu, Monumento aos Diretos Humanos, seguindo para
o Palácio da Música, uma volta no centro da Esplanada JK e depois ao MAC│Goiás, para
que as pessoas pudessem ver e nos acompanhar).
24
Maria Angelina estava de patins.
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equipamentos no espaço expositivo, por uma questão de segurança pessoal
e dos objetos expostos. Também realizamos uma breve introdução sobre a
mostra e comunicamos que logo após a visita livre seria feita uma roda de
conversa.
Para a hora de conversa, comunicamos o que já havíamos levantado
em pesquisa anterior feita na Esplanada JK. Dialogamos sobre a definição
de arte contemporânea, com base na Enciclopédia do Instituto Itaú Cultual,
conforme ilustra o trecho a seguir:
Os balanços e estudos disponíveis sobre arte contemporânea
tendem a fixar-se na década de 1960, sobretudo com o advento
da arte pop e do minimalismo, um rompimento em relação à
pauta moderna, o que é lido por alguns como o início do pósmodernismo. Impossível pensar a arte a partir de então em
categorias como "pintura" ou "escultura". Mais difícil ainda
pensá-la com base no valor visual, como quer o crítico norteamericano Clement Greenberg. A cena contemporânea – que
se esboça num mercado internacionalizado das novas mídias e
tecnologias e de variados atores sociais que aliam política e
subjetividade (negros, mulheres, homossexuais etc.) – explode
os enquadramentos sociais e artísticos do modernismo,
abrindo-se a experiências culturais díspares. As novas
orientações artísticas, apesar de distintas, partilham um espírito
comum: são, cada qual a seu modo, tentativas de dirigir a arte
às coisas do mundo, à natureza, à realidade urbana e ao mundo
da tecnologia. As obras articulam diferentes linguagens –
dança, música, pintura, teatro, escultura, literatura etc. –,
desafiando as classificações habituais, colocando em questão o
caráter das representações artísticas e a própria definição de
arte. Interpelam criticamente também o mercado e o sistema de
validação da arte [...]25.

Também buscamos saber dos visitantes se haviam se emocionado em
algum momento, assim como a mensagem que a exposição passou, o que foi
mais importante, se aprenderam alguma coisa e o que esperavam encontrar.
Falamos ainda sobre a REM-Goiás, sobre o curso de graduação em
museologia, sobre a Exposição, abarcando os trabalhos expostos e a
proposta curatorial. Para tanto, a curadora Morella Jurado nos leva a uma
viagem de muitos sentidos:
25

Disponível em:< http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo354/arte-contemporanea>.
Acesso em: 20 jun. 2015.
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A mim me parece que este esboço de esperança de vida e de
narração astutamente mencionado por Benjamin condensa de
algum modo a história dos países e dos povos do sul. Produto
do empreendimento colonial e em seguida neocolonial, cada
país e cada um de nossos povos vivenciou sua própria viagem,
mas se mantiveram ao mesmo tempo confinados e alheios ao
resto. E só agora, quando vamos começar a relatar, a narrar
novamente o que se viveu, o que se sofreu, o que se resistiu
nesse infinito espaço de tempo – que vai da recôndita, embora
de largo, palpitante era pré-hispânica até o universo de sentido
e experiência atual – sinto que este macrorrelato de viagem
revela o fio condutor e silencioso de grande parte dos impulsos
imaginativos e hermenêuticos da nossa vasta e multissaborosa
aventura estética. Aventura de um afazer urgente para a
sobrevivência da nossa grande pátria hoje convertida em alvo
do império [...]26.

Trinta e três pessoas se aventuraram conosco. Sentados no chão,
fizemos um círculo, próximo à entrada do Museu, e iniciamos a conversa.
Apresentamos um pouco dos resultados da pesquisa na Esplanada JK, feita
no dia 13 de junho. Falamos sobre a REM-Goiás e também sobre o curso de
graduação em Museologia e sequencialmente sobre a exposição, valendonos das perguntas anteriormente mencionadas. Muitas pessoas dialogaram
conosco, deram-nos parabéns pela iniciativa, sugeriram algumas alternativas
como: estender o horário da exposição; fazer a divulgação em redes sociais;
utilizar aplicativos em celulares das instituições culturais; promover a
divulgação na própria esplanada. Mencionaram alguns trabalhos que mais
lhes chamaram a atenção, como os de Argelia Bravo (Venezuela), Alejandro
Curtto (Argentina), Ângela Barbour (Brasil), Ana Laura Cantera
(Argentina), Mario Sarabí (Uruguai) e G. Fogaça (Brasil).
Vale apontar que o desenho da metodologia, apesar de discutido
quase à exaustão por nós, apresentou algumas falhas. Por exemplo,
pensávamos que quando as pessoas lessem as frases dos cartazes elas nos
seguiriam. Contudo, isso não aconteceu, o que nos obrigou a ir atrás das
pessoas. Nesse momento, várias outras entraram no museu, sem que
houvesse alguém da REM-Goiás esperando-as na Exposição. Assim,
apresentamos rapidamente a ideia e deixamos as pessoas livres para ver a
mostra. E na medida do possível fomos conversando uma a uma com as que
já estavam lá dentro.
26

“Um só corpo na véspera do beijo”, texto de Morella Jurado, curadora da Exposição.
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Figura 6 - I Encontro “MAC│Goiás, esplanada e público — visita” visita a exposição. Foto:
Maria Angelina de Sá C. Donda.

Na avaliação posterior ao atendimento/roda de conversa, a Profa.
Camila apontou que, na esplanada com os cartazes em mãos, andamos
rápido e na maioria das vezes muito juntas. A despeito disso, no conjunto
consideramos que tivemos bastante êxito na proposta desse Encontro.
Registramos que durante todo o tempo em que estávamos no Museu com a
exposição aberta, as pessoas continuaram subindo, conferindo a mostra e
acompanhando por algum momento a atividade da roda de conversa.
Acerca dos resultados do instrumento de pesquisa, registramos a
participação de cinquenta e quatro pessoas, ainda que na roda de conversa
tivéssemos contado trinta e três. Portanto, algumas pessoas que não
participaram da roda acabaram respondendo ao questionário.
Dessas cinquenta e quatro pessoas, vinte e uma eram do sexo
masculino e trinta e duas do sexo feminino. Uma não informou. Em relação
à idade, os dados são os seguintes: vinte pessoas com idade entre 11 e 20

113

ARTE, MUSEUS E ACESSIBILIDADE: Reflexões da Rede de Educadores em Museus de Goiás

anos; dezoito pessoas entre 21 e 30 anos; sete entre 41 e 50 anos; quatro
entre 31 e 40 anos; três pessoas entre 51 e 60 anos e duas entre 7 e 10 anos.
Sobre o nível de escolaridade, o resultado é como segue: quinze
pessoas com ensino superior incompleto; quatorze com ensino superior
completo; oito pessoas com ensino fundamental incompleto; sete com
ensino médio completo; sete também com o ensino médio incompleto; duas
com pós-graduação. Uma pessoa não informou.
Dessas pessoas, trinta e duas trabalhavam e vinte e duas eram
estudantes.
À pergunta se já tinham conhecimento da REM-Goiás, o gráfico que
segue nos mostra que:

Gráfico 1 - Instrumento de percepção: I Encontro “MAC│Goiás, público e esplanada".
Fonte: Autora.

Também nos preocupamos em saber se as pessoas haviam
compreendido o que era a REM-Goiás. Das cinquenta e quatro pessoas que
responderam ao instrumento, trinta afirmaram que sim e vinte e quatro
disseram que não. Esses dados mais uma vez nos levaram a perceber que
muitas pessoas alheias à atividade responderam ao instrumento.
Ainda buscamos saber se as pessoas gostariam de se tornar membro
da REM-Goiás. As respostas foram como segue: vinte e sete responderam

114

ARTE, MUSEUS E ACESSIBILIDADE: Reflexões da Rede de Educadores em Museus de Goiás

que não; dezesseis pessoas responderam que sim; sete não responderam e
quatro afirmaram já serem membros.
Repetimos algumas questões do instrumento de pesquisa que
utilizamos no dia 13 de junho. A primeira dizia respeito à frequência com
que iam à Esplanada. Vinte e cinco pessoas afirmaram ser a primeira vez;
oito responderam que raramente vão; mesmo número respondeu que vai uma
vez ao mês; cinco pessoas que vão mais de uma vez por semana; três
responderam que vão mais de duas vezes por semana; três também
responderam que vão quinzenalmente; e duas mais de quatro vezes ao mês.
A outra pergunta que esteve presente em ambos os instrumentos foi
se sabiam que existia o Museu no CCON. Trinta e um responderam que não;
vinte e duas afirmaram que sabiam e uma não respondeu. Se já conheciam o
Museu, quarenta e quatro pessoas responderam que não; nove afirmaram
que já conheciam; uma não informou. Quanto à pergunta se haviam gostado
de ter visitado o Museu naquele momento, cinquenta responderam que sim;
quatro responderam que não.
Respondendo à pergunta que avaliava nossa atividade, quarenta e
cinco responderam ótimo; sete acharam boa; duas pessoas consideraram
regular.
Também perguntamos se gostariam de fazer algum comentário
sobre a atividade. Trinta e seis pessoas responderam que não; dezesseis que
sim; duas não responderam. Apesar disso, dezenove pessoas deixaram
algum comentário. Seis manifestaram que deveria haver mais divulgação;
duas disseram que a atividade era muito boa; outras duas que deveria ter com
frequência; uma disse que adorou e que deveria ter sempre; uma sugeriu que
identificássemos todos os museus de Goiânia; duas acharam ótimo; uma
sugeriu intensificar as atividades; uma referiu que a divulgação com os
cartazes a levou à visita; uma considerou muito interessante; uma achou
muito “louco” e outra escreveu “parabéns”.
Ao perguntarmos se participariam novamente, quarenta e nove
responderam afirmativamente; três pessoas responderam que não; uma
talvez e outra não informou. Também perguntamos acerca da freqüência.
Vinte e uma pessoas responderam uma vez por semana; vinte e uma
responderam quinzenalmente; seis disseram que uma vez por mês; cinco
responderam que semestralmente; uma não se manifestou. A última questão,
sobre se gostariam de saber de outras ações da REM-Goiás, trinta e sete
responderam que sim; quatorze afirmaram que não gostariam e três não
responderam.
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Certamente que uma comparação das respostas dos instrumentos de
percepção nos permitirá fazer outras análises. Portanto, tais fontes de
informações poderão ser úteis tanto para a Rede de Educadores em Museus
de Goiás quanto para o próprio Museu de Arte contemporânea de Goiás e
demais interessados.
Este I Encontro da Gestão 2015-216 nos fez perceber o quão rico e
positivo pode ser um instrumento de pesquisa, por mais simples que seja,
pois retroalimenta nossas ações, além de possibilitar uma profícua
aproximação com o público das instituições museológicas.
Considerações finais
Ao longo deste texto, contemplamos, de uma forma particular27 uma
apresentação dos cincos encontros realizados pela REM-Goiás, sempre
abordando a mesma temática. Especificamente sobre a proposta do VII
Seminário “AMA – Arte, Museus e Acessibilidade”, ressaltamos nosso
propósito de trazer nomes importantes para estarem conosco durante os
quatro dias do evento. Registramos aqui que, em alguns momentos de
descontração, brincávamos que o amor pela causa nos fazia seguir
acreditando que tudo era possível, como de fato foi, a ponto de termos pela
primeira vez uma publicação maior da REM-Goiás.
Acreditamos que esta coordenação desenvolveu ações robustas.
Nesse um ano de gestão, mostrou comprometimento do início ao fim, no
planejamento e no desenvolvimento das ações. Envolveu toda equipe,
contou com o importante apoio do Projeto de Extensão e dos bolsistas.
Foram muitos os parceiros, em especial o Museu Antropológico da UFG,
que acolheu a REM-Goiás desde o início, destinando-lhe um espaço nesta
casa, além de todas as suas investidas, sobretudo nos seminários.
Deixamos algumas lacunas em nossa gestão. Por exemplo, os
instrumentos de percepção, utilizados nas ações da REM-Goiás, foram
tabulados, mas nem todos foram analisados. Há muito ainda a ser feito.
Nosso material poderá ser convertido em pesquisas futuras. Para a Rede de
Educadores em Museus, em particular, é propícia para pesquisa.
Os cinco encontros desta gestão foram de suma importância,
particularmente porque reuniram pessoas diversificadas, ampliaram o
público para além dos docentes e discentes de museologia – maior e fiel
27

É um olhar absolutamente individual sobre as ações desta gestão da REM-Goiás.
116

ARTE, MUSEUS E ACESSIBILIDADE: Reflexões da Rede de Educadores em Museus de Goiás

público da REM-Goiás. No I Encontro pudemos divulgar a REM-Goiás para
algumas pessoas que frequentam a Esplanada. Muitas delas não conheciam
o MAC│Goiás. No II Encontro foi-nos possível formar parcerias entre a
PUC-Goiás e algumas Gerências da Seduce, as quais se estenderam ao
Seminário. Acreditamos que a REM-Goiás poderá contar com essas
parcerias em outras ações. Isso sem contar a vivência, que só poderá ser
dimensionada por quem passou por ela.
No III Encontro a oportunidade de nos aproximarmos da AGG e do
ReMuSocial CO foi extremamente produtiva. Discutimos sobre Arte,
Museus e Acessibilidade num espaço especial, pulsante, que pulsa arte, que
pulsa processos de musealização, que pulsa acessibilidade, que pulsa...
No IV Encontro retornamos a ‘nossa casa’. Na exposição “Lavras e
Louvores”, dialogamos com uma das curadoras. Estar com “nosso” fiel e
acolhedor público, além de estimulante, foi extremamente inspirador.
O V Encontro desta gestão foi na cidade de Goiás. Particularmente
para nós ele nos transformou. Os desafios, os receios de estar num mundo
distante do nosso, em trabalhar com pessoas desconhecidas e mais do que
especiais, foi também assustador. Invadimos as duas praias, ou melhor, as
duas paisagens! Mas foi de uma emoção sem descrição. Apesar de todas as
barreiras, foi um Encontro muito emocional. Ultrapassamos limites, cada
qual a sua maneira. Conhecemos o outro, nos conhecemos. Superamos!
O VII Seminário, “AMA – Arte, Museus e Acessibilidade”, deixounos um gostinho de missão cumprida. Conseguimos manter a programação
e trazer até Goiânia profissionais de gabarito em Arte, Museus e
Acessibilidade. Fomos contemplados com fomento da Capes e da Fapeg,
além do envolvimento total da coordenação, dos bolsistas, dos voluntários,
de todos os parceiros e apoiadores. Foi árduo, muito, mas foi gratificante.
Desejamos que tenha sido de dimensão igual ou superior para todos
que nos acompanharam. Quiçá todos tenham aprendido tanto quanto nós.
Essa experiência pessoal e profissional foi de grande proporção (sem
exageros). Aproveito para deixar o mais carinhoso dos agradecimentos a
todos os envolvidos, parceiros, colaboradores, apoiadores, alunos, bolsistas,
voluntários, público, aos amigos e às instituições que nos receberam.
Agradecemos pelos votos de confiança.

117

ARTE, MUSEUS E ACESSIBILIDADE: Reflexões da Rede de Educadores em Museus de Goiás

Referências
BRASIL. Presidência da República. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de
2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, e dá outras providências. Diário Oficial [da] União, Brasília, DF,
20 dez. 2000. Seção 1, p. 2. Disponível em:
<http://www.acessibilidadebrasil.org.br/versao_anterior/index.php?itemid=
43>. Acesso em: 18 jul. 2016.
BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 5.296, de dezembro de 2004.
Regulamenta a Lei n° 10.048, de 8 de novembro de 2000, dando prioridade
ao atendimento de “pessoas portadoras de deficiência”. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Lei/L13146.htm> Acesso em: 19 jul. 2016.
BRASIL. Câmara dos Deputados. Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009.
Institui o Estatuto de Museus e dá outras providências. Brasília, DF, 2012.
Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2009/Lei/L11904.htm> Acesso em: 18 jul. 2016.
BRASIL. Congresso. Senado. Constituição (1988). Artigos 215 e 216,
Seção II – Da Cultura. Senado Federal.Brasília, DF, 2010. p. 139-140.
GOIÁS. Casa Civil. Decreto-Lei nº 2.712, de 18 de maio de 1987. Criação
do Museu Pedro Ludovico Teixeira e Museu de Arte Moderna e
Contemporânea de Goiás.. Disponível em:
<http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=9578>.
Acesso em: 25 jul. 2016.
JURADO, Morella. Um só corpo: arte contemporânea nos países do
Mercosul. Goiânia, GO: Talento, 2015.
INSTITUTO ITAÚ CULTURAL. Enciclopédia. São Paulo. Disponível em:
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/#!/q=arte%20contempor%C3%A2n
ea>. Acesso em 20 jul. 2016.

118

ARTE, MUSEUS E ACESSIBILIDADE: Reflexões da Rede de Educadores em Museus de Goiás

REM-GOIÁS. Estatuto da Rede de Educadores em Museus de Goiás.
Goiânia, GO, 2012. Disponível em:
<https://pt.scribd.com/document/85858562/Estatuto-REM-Goias-16-0312>. Acesso em: 5 jul. 2016.

119

ARTE, MUSEUS E ACESSIBILIDADE: Reflexões da Rede de Educadores em Museus de Goiás

V ENCONTRO DA REM-GOIÁS – GESTÃO 2015-2016:
“ARTE, MUSEUS E ACESSIBILIDADE NAS PAISAGENS
DE GOIÁS”
Lara Pelhus Gomes Claudino
Guilherme Gomes Pimenta Bueno de Souza
Lucas de Souza Nonato
Karlla Kamylla Passos dos Santos
Nataly Mendes Vitorio
Introdução
A Rede de Educadores em Museus de Goiás (REM–Goiás) é um
coletivo, como outros existentes em vários estados do Brasil, criado no ano
de 2010, com as finalidades de mapear as ações educativas realizadas nas
instituições culturais, estimular a criação de serviços educativos nas
instituições que ainda não disponibilizam programas à comunidade, integrar
diferentes instituições culturais e museais, além de promover a relação entre
cursos de formação (graduação e pós-graduação).
Essa rede funciona em diálogo com um Projeto de Extensão da
Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás (FCS/
UFG)1 e insere-se no curso de Museologia, onde estudamos. Por meio desse
projeto são viabilizadas bolsas de extensão (quatro voluntárias e uma
remunerada), apoio logístico no âmbito do Museu Antropológico da UFG e
outros suportes para o fomento das ações da rede.
Durante a Gestão de 2015-20162, a RE-Goiás trabalhou o tema “Arte,
Museus e Acessibilidade – AMA”. O objetivo era o incentivo a reflexões e
diálogos a respeito da arte como um fenômeno de ordem estética que
proporciona percepções, sensibilidade e emoções, como “um tipo
característico de percepção: a estética, que destaca a possibilidade de
contemplação, compreensão e fruição, baseadas, como diz Kant, no livre
jogo que implica uma associação entre entendimento e imaginação”
1

Projeto FCS-11. Coordenado desde fevereiro de 2014 pela Profa. Camila A. de Moraes
Wichers.
2
Gestão 2015-2016: Aluane de Sá (Coordenação-Geral); Lucas de Souza (Coordenação de
Comunicação); Simone Rosa (Coordenação de Estudos e Articulação) e Karlla Kamylla
Passos (Secretária-Geral).
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(TAVARES, 2003, p. 32). A temática escolhida abordou, por sua vez, os
Museus para além das instituições tradicionais, como processos de
musealização, ao despertar para a relevância da salvaguarda e da
comunicação do patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial. Por fim,
a acessibilidade foi compreendida como direito do cidadão de ter acesso às
referências culturais.
A acessibilidade nos espaços culturais pressupõe que as
exposições, espetáculos, acervos, apresentações artísticas,
cursos, oficinas, espaços de convivência e todos os demais
serviços básicos e eventuais oferecidos devem estar ao alcance
de todos os indivíduos, perceptíveis a todas as formas de
comunicação e com sua utilização de forma clara, permitindo
o conforto, a segurança e a autonomia dos usuários. (GUIA...,
2012, p. 24).

O Estatuto da REM–Goiás3 até a Gestão 2015-2016 previa a
realização de cinco encontros, que poderiam de estudo ou de reflexão sobre
experiências, todas seguidas por uma sessão de informes e planejamento.
O I Encontro da Gestão 2015-2016 ocorreu no Museu de Arte
Contemporânea de Goiás e foi intitulado “MAC–Goiás, Esplanada e
Público”. O II Encontro deu-se no Centro Cultural Jesco Puttkamer e
denominou-se “Os Museus, seus Públicos e o Compromisso da
Acessibilidade”. O III Encontro desenvolveu-se no Beco da Codorna,
também chamado de Museu do Grafite, e se chamou “Street Art,
Visibilidades e Públicos”. O IV foi realizado no Museu Antropológico, sob
o título “Lavras e Louvores: curadoria, montagem e público”. Foram ainda
realizados alguns encontros de estudo pela equipe interna, no período de
agosto de 2015 a fevereiro de 2016, em que se trataram dos seguintes textos:
“Educação patrimonial: histórico, conceitos e processos” (IPHAN, 2014);
“Mediação: provocações estéticas” (MARTINS, 2005); “Paisagem cultural
e patrimônio” (RIBEIRO, 2007). O V e último Encontro foi realizado nos
Lares São José e São Vicente de Paulo na cidade de Goiás, com o tema
“Arte, Museus e Acessibilidade nas Paisagens de Goiás”4. A realização de
um encontro fora da capital Goiânia, onde as atividades da REM–Goiás
3

Estatuto, 16 mar. 2012. Disponível no blog da REM–Goiás:
<http://remgoias.blogspot.com.br/>. Acesso em: 5 jul. 2016.
4
As informações e fotos do primeiro ao quinto encontro podem ser encontrados no blog da
REM–Goiás.
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acabam ganhando maior vigor, faz parte das estratégias de interiorização da
rede, tendo sido implantada já na Gestão 2014-2015 com atividades nos
museus e instituições culturais de Jataí e Serranópolis.
A cidade de Goiás foi primeiramente denominada Arraial de
Sant'Anna, quando colonizadores portugueses encontraram ouro nas
redondezas. Em 1736 teve a elevação de arraial para vila, sendo renomeada
como Vila Boa de Goyaz.
Em 1748, quando Dom Marcos de Noronha, o Conde dos Arcos, cria
a Capitania de Goiás, inicia-se então a construção de alguns edifícios, e a
Vila se torna capital do Estado. No entanto, no fim do século XVIII, sua
principal atividade, a extração do ouro, se esgota, e a população tem de tomar
novos rumos econômicos, optando pela produção agropecuária.
Em 2001, a cidade recebe o título de Patrimônio Histórico da
Humanidade, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (Unesco). Dessa forma, a cidade de Goiás colocava-se como
espaço potencial para as ações da Rede, tendo em vista o amplo conjunto
patrimonial e, mais do que isso, as diversas referências culturais da região.
Justificativa
A partir da nossa atuação como bolsistas da REM–Goiás,
percebemos a importância de abordar a temática “Arte, Museus e
Acessibilidade – AMA” em um contexto prático, como este executado no V
Encontro. Acreditamos, também, que é de extrema relevância que essas
práticas sejam comunicadas, a fim de inspirar outros colegas, visando
contribuir para o desenvolvimento de atividades cada vez mais criativas e
inclusivas. A temática escolhida – “Arte, Museus e Acessibilidade nas
Paisagens de Goiás” –, ao inserir o vetor paisagem, dialogou com o tema
“Museus e Paisagens Culturais”, proposto para a Semana de Museus, entre
16 e 22 de maio. Cabe destacar que o Instituto Brasileiro de Museus
(IBRAM) adotou esse tema a partir de sua definição pelo Conselho
Internacional de Museus (ICOM).
Objetivo geral
O objetivo da REM-Goiás foi estimular, por meio de conversas e
atividades com desenhos e/ou textos, os estudantes de ensino fundamental
do Lar São José a refletir sobre as paisagens onde estão inseridos. O
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propósito era trazer suas percepções acerca dos espaços cotidianos e,
posteriormente, partilhar os resultados com os idosos do Lar São Vicente de
Paulo. Para tanto, planejou-se uma pequena exposição com materiais
produzidos pelas crianças, ação que acabou se tornando mais rica, pois
contou com a participação dos idosos, que também fizeram e expuseram
seus desenhos.
Objetivos específicos

Discutir o conceito de paisagem como construção individual e
coletiva acerca do espaço em que as crianças estão inseridas;

Provocar discussões, por meio de experiências e análises das próprias
crianças, sobre as transformações que as paisagens de Goiás estão sofrendo
ao longo dos anos;

Estimular o pertencimento a partir do reconhecimento de pontos
culturais que os alunos consideram importantes em Goiás;

Promover, por intermédio de oficina com objetos imersos em areias
coloridas, um momento para provocar a comunicação sensorial;

Incentivar as crianças a conhecerem mais sobre a Serra Dourada;

Evidenciar curiosidades sobre a Serra Dourada – suas areias
coloridas –, bem como verificar a presença dessas nos quadros de Goiandira
do Couto, que retratam justamente as paisagens de Goiás;

Estimular a criatividade mediante uma atividade de desenho e
escrita;

Mostrar o resultado para os idosos do Lar São Vicente, em uma
exposição com atividades produzidas pelos alunos;

Proporcionar um momento de interação com os idosos do Lar São
Vicente, manifestando as percepções e lembranças tidas diante das
paisagens mencionadas e/ou retratadas nos trabalhos dos alunos.
Histórico das instituições
O Lar São José foi fundado no dia 19 de março de 1922, quando o
médico José Neto de Campos Carneiro deixou em seu testamento um pedido
para que sua casa se tornasse um orfanato administrado pelas Irmãs
Dominicanas de Nossa Senhora do Rosário de Monteils. Durante muitos
anos, o Lar São José foi a casa e referência de várias crianças, que iam
pequenas para o orfanato e cresciam aprendendo, além da religião, a ler,
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escrever, tocar piano, bordar e costurar. Após anos, a fim de cumprir uma
legislação federal, o Lar São José, assim como outros orfanatos, foi fechado.
Contudo, buscando respeitar o pedido de Dr. Neto, a Ir. Revy e Dom
Tomás, em diálogo com as comunidades quanto à melhor forma de
utilização do prédio, perceberam que os vila-boenses precisavam de uma
escola. E assim, sob a administração de uma equipe colegiada, cujo
presidente é o Bispo Diocesano de Goiás, o Lar São José, agora escola de
Ensino Fundamental e de tempo integral, passou a atender crianças carentes
da cidade e região.
O Lar São Vicente de Paulo foi construído no ano de 1909, com o
intuito de higienizar as “praças, becos e vielas” (SOUZA, 2014, p. 15),
acolhendo em seus espaços “os pobres e os indigentes da antiga capital de
Goiás” (SOUZA, 2014, p. 15). Tinha princípios voltados para a caridade e
sua administração era feita pelas freiras Dominicanas. Hoje se tornou um
Lar que abriga, em sua maioria, idosos, deficientes físicos e principalmente
pessoas com doenças mentais. É “uma Associação Civil de assistência social
sem fins lucrativos de longa permanência para idosos pobres a partir de 60
anos” (SOUZA, 2014, p. 15), embora abrigue moradores com menos de 60
anos, que estão na instituição desde a infância, quando ainda eram aplicados
os princípios de higienização.
Apontamentos conceituais e teóricos
Nosso trabalho partiu de uma reflexão acerca dos conceitos de “ação
educativa, mediação, exclusão, inclusão e acessibilidade”. Para tanto,
realizamos várias leituras, como já supracitado, de bibliografias que tratam
sobre os conceitos mencionados e outras que complementaram esses
estudos, como “educação patrimonial, patrimônio cultural e natural”.
A ação educativa está no grupo de comunicação da cadeia operatória
museológica, formada por pesquisa, salvaguarda (conservação e
documentação) e comunicação (expografia e ação educativa). Refere-se a
ações desenvolvidas com o público de museu: escolar; familiar;
especializado; organizados de terceira idade; portadores de deficiência física
e/ou mental; oriundos de ONG, associações, sindicatos e clubes diversos
(como veremos de maneira mais detalhada adiante). A relação entre
educação e museus está em construção permanente. Conceitos e vivências
estão sempre em discussão.
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A educação pode ser dividida em três categorias, segundo Martha
Marandino (2008):

Educação formal: sistema educacional hierarquicamente estruturado
e cronologicamente graduado, da escola primária à universidade;

Educação não formal: atividade fora do sistema formal;

Educação informal: processo realizado ao longo da vida em que o
indivíduo adquire atitudes, valores, procedimentos e conhecimentos da
experiência cotidiana e das influências educativas de seu meio familiar,
profissional, lazer e mídias de massa.
O V Encontro pode ser compreendido como uma ação educativa
museal, de caráter não formal – um dos conceitos trazidos acima –, embora
a ação tenha dialogado com a educação formal, no caso das ações realizadas
no Lar São José, e com a educação informal, no caso do Lar São Vicente.
Ações educativas são imprevisíveis, por envolverem pessoas, tempo
e outros fatores. Nessa atividade não foi diferente. Embora tivéssemos
planejado tudo minuciosamente, nos surpreendíamos a todo o momento. A
metodologia escolhida contribuiu eficientemente para o trabalho prático.
Contudo, tivemos de fazer adequações, visto que alguns elementos novos se
colocaram para a equipe, principalmente aquelas trazidas pelas crianças e
idosos. Isso foi positivo para redirecionarmos nossas atividades, visto que
devem ser pensadas e voltadas para as pessoas.
A mediação deve trazer um conhecimento de forma interativa,
agregando positivamente os aprendizados não formais. Esses aprendizados
não devem representar para o aluno o mesmo que na escola. Ainda que a
atividade tenha sido executada nesse espaço, suas bases teóricas precisam
ser diferentes na prática realizada. No caso do presente Encontro, que
“ocupou” o espaço escolar com uma atividade, embora o diálogo entre
educação formal e não formal tenha se colocado, a liberdade, criatividade e
experiência sensorial marcaram o evento. Acerca disso, Rejane Coutinho
(2009), no texto “Questões sobre a formação de mediadores culturais”,
esclarece que o aluno precisa ser esclarecido quando se trata de espaços e
momentos de educação formal, não formal ou informal.
Alguns conceitos utilizados no texto intitulado “Desafios
contemporâneos da formação e atuação em museologia: exclusão, inclusão
e acessibilidade” (SANTOS; MOYANO, 2015) nortearam esse trabalho. O
conceito de exclusão é abordado por Gabriela Aidar (2002), que afirma que
se trata de processos pelos quais um indivíduo, ou um grupo de indivíduos,
encontra-se com acesso limitado aos instrumentos que constituem a vida
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social e são, por isso, alienados de uma participação plena. Aidar (2002)
também trata do conceito de inclusão e propõe que, para além de uma maior
acessibilidade às instituições, o desenvolvimento de ações culturais deve ter
impacto político, social e econômico, de curto e longo prazo. Viviane Panelli
Sarraf (2008) aborda a questão da acessibilidade associando-a à ideia de
construção de ambientes que consideram o uso de todos os indivíduos,
independentemente de suas limitações físicas e sensoriais.
Metodologia preliminar
A proposta desse Encontro foi desenvolver uma ação educativa com
os estudantes do Lar São José, mediada pela relação das crianças com as
paisagens que as cercam, na cidade de Goiás, motivando também o
sentimento de pertencimento para com os seus patrimônios.
Expomos aos alunos que a paisagem é tudo que nos cerca – pessoas,
lugares, festas e objetos –, os quais são construídos a partir de cada olhar e,
por isso, podem conter vários conceitos. Assim, utilizando o conhecimento
prévio das crianças em relação às paisagens da cidade de Goiás, traçamos
como meta falar sobre uma dessas paisagens, a Serra Dourada, que cerca
todo o município.
Valemo-nos também da prática de uma conhecida pintora da cidade,
Goiandira do Couto, já falecida, que produzia telas das paisagens culturais,
como a Igreja do Rosário, Cruz do Anhanguera, becos de pedras e demais
paisagens, utilizando, em vez de tintas e pincéis, apenas cola e as famosas
areias multicoloridas encontradas na Serra Dourada.
Etapas previstas

Diálogo: as paisagens são feitas de pessoas, festas, objetos,
construções e histórias e podem ser conceituadas por diferentes pontos de
vista.

Sensibilização e criação de vínculo: quais paisagens são
importantes? Quem conhece a Serra Dourada? Quais histórias ouviram sobre
esse lugar?

Trabalho com os sentidos: as areias da Serra Dourada. Trabalho
sensorial com bacias de areias para procurar imagens e objetos;

Goiandira do Couto: quem foi? Como trabalhava?
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Qual paisagem eu escolho? Produção visual ou textual individual
com as paisagens que cada um vai escolher.
Obs.: Estimular a continuidade de aprofundamento da pesquisa sobre
Goiandira
No Lar São Vicente:

Montar a exposição;

Trabalho sensorial com bacias de areias para procurar imagens e
objetos.
Lanche coletivo com música.
Os quadros a seguir detalham as etapas previstas:
Quadro 1 - Detalhamento das etapas previstas – Lar São José

Data
19/2/2016

Horário
7h30min
8h00min

8h00min
19/2/2016
8h10min

19/2/2016

8h10min
8h40min

Local/
Espaço
Lar São José
Sala
de
Atividades
do Lar São
José
Sala
de
Atividades
do Lar São
José

8h40min
19/2/2016
9h20min

Sala
de
Atividades
do Lar São
José

9h20min
19/2/2016
9h40min

Sala
de
Atividades
do Lar São
José

9h40min
19/2/2016
10h00min

Sala
de
Atividades
do Lar São
José

19/2/2016

10h00min
10h30min

Detalhamento da Atividade
Organização do Espaço
Apresentação dos alunos e membros da
REM–Goiás. Perguntar o nome de cada
aluno e questionar o que acham que vão fazer
nessa atividade.
Sensibilização e criação de vínculo: roda de
conversa com a pergunta: Quem conhece a
Serra Dourada? O que sabem sobre ela? O
que acham dela?
Trabalhando com os sentidos: dividir em
quatro grupos. As crianças deverão
descobrir, com os olhos vendados, alguns
objetos e imagens enterrados em bacias com
areia.
Desvendando com as crianças. Perguntar de
onde podem ter vindo a areia e os objetos. Por
fim, fazer a ponte entre as areias e Goiandira
do Couto.
Explicações sobre Goiandira, quem foi, o que
ela fazia, como usava as areias coloridas da
Serra Dourada e o que retratava na maioria de
seus quadros. Projeção de um vídeo (3’)
sobre a artista.

Sala
de Roda de conversa – a partir das imagens
encontradas nas bacias, refletir que as
Atividades
paisagens podem ser diversas: de uma linda
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do Lar São imagem da Serra Dourada até um lugar
José
inóspito, de uma bela Rua da cidade de Goiás
até uma sala do Museu.

19/2/2016

10h30min
11h00min

Depois de concluída a conversa, constituição
de grupos. Cada criança, em uma folha A3,
Sala
de
produzirá, visual ou textualmente, uma
Atividades
paisagem da cidade. Ao final, serão
do Lar São
convidadas a estarem conosco no Asilo São
José
Vicente para a apresentação de seus trabalhos
aos idosos.

Fonte: Autores.
Quadro 2 - Detalhamento das etapas previstas – Lar São Vicente

Data
20/2/2016
20/2/2016
20/2/2016

Horário

Local/
Espaço

10h00min11h:30min
12h30min13h00min
13h00min13h20min

Lar São
Vicente
Lar São
Vicente
Lar São
Vicente

20/2/2016

13h20min14h20min

20/2/2016

14h20min15h30min

Detalhamento da Atividade
Organização do espaço
Chegada e finalização dos preparativos

Apresentação dos membros da REM –Goiás
aos idosos
Socialização com os idosos: mostrar as
bacias de areia. Informar que, caso queiram,
podem colocar as mãos nessas bacias, que
Lar São
encontrarão imagens e objetos de Goiás.
Vicente
Estímulo à apreciação e diálogo com os
idosos acerca dos desenhos e textos dos
alunos.
Lar São Finalização da atividade, com lanche, música
Vicente e conversa.

Fonte: Autores.

Além do detalhamento das ações em cada espaço, envolvendo a
identificação do integrante da equipe que desenvolveria cada uma das
etapas, foi produzida uma lista detalhada de materiais necessários e
responsáveis por cada aquisição.
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Desenvolvimento da atividade
Lar São José
Chegamos às sete horas da manhã no Lar São José, para os
preparativos das bacias com areia, montagem do computador, reprodutor,
caixa de som, organização das folhas de atividades e cartazes. Conversamos
com os alunos (faixa etária entre 8 e 11 anos), do 3º ao 5º ano, sobre o que é
paisagem cultural. Referimos que se trata de tudo que nos cerca – pessoas,
lugares, festas e objetos – e que, como são construídos a partir de cada olhar,
podem conter vários conceitos. Assim, com base no conhecimento prévio
das crianças em relação às paisagens da cidade de Goiás, falamos de uma
delas, a Serra Dourada, que cerca todo o município, incentivando para
falarem um pouco sobre o que sabiam desse lugar. “A paisagem cultural
expressa o trabalho do homem sobre o espaço [...]” (RIBEIRO, 2007). O
conceito de “paisagens naturais” já estava sendo estudado em sala com as
crianças e, portanto, elas já dominavam os respectivos conceitos, o que
favoreceu uma maior interação com o grupo.
Falamos mais sobre “patrimônio cultural e natural” por meio da
exposição da prática da pintora Goiandira do Couto, que produzia telas das
paisagens culturais, como a Igreja do Rosário, Cruz do Anhanguera, becos
de pedras e demais paisagens de Goiás utilizando apenas cola e as areias
coloridas encontradas na Serra Dourada. Uma das professoras, Maria do
Socorro, contou que foi vizinha de Goiandira, que a artista gostava de
cozinhar, fazia seus quadros na frente dos moradores, que sonhou com um
quadro de areia e foi fazendo sem ter muita noção do quê e de como estava
construindo. Relatou também que a artista nunca se casou, que havia se
apaixonado por um militar e este foi embora deixando-lhe uma carta. Ainda
disse que a artista era prima da poetisa Cora Coralina. Também assistimos
ao vídeo Pra Goiandira – Marcelo Barra5 para falarmos mais da artista e suas
obras.
Ao citarmos a Cruz do Anhanguera6, nos surpreendemos com a
participação das crianças. Mencionaram o significado de Anhanguera,
Diabo Velho, e referiram que os índios Goyazes denominaram o fundador
da cidade, Bartolomeu Bueno. Foram citadas pelas crianças as paisagens
naturais preferidas: os rios da cidade – Sota, Bacalhau e Carioca –, e a Serra
Dourada.
5
6

Disponível em: <https://youtu.be/y-R_4UmiLms>. Acesso em: 12 jul. 2016.
Monumento próximo ao rio Vermelho.
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Para o trabalho com areias coloridas, dividimos as crianças em quatro
grupos. Passamos em cada grupo uma bacia contendo areia e objetos
diversos como relógio, boneca Abayomi, pequena escultura de tamanduábandeira, prendedor de roupa, CDs, imagens das paisagens de Goiás, entre
outras coisas, para que as crianças, de olhos vendados, descobrissem do que
se tratava. Essa atividade aguçou a curiosidade das crianças e foi uma
oportunidade para falarmos sobre cada um dos objetos ali encontrados e
descobertos por meio do tato.
Por fim, propomos uma produção imagética sobre a experiência
vivenciada. Disponibilizamos papéis, lápis, giz de cera e canetas coloridas e
solicitamos das crianças um trabalho sobre as paisagens discutidas. Foram
feitos muitos desenhos, com poucas frases. Alguns alunos foram mais
criativos, não ficando restritos aos padrões estabelecidos pelos professores.
As atividades feitas foram para a exposição no Lar São Vicente de Paulo.
Vale ressaltar que entre essas crianças encontravam-se quatro moradores do
Lar São Vicente de Paulo, que estudam na instituição.

Figura 1 - Painel com imagens das atividades no Lar São José. Fonte: Autores.
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Figura 2 - Painel com imagens das atividades no Lar São José. Fonte: Autores.

Lar São Vicente de Paulo
A possibilidade de a atividade sofrer alterações estava prevista, pois
tínhamos de atender ao interesse dos idosos. A primeira intenção foi a de
promover uma oficina com as bacias de areia. Contudo, isso se tornou
inviável, por conta do número de idosos, o que dificultaria nosso controle e
assim prejudicar a segurança dos participantes.
Os funcionários e internos nos receberam muito bem em todas as idas
ao local. Assinale-se que na véspera já havíamos visitado o espaço da
atividade. A atividade teve início com a montagem da exposição “Lar:
paisagem de Goiás – Lar São Vicente de Paulo e Lar São José”. Na ocasião,
os idosos quiseram participar produzindo desenhos. Como houve o interesse
dos idosos em verem seus desenhos expostos, continuamos a montagem com
esses novos desenhos, sem um tema específico. As idosas, que eram maioria
dentre os moradores que participaram da atividade7, e alguns idosos
produziram desenhos impressionantes. Pudemos perceber técnica, escolha
específica de cores e disposição em criar.
Todas as crianças receberam convite por escrito para ser entregue aos
seus familiares, junto com um certificado expedido ao final da atividade.
7

A participação era livre. As idosas se aproximaram em maior número e começaram a
desenhar. A maior parte dos homens ficou apenas observando.
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Apesar disso, apenas duas meninas se fizeram presentes, acompanhadas de
sua mãe e irmãos, o que nos causou certo desapontamento. Essa mãe elogiou
o trabalho realizado pela equipe e ressaltou a importância dele.

Figura 3 - Painel com imagens das atividades no Lar São Vicente. Fonte: Autores.

Figura 4 - Painel com aspectos da exposição no Lar São Vicente. Fonte: Autores.
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Considerações finais
O V Encontro da REM-Goiás foi um momento importante de
sensibilização e reflexão dos estudantes do Lar São José sobre a importância
das paisagens que fazem parte das identidades culturais dessas crianças e
jovens. Motivou a participação dos alunos na produção, manutenção e
preservação de seus patrimônios locais. Inclusive, propiciou o diálogo
intergeracional, uma vez que os alunos produziram atividades que foram
expostas para os idosos.
A atividade desenvolvida com os idosos nos instigou a refletir sobre
a importância de ter acesso a meios de aprendizado para lidar com as
diferenças e respeitar o outro como ele é, e também a saber escutar e
observar mais que falar e ensinar. Portanto, com a atividade, a equipe mais
aprendeu com os integrantes do que transmitiu aprendizado.
Os idosos nos fizeram refletir também sobre como é importante saber
lidar com o outro e propor ações cujo interesse em participar deve se dar de
forma espontânea e criativa. Em suma, é preciso respeitar os limites do outro
e saber valorizar, minimamente que seja, os detalhes e o prazer que sentiu
ao transmitir.
Esse V Encontro foi um dos que mais exigiu, em termos de
organização e prática dos bolsistas. Por isso, colocá-lo em prática nos
permitiu crescermos profissionalmente. Aprendemos a trabalhar em grupo,
de forma interdisciplinar, e a aproveitar o conhecimento do outro. Além
disso, foi um espaço para aprendizados pessoais, em busca de um único
objetivo: fazer com que todo o Encontro se desse da melhor forma possível.
O que foi planejado foi executado. O V Encontro da REM–Goiás,
apesar de alguns desafios e acidentes de percurso, nos possibilitou aprender
para além do profissional, pois nos envolveu pessoal e emocionalmente. Foi
a concretização da necessidade da prática para aprimorar o saber e, por que
não, o crescimento pessoal de cada um de nós.
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SOBRE CADA UM
Organizadoras
Aluane de Sá da Silva
É museóloga, com Especialização Interdisciplinar em Patrimônio,
Direitos Culturais e Cidadania pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos e
Pesquisas em Direitos Humanos – NDH –, Centro Integrado de Aprendizado
em Rede – CIAR –, ambos pela Universidade Federal de Goiás. Esteve na
Coordenação Geral da Rede de Educadores em Museus de Goiás nos anos
de 2012-2013 e 2015-2016. Sua atuação profissional é em educação de
museus, museografia e documentação museológica.
Camila Azevedo de Moraes Wichers
Possui Bacharelado em História pela Universidade de São Paulo
(2004), Licenciatura Plena em História pela Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo (2005), Mestrado (2007) e Doutorado (2012) em
Arqueologia pelo Programa de Pós-Graduação do Museu de Arqueologia da
Universidade de São Paulo e Doutorado em Museologia (2011) pela
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa. Tem se
dedicado a estudos voltados para as reapropriações do patrimônio cultural a
partir do olhar museológico, com ênfase nos processos de seleção,
ressignificação e socialização do patrimônio arqueológico. Tem especial
interesse no diálogo entre as abordagens pós-processuais da Arqueologia
com a Museologia Social, articuladas às discussões de gênero e a partir de
uma mirada feminista. Atualmente é Professora-Adjunta do Curso de
Museologia da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de
Goiás (FCS/UFG) e Professora do Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social (PPGAS/ UFG). Participa do Colegiado do Núcleo de
Estudos de Antropologia, Patrimônio, Memória e Expressões Museais (FCS/
Museu Antropológico – UFG).
Conselho Editorial
Flavia Maria Cruvinel
Professora-Adjunta da Escola de Música e Artes Cênicas da
Universidade Federal de Goiás, atuando como docente no Curso de Música
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— Licenciatura nas áreas de didática, currículo, estágio, pesquisa e formação
de professores. Educadora Musical, Pesquisadora e Violonista, Mestre em
Música, área de Concentração Educação Musical e Especialista em Música
Brasileira no Século XX pela Escola de Música e Artes Cênicas da UFG,
atualmente é doutoranda em Educação, linha de pesquisa “Educação,
Trabalho e Movimentos Sociais” (PPGFE-UFG). Desenvolve pesquisas na
área de Educação focalizando os seguintes temas: Ensino Coletivo de
Instrumento Musical; Educação Musical e Transformação Social; Educação
Musical em Espaços Alternativos; Desenvolvimento Musical Cognitivo;
Uso do Imaginário e Criatividade nas metodologias de ensino musical;
Formação de Professores e Estágio Supervisionado. Em 2005, publicou o
livro Educação Musical e Transformação Social pela editora ICBC de
Goiânia-GO. Além de sua atividade como professora e pesquisadora, atua
como gestora e produtora cultural, idealizando e/ou coordenando séries
como “Música no Câmpus”; “Goiânia Ópera Festival”, “Músicas”, “Todas
as Artes”, “Música Consciente”, “La Bomba Latina CCUFG”, Produção
Executiva Goiânia em Cena (2006-2009), SBPC Cultural/2011, “Brazilian
Kaleidoscope” (ISME-Grécia 2012), entre outros. Ativa como representante
na área cultural, foi Membro da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura
– segmento Música, do Ministério de Cultura – MinC (biênio 2013-2014).
Ao longo da sua trajetória recebeu as seguintes distinções: “Diploma de
Destaque Cultural do ano” pelo Conselho de Cultura do Estado de Goiás
(2003 e 2011), “Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira”
pelos relevantes serviços prestados ao estado de Goiás (2011), Troféu
Medalhão da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás (AFLAG) que
agraciou as “Mulheres que engrandecem o Estado de Goiás” (2015). Em
2013 foi considerada como umas das “75 Mulheres de Referência” do
Estado de Goiás pelo jornal O Popular. Na Associação Brasileira de
Educação Musical foi representante do Estado de Goiás (2005-2008),
Diretora Regional Centro-Oeste (2009-2012) e segunda Secretária Nacional
da entidade (Biênio 2013-2015). Desde 2012 é Membro Suplente do
Conselho de Cultura do Estado de Goiás. Atualmente é Pró-Reitora-Adjunta
de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás.
Nei Clara de Lima
Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de
Goiás (1976); Especialização em Antropologia: Métodos e Técnicas de
Abordagem em Etnologia Regional (1985); Mestrado em Antropologia pela
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Universidade de Brasília (1990) e Doutorado em Antropologia pela
Universidade de Brasília (1999). É professora aposentada da Faculdade de
Ciências Sociais da UFG. Dirigiu o Museu Antropológico da Universidade
Federal de Goiás de 2006 a 2013. Tem experiência na área de Antropologia
Cultural, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria antropológica,
oralidade, cultura popular, religiosidade popular, patrimônio cultural
imaterial.
Yussef Daibert Salomão de Campos
É Professor-Adjunto da Faculdade de História e dos Programas de
Pós-Graduação em História e em Projeto e Cidade (Arquitetura e
Urbanismo) – Universidade Federal de Goiás. Doutor em História
(Universidade Federal de Juiz de Fora); Mestre em Memória Social e
Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas, RS. Graduado em
Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora; Especialista em Gestão
do Patrimônio Cultural (Granbery e PERMEAR, Juiz de Fora, MG).
Pesquisa o patrimônio cultural a partir da relação entre História, Memória e
Identidade, além de suas nuances jurídicas. Durante o mestrado participou,
como bolsista Capes, do projeto Perspectivas Teóricas sobre el Patrimonio
Material e Inmaterial en Sudamerica (Brasil y Argentina), do Programa de
Cooperación Internacional Asociado para el Fortalecimiento de la Posgrado,
Brasil/Argentina (CAFP/BA), que resultou da cooperação acadêmica entre
os programas de pós-graduação em Economia Política de la Cultura,
Estudios sobre Producciones Culturales y Patrimonio de la Facultad de
Filosofia y Letras (ICA/FFyL), de la Universidad de Buenos Aires (UBA),
e em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de
Pelotas, Brasil. É membro do ICOMOS-Brasil (International Council of
Monuments and Sites).
Sobre os Autores
Alexandre Moreno Sandri
Graduado em Psicologia, mestre em Psicologia Clínica e Psicanalista
pela Universidade de São Paulo. Coordenador do CAPS Infantojuvenil da
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Membro do Coletivo
de Trabalhadores da Saúde Mental do Município de Jundiaí.
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Creusa Aparecida Claudino
Graduada em Ciências Sociais e mestre em Sociologia Urbana pela
Universidade do Estado de São Paulo (Unesp). Atuou como educadora
social entre 1996 e 2007. Trabalha no educativo do Museu Histórico e
Cultural de Jundiaí, Prefeitura Municipal de Jundiaí, desde 2008. Membro
do ICOM-Brasil – Comitê CECA (Comitê de Educação e Ação Cultural).
Daniela Calvo Rodrigues Dionizio
Graduada em História pela Universidade de São Paulo. Pós-graduada
em História, Sociedade e Cultura. Mestranda do programa de História da
Arte pela Unifesp. O foco de sua pesquisa é a arte na América Latina,
principalmente a arte pública, ou intervenções realizadas na(a) cidade(s).
Trabalhou em diversos museus e espaços culturais da cidade de São Paulo,
como o Museu Histórico do Instituto Butantan, o Museu da Cidade (Casa do
Bandeirante, Capela do Morumbi, Sítio Morrinhos, Casa do Grito), Museu
da Língua Portuguesa, Caixa Cultural, Memorial da América Latina e
Pinacoteca Benedito Calixto. Trabalha como educadora patrimonial na
empresa Zanettini Arqueologia.
Guilherme Gomes Pimenta Bueno de Souza
Graduando em Museologia pela Universidade Federal de Goiás.
Participa da Rede de Educadores em Museus de Goiás desde março de 2015.
Atualmente, faz iniciação científica no Laboratório de Tecnologia da
informação e mídias educacionais.
Karlla Kamylla Passos dos Santos
Graduanda em Museologia pela Universidade Federal de Goiás. Tem
experiência na área de Museologia, com ênfase em Ação Educativa, atuando
principalmente acerca dos temas: museus, educativo, acessibilidade e
inclusão, arqueologia e educação patrimonial. Já atuou também com
atendimento ao público, documentação e arquivos, comunicação de
exposições no processo de montagem e desmontagem.
Lara Pelhus Gomes Claudino
Graduanda em Museologia pela Universidade Federal de Goiás.
Membro da Rede de Educadores em Museus de Goiás (REM-Goiás) desde
fevereiro de 2014. Ex-Membro do Centro Acadêmico de Museologia da
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Universidade Federal de Goias (CAMUS-UFG) de junho de 2015 a junho
de 2016. Tem interesse no campo da ação educativa em museus e ações
culturais, em diálogo com as premissas da Museologia Social.
Lucas de Souza Nonato
Graduando em Museologia pela Universidade Federal de Goiás.
Possui experiência na área social, com atendimentos realizados aos alunos e
famílias da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte.
Manuelina Maria Duarte Cândido
Professora de Museologia na Universidade Federal de Goiás.
Licenciada em História pela Universidade Estadual do Ceará. Especialista
em Museologia e mestre em Arqueologia pela Universidade de São Paulo.
Doutora em Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias. Realizou em 2014-2015 estágio pós-doutoral em Museologia
com supervisão do Prof. François Mairesse, na Universidade Paris III –
Sorbonne Nouvelle (França). Dirigiu o Departamento de Processos Museais
do Instituto Brasileiro de Museus, o Museu da Imagem e do Som do Ceará
e coordenou o Núcleo de Ação Educativa do Centro Cultural São Paulo.
Autora de diversos textos e livros, entre eles, Gestão de Museus, um desafio
contemporâneo (2. ed. Porto Alegre: Medianiz, 2014).
Maria Alice de Sousa Carvalho
Doutora em Educação pela UFG. Graduada em Pedagogia pela
Faculdade de Educação — UFG.
Nataly Mendes Vitorio
Graduanda em Museologia na Universidade Federal de Goiás.
Participa da Rede de Educadores em Museus de Goiás desde março de 2015.
Ricardo Rubiales
Ha trabajado desde 1994 en el campo de los museos en la búsqueda
y aplicación de teorías educativas de vanguardia en herramientas, ambientes
y estrategias de interpretación al público. Ha colaborado al frente de las áreas
educativas de diversos museos como el Museo Nacional de Arte en México.
Es conferencista invitado en reuniones de carácter nacional e internacional,
que abordan los temas de educación, diseño y museología. Es docente en
diplomados, cursos y a nivel posgrado. Consultor de diversas instituciones
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museísticas y culturales, es el asesor académico de la Escuela de Educación
Disruptiva en México. Actualmente participa en el diseño y puesta en
marcha de espacios inmersivos donde la museografía se comprende como
una herramienta pedagógica. Ha participado en la creación y desarrollo del
proyecto educativo y de interpretación de cinco nuevos museos entre los que
se cuentan Papalote en Cuernavaca, museo de niños orientado al arte.
Recibió en el 2013 el premio a las mejores prácticas educativas que otorga
el Comité de Educación y Acción Cultural del ICOM.
Santiago Lemos
Graduado em Artes Visuais – Licenciatura/UFG. Especialista em
Educação a Distância pelo Senac-GO. Mestrando do Programa de PósGraduação Ensino na Educação Básica da UFG.
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PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO VII SEMINÁRIO
DA REM-GOIÁS: “AMA – ARTE, MUSEUS E
ACESSIBILIDADE”
VII SEMINÁRIO DA REM-GOIÁS: “AMA – ARTE, MUSEUS E
ACESSIBILIDADE”, REALIZADO ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE ABRIL
DE 2016 NO CENTRO CULTURAL UFG
DIA 12 DE ABRIL
Às 17 horas – Credenciamento
Das 19h às 21h – Palestra de abertura “O museu de outra percepção”, com
Daina Leyton
Na palestra a convidada abordará os aprendizados que se dão no trabalho
com o público diverso, quando compreendemos as ditas "limitações"
como potencialidades. Inspirada no conceito do "Museu de outra
percepção" de Evgen Bavcar, a proposta é refletir sobre a acessibilidade
em museus pautada pela autonomia, construção de sentido e liberdade.
Daina Leyton – Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (2002). Atualmente é Coordenadora
do Educativo e Acessibilidade do Museu de Arte Moderna de São Paulo
(MAM – SP) e Professora convidada da Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
Mediadora/Debatedora: Aluane de Sá – É Museóloga, CoordenadoraGeral da REM-Goiás (Gestão 2015-2016), Bacharel em Museologia
(2013) pela Faculdade de Ciências Sociais e Comunicação Visual (1998)
pela Faculdade de Artes Visuais, Especialização Interdisciplinar em
Patrimônio, Direito Cultural e Cidadania (2015) pelo Núcleo
Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos pela
Universidade Federal de Goiás. Atua em exposições temporárias com
educação museal, seleção, treinamento e coordenação de mediadores.
Tem interesse em Museologia com ênfase em educação em museus,
expografia e documentação museológica.
DIA 13 DE ABRIL
Das 9h às 12h20min – Apresentação das comunicações orais AMA
Mediadores:
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Profa. Ma. Fabiola Arantes Morais – Possui graduação em Arquitetura e
Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (1990).
Atualmente é professor horista da Pontifícia Universidade Católica de
Goiás. Tem experiência na área de arte multimídia, com ênfase em cinema
e fotografia, atuando principalmente nos seguintes temas: fotografia,
direção de arte, cenário e performance.
Prof. Me. Glauber Guedes Ferreira de Lima – Graduado em História pela
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE (2003) e Mestre em
História Social pela Universidade de Brasília – UnB (2007). Professor
Assistente do curso de Museologia da Universidade Federal de Goiás.
Leciona disciplinas nas áreas de Gestão de Museus, Arquivos,
Desenvolvimento e Turismo. Atualmente desenvolve pesquisa sobre
temas que envolvem os museus em meio aos discursos
desenvolvimentistas e emancipatórios a partir das perspectivas dos
Estudos Culturais e Estudos Pós-Coloniais.
Das 9h às 12h20min – Apresentação das comunicações orais;
9h às 9h15min – Ação Museal – A Ponte Entre a Exclusão Formal e a
Inclusão não formal;
9h15min às 9h30min – Mapeando Ações Culturais Museu de Arte
Contemporânea de Goiás;
9h30min às 9h45min – Modernidade Periférica: Artistas em Trânsito;
9h45min às 10h – A Questão do Processo Inclusivo de Pessoas com
Deficiência nos Museus de Goiânia: Recursos de Acessibilidade;
10h às 10h15min – Direitos Humanos e seus Desafios nos Museus e em
Espaços;
10h15min às 10h40min – Debate;
10h40min às 10h55min – Um Museu no Instagram: O Caso do Museu das
Coisas Banais;
10h55min às 11h10min – Reflexões entre o Sensorial e o Físico;
11h10min às 11h25min – Inclusão de Pessoas com Deficiência Visual no
Museu Paraense Emílio Goeldi;
11h25min às 11h40min – A Cidade é o Lugar;
11h40min às 11h55min – Acessibilidade em Museus: Possibilidades de
Inclusão através da Impressão 3D;
11h55min às 12h20min – Debate
Das 14h às 17h – Oficina I “Conexões e criações”, com Daina Leyton
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Na oficina a convidada abordará o desenvolvimento de projetos culturais
para todos os perfis de público, que compreendem as diferenças como
potencialidades. Por meio de referências de projetos, exercícios e debates
coletivos, serão trabalhadas as questões e as possibilidades no trabalho
com o público da saúde mental, das pessoas com deficiência e em situação
de vulnerabilidade social.
Das 17h00min às 18h30min – Oficina II - visita ao CCUFG –
“Aproximações: uma proposta de ação educativa nos bastidores do Centro
Cultural UFG” com Nutyelly Cena
A oficina irá propor aos visitantes uma interação com os “bastidores" do
Centro Cultural da UFG, capaz de ampliar os conhecimentos sobre o
acervo artístico da Universidade Federal de Goiás e também possibilitar
diálogos entre arte e público. Para isso, a ação ocorrerá nos espaços que
geralmente são "restritos" ao público, incluindo o Laboratório de
Conservação e Museologia, Reserva Técnica e Sala de Apoio. Sobretudo
essa atividade educativa busca aprofundar principalmente a reflexão sobre
o papel do educador nos espaços expositivos de arte.
Nutyelly Cena – É estudante de Museologia da Universidade Federal de
Goiás. Tem experiência como estagiária na área de Museologia, com
ênfase em Ação Educativa e Documentação Museológica. Atualmente é
estagiária no Centro Cultural UFG, onde atua acerca dos temas: mediação
cultural, acervos e coleções de arte contemporânea.
Das 19h às 21h – Mesa-Redonda: “REM Encontros”, com Marisa O.
Barbosa e Sônia Miranda
Esta mesa visa apresentar o resultado do II Encontro da Rede de
Educadores em Museus de Goiás (REM-Goiás) – “Museus, seus públicos
e o compromisso da acessibilidade” –, que ocorreu em parceria com o
Centro Cultural Jesco Puttkamer (IGPA/PUC-Goiás), Gerência de Ensino
Especial e Gerência de Museus e Galerias da Secretaria de Estado
Educação, Cultural e Laser (SEDUCE), no dia 20 de agosto de 2015.
Nesse encontro os participantes foram convidados, após colocarem
vendas e serem orientados, a fazer uma visita guiada através de descrição
oral na exposição de curta duração intitulada “Diferentes e Iguais:
Diversidade dos Povos Indígenas no Brasil”.
Marisa Oliveira Barbosa – Especialista em Planejamento em Geografia
Urbano e Físico pela Universidade Federal de Goiás (1986), especialista
144

ARTE, MUSEUS E ACESSIBILIDADE: Reflexões da Rede de Educadores em Museus de Goiás

em Antropologia Recursos Audiovisuais em Etnologia pela Universidade
Católica de Goiás (1984), graduada em Licenciatura Plena em Geografia
pela Universidade Católica de Goiás (1982) e graduada em Licenciatura
Curta, em Estudos Sociais pela Universidade Católica de Goiás (1982).
Atualmente é professora nos cursos de graduação de Arqueologia e
Engenharia Ambiental e assessora do Centro Cultural Jesco Puttkamer do
Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás. Atua na área de Arqueologia, com ênfase
em Avaliação de Impactos Ambientais sobre o Patrimônio Arqueológico,
principalmente nos seguintes temas: arqueologia de contrato, educação
patrimonial, arqueologia pré-histórica e gestão de patrimônio.
Sônia Regina da Silva Miranda – Possui graduação em Pedagogia pela
Universidade Federal de Goiás (2001). Atualmente é Professora do
Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar – Secretaria Estadual de
Educação, Professora da EAJA – Educação de Adolescentes, Jovens e
Adultos da Secretaria Municipal de Educação, Professora de pósgraduação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, em
Anápolis, Professora de pós-graduação do Instituto Consciência GO,
Professora de pós-graduação da Faculdade Araguaia e professora do curso
de pós-graduação do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior, atuando
principalmente nos seguintes temas: inclusão, sistema braille, deficiência
intelectual e deficiência visual.
Mediadora/Debatedora: Simone Rosa da Silva – Possui graduação em
Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás (1994), Especialista em
Museologia e Antropologia Social/UFG e Mestre em Gestão do
Patrimônio Cultural/IGPA/PUC-Goiás. Atua em gestão pública, como
servidora efetiva do Governo do Estado de Goiás desde 2005. Atualmente
está lotada na Superintendência de Patrimônio Histórico e Artístico da
Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Goiás, ocupando o cargo
de Gerente de Museus e Galerias. Atuou em vários museus de Goiânia,
em ações de salvaguarda de acervos e na implementação de ações
educativas. Leciona a disciplina de Museologia no curso de Arqueologia
da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Suas áreas principais de
atuação: Educação, Museologia, Patrimônio Cultural e Gestão Pública.
DIA 14 DE ABRIL
Das 09h às 12h – Oficina III – “Tecnologia Assistivas: Acessibilidade
Comunicacional” com Alessandro Augusto Pelegrini
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A oficina de acessibilidade comunicacional será desenvolvida com base
nos modernos conceitos do acesso imediato em braille. Com ele, usuários
cegos têm acesso imediato ao livro didático, computador, internet, com
ortografia em Braille e texto ampliado e imagens táteis. Dessa forma a
pessoa com deficiência visual poderá ter mais interação entre Educação e
Cultura, despertando para uma vida mais plena e incluída. Será
apresentado o Projeto Museu 100% Acessível: Expografia e
Acessibilidade – Case: Museu AfroBrasil no Ibirapuera – SP (evolução
do Projeto Singular Plural); Demonstração de equipamentos de
Tecnologia Assistiva e Aspectos de projeto/financeiros/administrativos.
Alessandro Augusto Pelegrinni – Essec Business School – Luxury Brands
Management – Paris, 2008  MBA em Gestão de Marcas – FAAP/SP,
2007-2008  Universidade de São Paulo/Escola de Comunicações e Artes
– 1989-1993  Escola Técnica Federal de São Paulo/Habilitação em
Mecânica – 1984-1988. Planejamento Comercial, Gestão Operacional de
marcas líderes mundiais em Tecnologia Assistiva como Jaws, Index,
View Plus e ATE. Participou da concepção e realização das Novas Pontes
da Acessibilidade – Microsoft Technology Center (fev. 2014) – Aula
Oficina Acesso Imediato em Braille ao Conteúdo Didático – Palestra e
Mesa-Redonda no Congresso Reatech, 2014.
Das 14h às 17h20min – Apresentação de comunicações orais AMA
Mediadores:
Prof. Tony W. Boita – É Museólogo e professor substituto do Curso de
Museologia da UFG. É graduado pela Universidade Federal de Goiás
(2015). Em 2012, atuou no programa de formação de guias turísticos e
professores da rede de ensino promovido pelo Museu das Missões (Ibram)
em parceria com a prefeitura de São Miguel das Missões. Entre 2010
e2013, foi coordenador de Museologia Social do Programa de Extensão
Comunidades FURG (Proext-Mec), atuando entre comunidades indígenas
e quilombolas do extremo sul do Rio Grande do Sul, em vista de seu
reconhecimento patrimonial e territorial. Em 2013, foi contemplado em
primeiro lugar com o prêmio agente jovem de cultura (SCDC/MinC) pelo
projeto Mulheres do Vale Araguaia. Em 2014, foi consultor do Ponto de
Cultura Fica Aí Dizendo, clube social negro de Pelotas. Neste mesmo ano,
foi consultor do projeto premiado Mestre de Cultura Popular, concedido
a Mestre de Cultua Dona Sinhá. Atualmente, é editor da Revista Memória
LGBT, membro do Conselho de Gestão Participativa e Compartilhada do
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Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e articulador da Rede LGBT de
Memória e Museologia Social. Coordena o projeto Memória LGBT no
Museu de Favela, Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, financiado pela
Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro em comemoração aos
450 anos da cidade.
Prof. Dr. Yussef Daibert Salomão de Campos – Doutor em História
(Universidade Federal de Juiz de Fora) é mestre em Memória Social e
Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas, RS. Graduado
em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é especialista em
Gestão do Patrimônio Cultural (Granbery e PERMEAR, Juiz de Fora–
MG). É professor da Faculdade de História da Universidade Federal de
Goiás, atuando também no curso de Museologia. Pesquisa o patrimônio
cultural a partir das perspectivas históricas, historiográficas, jurídicas e da
memória coletiva. Durante o mestrado participou, como bolsista Capes,
do projeto Perspectivas Teóricas sobre el Patrimonio Material e Inmaterial
en Sudamerica (Brasil y Argentina), do Programa de Cooperación
Internacional Asociado para el Fortalecimiento de la Posgrado –
Brasil/Argentina (CAFP/BA), que resultou da cooperação acadêmica
entre os programas de pós-graduação em Economia Política de la Cultura
– Estudios sobre Producciones Culturales y Patrimonio de la Facultad de
Filosofia y Letras (ICA/FFyL), de la Universidad de Buenos Aires (UBA),
e em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de
Pelotas/Brasil. É membro do ICOMOS-Brasil (International Council of
Monuments and Sites).
Das 14h às 17h20min – Apresentação de comunicações orais
14h às 14h15min – Ecomuseu do Valério: Uma Proposta Coletiva no
Município de Cachoeiras de Macacu;
14h15min às 14h30min – Museu Comunitário CRJ;
14h30min às 14h45min – Acessibilidade Social “Invadindo a Praia” de
um Museu Tradicional da Cidade de Goiás;
14h45min às 15h – Unindo os Pontos da Trama Museológica: da Memória
à Prática do Singular ao Plural;
15h às 15h15min – Uma Breve Reflexão: Representação dos(as)
Negro(as) em Museus Brasileiros;
15h15min às 15h40min – Debate
15h40min às 15h55min – Do Casulo ao Voo Livre: Museus para uma
Sociedade mais Solidária;
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15h55min às 16h10min – Florecendo Sorrisos: Manifestações Artísticas
para a promoção da Saúde Mental;
16h10min às 16h25min – Museus Universitários e seus Públicos: Museu
Antropológico e Museu de Morfologia;
16h25min às 16h40min – O Uso da Audiodescrição em Ambientes
Museológicos: Possibilidades e Limitações;
16h40min às 16h55min – Um Museu Seguro é um Museu Acessível?
Reflexões a Respeito da Acessibilidade.
16h55min às 17h20min - Debate
Das 19h às 21h – Palestra “Ausência de espaços locais destinados à arte
contemporânea ou ausência da arte contemporânea local nos
espaços” com Enauro de Castro
A proposta é uma reflexão histórica e crítica do acesso à produção local
da arte contemporânea. Esta ausência está arraigada e é corroborada nas
instituições destinadas à salvaguarda e comunicação da produção local ou
da ausência desses locais.
Enauro de Castro – É artista visual, com graduação em Artes Plásticas
pela Universidade Federal de Goiás e atualmente trabalha como
pesquisador e técnico na Reserva Técnica do Museu de Arte de Goiânia –
MAG.
Mediadora/debatedora: Nei Clara de Lima – Possui graduação em
Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás (1976);
Especialização em Antropologia Métodos e Técnicas de abordagem em
Etnologia Regional (1985); Mestrado em Antropologia pela Universidade
de Brasília (1990) e Doutorado em Antropologia pela Universidade de
Brasília (1999). É professora aposentada da Faculdade de Ciências Sociais
da UFG. Dirigiu o Museu Antropológico da Universidade Federal de
Goiás de 2006 a 2013. Tem experiência na área de Antropologia Cultural,
atuando principalmente nos seguintes temas: Teoria antropológica,
oralidade, cultura popular, religiosidade popular, patrimônio cultural
imaterial.
DIA 15 DE ABRIL
Das 09h às 12h – Oficina IV “Soluções Criativas em Ambientes Urbanos”
com Daniela Dionizio
A partir de uma experiência em que a vontade de dialogar com a
população extrapola as paredes do museu, como é o caso boliviano do
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Museo de la Revolución, em La Paz, que contém murais pintados pelos
artistas Miguel Alandia Pantoja e Walter Solón Romero, vamos fazer uma
pequena caminhada por vários locais ao redor do mundo, vendo ações e
intervenções urbanas, sejam elas de coletivos artísticos, grupos sociais ou
até mesmos indivíduos que, sozinhos, sonham com alguma reflexão e
transformação.
Essa imersão no espaço urbano nos faz refletir sobre os lugares da cidade.
Cada lugar onde estão presentes essas intervenções são pontos passíveis
de múltiplas leituras. Cada lugar com mil possibilidades de interação. A
proposta é lê-las e refletir a partir do olhar para essas experiências. Vamos
juntos pensar o que temos para dizer, de que forma, quando, onde e para
quem. Vamos criar e nos comunicar!
Daniela Calvo Rodrigues Dionizio – Formada em história pela
Universidade de São Paulo, com pós-graduação em História, Sociedade e
Cultura, mestranda do programa de História da Arte pela Unifesp.
Trabalhou em diversos museus e espaços culturais da cidade de São Paulo
como no Museu da Cidade (Casa do Bandeirante, Capela do Morumbi,
Sítio Morrinhos, Casa do Grito), Museu da Língua Portuguesa, Caixa
Cultural, Memorial da América Latina e Pinacoteca Benedito Calixto.
Atualmente trabalha como educadora patrimonial na empresa Zanettini
Arqueologia.
Das 14hàs 17h – Oficina V: “A pedagogia corporal e as linguagens da
arte”1, com Ricardo Rubiales (México)
Os resultados de investigação neurofisiológica assinalam a importância
fundamental da taticidade e do entorno auditivo na percepção do espaço
físico. Por outro lado, esta consciência do corpo é elemento-chave para a
construção do sentido e da aprendizagem significativa. Ao falar de
corporalidade falamos de arte?
Nesta oficina tratamos de exemplos da cultura material e visual que nos
rodeiam. Existe a possibilidade de desenhar encontros, momentos de
reflexão, intervenções para a experimentação a partir dos sentidos? Pode
o espaço físico converter-se em uma ferramenta pedagógica? Exploramos
as relações entre arte e pensamento. Ao falar de linguagens sensoriais,
falamos de arte?

1

Tradução livre em 3 março de 2016.
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Ricardo Rubiales / México – Trabalha desde 1994 no campo dos museus,
em pesquisa e aplicação de teorias educativas de vanguarda como
ferramentas de ambientes e estratégias de interpretação ao público. Tem
colaborado à frente das áreas educativas de diversos museus, como o
Museu Nacional de Arte do México. É conferencista convidado em
reuniões de caráter nacional e internacional, que abordam os temas de
educação, desenho e museologia. É docente de cursos de graduação e pósgraduação. Consultor de diversas instituições museológicas e culturais. É
assessor acadêmico da Escuela de Educación Disruptiva en México.
Atualmente está envolvido na concepção e implementação de espaços
imersivos na museografia como ferramenta pedagógica. Tem participado
da criação e desenvolvimento de projetos educativos e interpretação de
cinco novos museus, entre eles o Papalote Cuernavaca, museu de crianças
orientadas para a arte. Recebeu, em 2013, o prêmio de melhores práticas
educativas oferecido pelo Comitê de Educação e Ação Cultural do
ICOM.2
Das 17h30min às 18h30min – Assembleia-Geral e eleição da coordenação
(Gestão 2016-2017)
Das 19h às 21h – Palestra de encerramento: “Arte mais linguagem
musegráfica: notas sobre os entornos de aprendizagem”3, com Ricardo
Rubiales (México)
Analisamos junto com os participantes a linguagem fundamental do
museu. Buscamos a aplicação dos princípios teóricos da linguagem
museográfica para promover novos olhares e ideias sobre o desenho do
espaço como entorno da aprendizagem e paisagem sonora, cromática,
olfativa, os microambientes e o conceito de materialidade. Apresentam-se
resultados de investigações sobre a relação do público com o espaço
físico. Como podemos desenhar a partir de uma forte reflexão educativa?
Carla Rinaldi, da Instituição Reggio Children (Itália), afirma: “Não só
falamos diversas línguas, habitamos diversos mundos corporais”.
Mediadora/debatedora: Flavia Maria Cruvinel – É Professora-Adjunta da
Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás,
atuando como docente no Curso de Música - Licenciatura nas áreas de
didática, currículo, estágio, pesquisa e formação de professores.
2
3

Tradução livre em 3 de março de 2016.
Tradução livre em 3 de março de 2016.
150

ARTE, MUSEUS E ACESSIBILIDADE: Reflexões da Rede de Educadores em Museus de Goiás

Educadora Musical, Pesquisadora e Violonista, Mestre em Música, área
de Concentração Educação Musical e Especialista em Música Brasileira
no Século XX pela Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, atualmente
é doutoranda em Educação, linha de pesquisa “Educação, Trabalho e
Movimentos Sociais” (PPGFE-UFG). Desenvolve pesquisas na área de
Educação focalizando os seguintes temas: Ensino Coletivo de Instrumento
Musical; Educação Musical e Transformação Social; Educação Musical
em Espaços Alternativos; Desenvolvimento Musical Cognitivo; Uso do
Imaginário e Criatividade nas metodologias de ensino musical; Formação
de Professores e Estágio Supervisionado. Em 2005, publicou o livro
“Educação Musical e Transformação Social” pela editora ICBC de
Goiânia-GO. Além de sua atividade como professora e pesquisadora, atua
como gestora e produtora cultural, idealizando e/ou coordenando séries
como “Música no Câmpus”; “Goiânia Ópera Festival”, “Músicas”,
“Todas as Artes”, “Música Consciente”, “La Bomba Latina CCUFG”,
Produção Executiva Goiânia em Cena (2006-2009), SBPC Cultural/2011,
“Brazilian Kaleidoscope” (ISME-Grécia 2012), entre outros. Ativa como
representante na área cultural, foi Membro da Comissão Nacional de
Incentivo à Cultura – segmento Música, do Ministério de Cultura – MinC
(biênio 2013-2014). Ao longo da sua trajetória recebeu as seguintes
distinções: “Diploma de Destaque Cultural do ano” pelo Conselho de
Cultura do Estado de Goiás (2003 e 2011), “Medalha do Mérito
Legislativo Pedro Ludovico Teixeira” pelos relevantes serviços prestados
ao estado de Goiás (2011), Troféu Medalhão da Academia Feminina de
Letras e Artes de Goiás (AFLAG) que agraciou as “Mulheres que
engrandecem o Estado de Goiás” (2015). Em 2013 foi considerada como
umas das “75 Mulheres de Referência” do Estado de Goiás pelo Jornal “O
Popular”. Na Associação Brasileira de Educação Musical foi
representante do Estado de Goiás (2005-2008), Diretora Regional CentroOeste (2009-2012) e segunda Secretária Nacional da entidade (Biênio
2013-2015). Desde 2012 é Membro Suplente do Conselho de Cultura do
Estado de Goiás. Atualmente é Pró-Reitora Adjunta de Extensão e Cultura
da Universidade Federal de Goiás.
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AÇÕES CRIATIVAS EM ESPAÇOS URBANOS
Daniela Calvo Rodrigues Dionizio

Figura 1 - Visita mediada na exposição Penélope, Tatiana Blass, 2011. Instalação na
Capela do Morumbi. Foto: Anderson Costa.
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Figura 2 - Lucha del Pueblo por su Liberación, Reforma Educativa y Voto. Miguel
Alandia Pantoja – 160m². Piroxilina, muro 1964. Museo de la Revolución Nacional. Foto:
Victor Balan.

Figura 3 - Índio Pescador. Francisco Leopoldo e Silva. Estátua feita em bronze, alvenaria
e argamassa de cimento Data de Implantação, 1920. Praça Oswaldo Cruz. Foto: Daniela
Dionizio.
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A UTILIZAÇÃO DA IMPRESSÃO 3D PARA INCLUSÃO
DE PÚBLICO COM DEFICIÊNCIA VISUAL
Santiago Lemos
Maria Alice de Sousa Carvalho Rocha

Figura 1 - Funcionamento de uma impressora 3D. Fonte:
<http://www.librasebraille.com.br/conteudo/1501-supereficiente-acessibilidade-libras-ebraille/19143-impressora-3d-acessibilidade-libras-e-braille>. Acesso em: 5 fev. 2016.

Figura 2 - Tonalidades: do bidimensional ao tridimensional. Fonte: Santiago Lemos.
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Figura 3 - Processo de impressão. Fonte: Santiago Lemos.
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DO CASULO AO VOO LIVRE: MUSEUS PARA UMA
SOCIEDADE MAIS SOLIDÁRIA
Creusa Aparecida Claudino
Alexandre Moreno Sandri

Figura 1 - Visita educativa do grupo do CAPS adulto ao acervo da Pinacoteca Diógenes
Duarte Paes. Foto: Creusa Claudino.

Figura 2 - Abertura da exposição Do casulo ao voo livre. Foto: Alessandro Rosman.
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Figura 3 - Visita educativa à exposição Do casulo ao voo livre. Alunos do curso de
Enfermagem da Unianchieta. Foto: Creusa Claudino.
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REDES E TRAMAS: ACERCA DA RELAÇÃO ENTRE
EDUCAÇÃO, MUSEUS E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Camila A. de Moraes Wichers

Gráfico 1 – Status dos cadastros dos(as) membros(as) da REM-Goiás. Fonte: Autora.

Gráfico 2 - Formação dos(as) membros(as) da REM-Goiás. Fonte: Autora.
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Gráfico 3 - Áreas de atuação dos(as) membros(as) da REM-Goiás. Fonte: Autora.

Gráfico 4 - Número de trabalhos inscritos e aprovados por edição dos Anais/Seminário e
por categoria. Fonte: Autora.
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Figura 1 - Nuvem de palavras resultante da análise das palavras-chave dos 98 trabalhos
analisados a partir da aplicação da ferramenta Tagul. Fonte: Autora.
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ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A GESTÃO 2015-2016 DA
REDE DE EDUCADORES EM MUSEUS DE GOIÁS
Aluane de Sá da Silva

Figura 1 - II Encontro: “Os museus, seus públicos e o compromisso com a acessibilidade”.
Foto: Julianna Carvalho.
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Figura 2 - III Encontro: “Street Art, visibilidade e públicos”. Foto: Aluane de Sá.

Figura 3 - IV Encontro “Lavras e Louvores: curadoria, montagem e público”. Foto: Lucas
de Souza Nonato.
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Figura 4 - V Encontro “Arte, Museus e Acessibilidade nas Paisagens de Goiás” no Asilo
São Vicente de Paulo. Foto: Aluane de Sá.

Figura 5 - I Encontro “MAC│Goiás, esplanada e público — pesquisa” pesquisa de
público. Foto: Maria Angelina de Sá C. Donda.
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Figura 6 - I Encontro “MAC│Goiás, esplanada e público — visita” visita a exposição.
Foto: Maria Angelina de Sá C. Donda.

Gráfico 1 - Instrumento de percepção: I Encontro “MAC│Goiás, público e esplanada".
Fonte: Autora.
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V ENCONTRO DA REM-GOIÁS – GESTÃO 2015-2016:
“ARTE, MUSEUS E ACESSIBILIDADE NAS PAISAGENS
DE GOIÁS”
Lara Pelhus Gomes Claudino
Guilherme Gomes Pimenta Bueno de Souza
Lucas de Souza Nonato
Karlla Kamylla Passos dos Santos
Nataly Mendes Vitorio

Figura 1 - Painel com imagens das atividades no Lar São José. Fonte: Autores.

Figura 2 - Painel com imagens das atividades no Lar São José. Fonte: Autores.
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Figura 3 - Painel com imagens das atividades no Lar São Vicente. Fonte: Autores.

Figura 4 - Painel com aspectos da exposição no Lar São Vicente. Fonte: Autores.
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Este livro foi impresso em outubro de 2016, sendo o miolo em papel Chambril Avena 80g e capa em
papel Duo Design 300g. Fonte Times New Roman, 12 pontos pela LL Gráfica e Editora por
solicitação da Rede de Educadores em Museus de Goiás (REM-Goiás) que realizou entre os dias 12
e 15 de abril de 2016, no Centro Cultural UFG, o VII Seminário “AMA – Arte, Museus e
Acessibilidade.

Esta publicação da Rede de Educadores em Museus de Goiás reúne
alguns textos de convidadas e de comunicações inscritas no VII
Seminário da REM-Goiás “AMA – Arte, Museus e Acessibilidade”,
que ocorreu entre os dias 12 a 15 de abril de 2016 no Centro Cultural
UFG. O livro também traz algumas reexões sobre a atuação da
rede e, em especial, da Gestão 2015/2016, que organizou o
seminário. Graças ao patrocínio da CAPES e da FAPEG e ao apoio de
parceiros que vêm contribuindo com a REM-Goiás ao longo de sua
trajetória, os resultados do seminário são amplamente socializados
por meio dos textos aqui publicados.

PATROCÍNIO

PARCEIROS

