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RESUMO 

 
PASQUALUCCI, Luciana. O currículo da formação cultural: parceria Universidade e 

Museu. 2018. 137 f. Tese (Doutorado em Educação: Currículo) – Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

 

Não há, no Brasil, uma política que promova a integração do currículo universitário com os 

museus. A ausência de estímulos para o estabelecimento de vínculos entre os cursos de 

Graduação e cultura aponta para um problema do ponto de vista do currículo e da formação 

cultural: não há orientações ou referências para que os jovens universitários se aproximem 

desse campo. A premissa é que educação e cultura são reciprocamente indissociáveis. 

Observa-se um baixo aproveitamento das oportunidades de formação cultural passíveis de 

exploração por meio da relação entre museus e universidades, tendo em vista uma formação 

profissional de qualidade para alunos do Ensino Superior e a formação de público qualificado 

para os museus. A identificação desse problema levou à definição do objeto de pesquisa como 

sendo a articulação entre universidade e museu. O objetivo foi examinar os fundamentos 

teóricos e as possibilidades práticas da relação entre universidade e museu. Empregou-se a 

abordagem metodológica qualitativa e, como procedimentos, recorreu-se à análise 

documental, observação participante, entrevistas e questionários junto a jovens estudantes de 

Ensino Superior visitantes de museus, a professores universitários e a gestores de museus. 

Buscou-se fundamentação na Teoria Crítica de Adorno, especificamente em seu conceito de 

formação cultural e seu contraponto de semiformação. Os resultados da presente tese 

evidenciam possibilidades de articulação entre universidade e museu, para cumprir-se o papel 

de formação cultural no interior da formação profissional em nível superior. Considerando a 

formação cultural como sendo decisiva para a formação e a aprendizagem do sujeito 

contemporâneo, faz-se imperiosa a aproximação entre essa educação formal e os museus para 

garantir parte importante dessa formação.  

 

Palavras-chave: Currículo. Formação Cultural. Universidade. Museu. Theodor Adorno. 
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ABSTRACT 

 

PASQUALUCCI, Luciana. Curriculum and cultural formation: a partnership between 

universities and museums. 2018. 137 p. Thesis (PhD in Education: Curriculum) – Pontificial 

Catholic University of Sao Paulo, São Paulo, 2018. 
 

 

There is no policy in Brazil to promote the integration of university curricula with museums. 

The absence of stimuli to establish links between undergraduate and graduate courses points 

to a problem from the point of view of curriculum and cultural formation: there are no 

guidelines or references for university students to approach this field. The premise is that 

education and culture are inseparably linked. There is a low use of opportunities for cultural 

formation that can be exploited through the relationship between museums and universities, 

with a view of professional education of quality for students of Higher Education and the 

education of qualified audiences for museums. The identification of this problem led to the 

definition of the research object as the articulation between university and museum. The 

objective was to examine the theoretical foundations and practical possibilities of the 

relationship between university and museum. The qualitative methodological approach is 

employed and, as procedures, documentary analysis, participant observation, interviews and 

questionnaires are used with young students of Higher Education visiting museums, 

university professors and museum managers. The theoretical foundation of the study was 

based on Adorno’s Critical Theory, specifically on his concept of cultural formation and its 

counterpoint of semi-formation. The results of this thesis show possibilities of articulation 

between university and museum, in order to fulfill the role of cultural formation within 

professional education in Higher Education. Considering the cultural formation as being 

decisive for the education and the learning of the contemporary subject, it is imperative the 

approach between that formal education and the museums to guarantee an important part of 

that education. 

 

Keywords: Curriculum. Cultural formation. University. Museum. Theodor Adorno. 
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INTRODUÇÃO 

É curiosa esta experiência de escrever mais leve e para 

muitos, eu que escrevia “minhas coisas” para poucos. Está 

sendo agradável a sensação. Aliás, tenho me convivido 

muito ultimamente e descubro que sou agradável. 

Bem. Nem sempre. 

Clarice Lispector (1999, p. 399)  

 

Esta é uma pesquisa qualitativa e de base empírica apoiada em dados obtidos por meio 

de descrições e de experiências profissionais, tendo como referências teóricas autores do 

campo da teoria crítica da cultura. O problema que está na origem desta pesquisa vem sendo 

identificado ao longo da minha trajetória profissional na área da museologia e da educação e 

como pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). A familiaridade com os acontecimentos 

descritos, a partilha de experiências e a compreensão dos sentidos atribuídos aos fatos 

apresentados revelam traços da minha conduta de participante nesse processo. A intenção 

desta pesquisa é construir um plano de referência que aproxime educação e cultura, 

apresentando contribuições de ambas as áreas para a formação do sujeito. Mais do que buscar 

resultados de “solução” ao problema, buscamos problematizar parte do cenário cultural e 

educacional atual, em um campo de articulação possível entre universidade e instituições 

museológicas para realizar o direito de uma educação de qualidade no Ensino Superior. 

Sou mestre em Educação: Currículo pela PUC-SP, especialista em Psicopedagogia 

pela PUC-SP e graduada em Artes Plásticas pela Fundação Armando Alvares 

Penteado  (FAAP). Trabalhei no Museu de Arte Moderna de São Paulo durante nove anos e, 

após a minha saída da instituição, dediquei-me à pesquisa stricto sensu e a trabalhos na área 

de educação, arte e cultura, tais como atividades docentes, palestras, cursos de formação de 

professores e produções de materiais didáticos. 

Comecei a interessar-me pelas Artes Plásticas no ano de 1994, aos dezessete anos de 

idade, quando visitei a 22a Bienal Internacional de São Paulo. Curada pelo professor Nelson 

Aguilar, o eixo conceitual da mostra foi a ruptura dos suportes tradicionais da arte. Lembro-

me de ter visto, na ocasião, a obra Bichos, de Lygia Clark, com o convite: “favor tocar”. 

Pensei o quão interessante era aquele trabalho e escutei um educador da mostra, que 

caminhava com um grupo de pessoas perto de onde nós estávamos, dizer que, em muitas 

daquelas obras, o que importava era o pensamento do artista, e não o objeto exposto. No 

decurso da exposição, permaneci com ambas as expressões em minha memória: “favor tocar” 
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e “o pensamento importa mais do que o objeto”. Percebi, naquele momento, que a cultura é 

muito mais do que a produção material ou o registro dos costumes de uma comunidade. A 

cultura transcende o óbvio, incentiva o diálogo, provoca o pensamento, a reflexão e o 

questionamento. Em poucas horas, aprendi e conheci muito mais do que o ambiente escolar 

me proporcionara. 

Decidi cursar Artes Plásticas. Cursei licenciatura em arte na FAAP e busquei, na 

teoria, os fundamentos que respaldassem a reflexão sobre arte, cultura e educação. No 

segundo semestre da faculdade, consegui um estágio no Museu de Arte Moderna de São 

Paulo (MAM-SP). Mais do que um espaço de exibição, notei-o como um espaço de encontro, 

de diálogo e de pesquisa, onde a diversidade de pessoas e de saberes circulava livremente. Os 

objetos ali expostos demandavam estratégias intencionais e formativas que atraíssem as 

pessoas cativando-as por agregar seus saberes e apresentar-lhes possibilidades novas de ser e 

agir no mundo.   

Grande parte da visitação do museu, principalmente durante os dias letivos da semana, 

era composta por crianças e adolescentes da rede pública e privada de ensino. As excursões 

promovidas pelas escolas do segmento da Educação Básica incentivavam a visitação dos 

alunos da faixa etária de 5 a 16 anos. No entanto, eu me perguntava: e o público universitário? 

Havia espaço e incentivo, por parte das universidades, para a formação cultural de seus 

alunos? À época, o museu estabelecia parcerias, por meio de alguns professores, com alguns 

cursos de algumas universidades. Contudo, o currículo oficial dos cursos de Graduação não 

previa, e ainda não prevê, a articulação com os museus para que os conteúdos teóricos 

aprendidos pudessem ser explorados na relação com a cultura. 

O museu, de acordo com a definição que se encontra nos estatutos do Conselho 

Internacional de Museus (ICOM), é uma “[...] instituição permanente, sem fins lucrativos, a 

serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, 

estuda, expõe e transmite o patrimônio material e imaterial da humanidade e de seu meio, com 

fins de estudo, educação e deleite” (DESVALLÉS; MAIRESSE, 2014), e considerado, 

atualmente, como um espaço que incentiva o diálogo e reúne a cultura, a arte e a diversidade, 

promovendo a circulação de saberes, a integração das disciplinas, a aprendizagem, a 

descoberta e o exercício da crítica. Desse modo, o espaço museológico, com suas 

possibilidades de ação, adotadas na perspectiva contemporânea, fomenta a formação cultural 

do sujeito.  

A tese sustentada neste trabalho é de que educação é formação cultural. De acordo 

com Theodor Adorno (1996), formação cultural é o que possibilita a humanidade o 
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esclarecimento e a emancipação. A educação como processo formativo da consciência 

esclarecida e emancipada, que exercita a compreensão crítica sobre os fatos sociais, pode ser 

realizada, defendemos aqui, nas e a partir das relações estabelecidas com o conteúdo cultural 

inerentes à obra de arte, no local que, por excelência, possibilita esse exercício: o museu.   

O currículo de formação cultural extrapola os limites do ensino formal. No texto 

Teoria da semiformação, Theodor Adorno, autor a quem recorremos para ecoar a hipótese e a 

proposta de que a experiência cultural do museu pode e deve ser uma parte da experiência 

escolar, anuncia que a crise da educação é a crise da formação cultural. A sociedade 

administrada pelo capital promove, no sujeito, uma formação fragmentada, isto é, anula a sua 

capacidade de relação subjetiva e crítica com a realidade, incentivando alienação em vez de 

esclarecimento e emancipação. 

A fim de estudar a hipótese de que o museu pode contribuir e promover a formação 

cultural, debrucei-me sobre fontes documentais e bibliográficas, além de entrevistas com 

profissionais das áreas de educação e cultura e com público de jovens universitários visitantes 

de museus, objetivando compreender as razões dos universitários para frequentar ou não 

frequentar o museu, perceber como o universitário concebe a importância da cultura para a 

sua formação pessoal e profissional e compreender como se dá, na atualidade e na prática, o 

vínculo e a interação curricular entre a universidade e o museu. 

Na atualidade, a pesquisa é relevante pela ausência de políticas públicas que 

promovam a integração entre educação universitária e cultura. Compreendemos o problema 

do ponto de vista do currículo e da formação cultural: não há orientações ou referências para 

que os jovens universitários se aproximem desse campo. Além disso, acreditamos na 

necessidade de uma formação que trabalhe a consciência crítica e a autonomia para nos 

preparar para uma atuação consciente no presente e no futuro. O exercício da consciência 

crítica do sujeito exige mais participação nos processos culturais, sociais, políticos e 

econômicos no contexto em que ele está inserido. A tese aponta para a necessidade de 

políticas de acoplamento. Precisamos, assim, de intersecção entre educação e cultura, 

currículo e cultura, pois a natureza das práticas curriculares é indissociável da natureza das 

práticas culturais. Nesse sentido, todo processo cultural implica uma prática pedagógica. As 

duas instituições que realizam essas práticas, que são as depositárias do patrimônio 

pedagógico e cultural, não podem, portanto, estar separadas. A cultura possibilita falarmos 

sobre fenômenos recorrentes ao cotidiano de um modo plural. Podemos acessá-la de acordo 

com as nossas crenças e possibilidades.     
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Muitos jovens consideram as plataformas digitais como meio efetivo de produção de 

conhecimento. Vejo o meu filho, um menino de sete anos, hipnotizado pelo YouTube e 

Netflix. Afinal, ele pode acessar por esses portais a programação que lhe interessa e não ficar 

esperando por ela, como acontece no caso dos programas de televisão. Acontece que nem 

sempre (na verdade, quase nunca) eu consigo intervir, de um modo mais pautado no real, na 

recepção da informação transmitida pelo que ele vê. Por exemplo: outro dia ele estava 

assistindo a um desenho no qual existe uma forma de violência colorida e divertida. As 

personagens perseguem-se, explodem-se, matam-se, mas voltam a viver em seguida. O 

programa seguinte apresentava uma morte também reversível, só que mais próxima do real: 

Dois bandidos são perseguidos e mortos pela polícia, mas, na cena seguinte, voltam a viver. 

Assim, a morte não foi de verdade. Depois, assistindo à programação de televisão paga, uma 

propaganda durante o intervalo da programação sugere que, se ele comer àquela marca de 

iogurte, será forte como um super-herói, ou seja, indestrutível. No outro intervalo, uma 

chamada para o jornal apresenta outro tipo de violência, dessa vez verdadeira, em que mais 

uma vítima de bala perdida na cidade do Rio de Janeiro morre na semana. Durante esse 

período, uma criança esteve, por conseguinte, diante de informações diversificadas, 

indiferenciadas e contraditórias sobre saúde, vida e morte. E o pior: sem espaço e sem 

oportunidade para falar sobre essas informações e escutar que, de modo algum, procedem (no 

caso da morte colorida e reversível). Essa ficção, esse espetáculo e essa publicidade doméstica 

e constante, todos em um mesmo nível de discurso, confundem-se. Penso em como substituir 

o discurso onipresente da televisão e da Internet e estimular no meu filho uma produção mais 

coerente, inteligente e interessante de teorias sobre a vida.  

Em contraponto à essa situação, estivemos na exposição “Frida e Eu”1, uma mostra 

interativa para crianças sobre a artista Frida Kahlo, que sugeria um passeio poético, em que 

uma série de objetos de manuseio permitido estimulavam contato com a vida pessoal e 

profissional da artista, além da cultura mexicana. O sofrimento físico da artista, causado pelo 

grave acidente que sofreu, é evidente nos objetos, assim como as formas de superação que a 

artista criou. Durante o percurso da mostra, pudemos conversar (meu filho, eu e mais dois 

primos com idade de oito e onze anos) sobre a morte, a dor e o sofrimento vividos pela artista. 

Os temas sofrimento e morte estavam tratados de modo real, porém simbólico. Falamos sobre 

noções de identidade e de modos de representação. Tivemos uma experiência em que a 

informação transmitida foi mediada pela cultura. O tema da morte e do sofrimento reversíveis, 

                                                        
1 Realizada pela Unibes Cultural na cidade de São Paulo em co-produção com o Centre Georges Pompidou de 

Paris, França. Em cartaz na cidade de São Paulo de abril a julho de 2017. 
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apontados anteriormente pela TV e pela Internet, foram repropostos pela arte e acompanhados 

de um discurso mais interessante, mais inteligente e mais coerente. E real. O que pretendemos 

sugerir é que a experiência cultural pode provocar uma transformação gradual do pensamento 

em relação aos fatos. Além disso, a variedade das experiências culturais podem amenizar ou 

relativizar o discurso estabelecido. Se isso vale para uma criança de sete anos, com mais razão 

não valerá para um(a) jovem universitário(a)? 

Fizemos um levantamento junto ao Banco de Teses e Dissertações do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia2 sobre os trabalhos científicos relacionados 

ao tema “currículo da formação cultural”. Ao todo, foram encontradas 733 ocorrências. 

Visando conhecer a produção mais recente, fizemos um recorte considerando os últimos seis 

anos (de 2010 a 2016) e encontramos 505 títulos. Nessa amostragem, observamos incidência 

maior nos enfoques relacionados à Educação Infantil, à pedagogia, à formação de professores 

e à educação indígena. Dentro dos 505 títulos encontrados, ao selecionarmos o descritor 

“museu, currículo e cultura”, surgiu a quantidade de 70 pesquisas. Destes, ao utilizarmos o 

descritor “museu, currículo, formação cultural”, a quantidade cai para 57 pesquisas. Nesses 

trabalhos, os temas abordados são os mais variados: memória e patrimônio, museu virtual, 

formação de professores, propostas curriculares estaduais, formação e currículo dos oficiais 

aviadores da Academia de Força Aérea e, em relação à museologia e à construção de 

conhecimento, a minha dissertação de Mestrado3. Para uma busca mais avançada, utilizamos 

os filtros “Tese” e “Programas de Pós-Graduação em Educação”; encontramos, então, a 

quantidade de três pesquisas, mas nenhuma relacionada a museu. São elas:  

 
Quadro 1 - Teses encontradas com o descritor “Programas de Pós-Graduação em Educação” 

Autor Título  Universidade Ano 

Marcos Lopes de 

SOUZA 

Atividade curricular 

de ensino, pesquisa e 

extensão (ACIEPE): 

anseios, conjunturas e 

contornos de 

inovações curriculares 

em movimento 

Tese de 

doutorado 

Universidade Federal 

de São Carlos 

2007 

Silvia Alves do 

SANTOS 

Mudanças na 

Graduação da 

Universidade Pública: 

a nova prática da 

Tese de 

doutorado 

Universidade Federal 

de São Carlos 

2013 

                                                        
2 Disponível em: 

<http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=curr%C3%ADculo+da+forma%C3%A7%C3%A3o+cultural

&type=AllFields&limit=20&sort=relevance>. Acesso em: 10 abr. 2017 
3 Dissertação As contribuições do espaço museológico para uma construção interdisciplinar do conhecimento, 

defendida em outubro de 2014 no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo na PUC-SP, sob 

orientação da Profa. Dra. Ivani Catarina Arantes Fazenda.  

http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=curr%C3%ADculo+da+forma%C3%A7%C3%A3o+cultural&type=AllFields&limit=20&sort=relevance
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=curr%C3%ADculo+da+forma%C3%A7%C3%A3o+cultural&type=AllFields&limit=20&sort=relevance


18 

 

iniciação científica 

Luis Roberto de 

Camargo 

RIBEIRO 

A aprendizagem 

baseada em problemas 

(PBL): uma 

implementação na 

educação em 

engenharia na voz dos 

atores 

Tese de 

doutorado 

Universidade Federal 

de São Carlos 

2005 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

O descritor “museu, formação cultural, Theodor Adorno”, em teses de doutorado, 

apresenta a quantidade de seis pesquisas:  

 
Quadro 2 – Teses encontradas com os descritores “museu, formação cultural, Theodor Adorno” 

Autor Título  Universidade Ano 

Alessandro 

Eleutério de 

OLIVEIRA 

A educação escolar na 

arena do ciberespaço 

Tese de 

doutorado 

Universidade Federal 

de São Carlos 

2013 

Maria de Las 

Nieves Eirin de 

RAPP 

Políticas de 

informação no 

contexto das políticas 

públicas de incentivo 

à cultura 

Tese de 

doutorado 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

2004 

Ana Lúcia Siaines 

de CASTRO 

Memórias 

clandestinas e sua 

museificação: uma 

prospecção sobre 

institucionalização e 

agregação 

informacional 

Tese de 

doutorado 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

2002 

Rubens Ribeiro 

Gonçalves da 

SILVA 

Digitalização de 

acervos fotográficos 

públicos e seus 

reflexos institucionais 

e sociais: tecnologia e 

consciência no 

universo digital 

Tese de 

doutorado 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

2002 

Gustavo Silva 

SALDANHA 

Uma filosofia da 

ciência da 

informação: 

organização dos 

saberes, linguagens e 

transgramáticas 

Tese de 

doutorado 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

2012 

Artieres Estevão 

ROMEIRO 

Dialética negativa, 

teoria estética e 

educação: experiência 

formativa e 

racionalidade estética 

em Theodor Adorno 

Tese de 

doutorado 

Universidade Federal 

de São Carlos 

2015 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

Na pesquisa de Romeiro (2015), encontram-se confluências em relação ao tema 

proposto já que o autor analisa as articulações entre filosofia e arte no desenvolvimento de um 

educação emancipatória, tendo como referências as obras de Adorno Dialética do 

Continuação 
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Esclarecimento, Dialética Negativa e Teoria Estética. No entanto, o espaço do museu não é 

mencionado, tampouco articulações com o Ensino Superior. 

Um breve balanço crítico desse elenco permite perceber que não encontramos o tema 

da formação cultural articulando museu e universidade. Da mesma forma, não encontramos 

propostas sobre essa articulação no Plano Nacional de Educação (PNE), na Constituição 

Federal, nas Leis de Diretrizes e Bases para a Educação no Ensino Superior e nem no Plano 

Nacional de Museus, conforme mencionado na contextualização que segue. 

 

Contextualização 

 

No dia 4 de julho de 2016, eu participei da cerimônia de abertura da 24a Conferência 

Geral do International Council of Museums (ICOM), com o tema Museus e Paisagens 

Culturais, realizada em Milão, Itália. Na ocasião, um dos discursos que chamou minha 

atenção foi o do diretor geral de cultura da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO), Francesco Bandarin. Entre outros apontamentos, Bandarin 

comentou sobre a responsabilidade dos museus com os sistemas de educação, mencionando 

que esses sistemas devem garantir que todas as crianças, os jovens e os adultos aprendam e 

adquiram habilidades relevantes e competências que necessitam para viver e trabalhar em um 

mundo interdependente, baseadas em conhecimentos e orientadas pela tecnologia. A educação 

deve, então, garantir que todos os indivíduos adquiram uma base sólida de conhecimentos, 

desenvolvam pensamento crítico e criativo e habilidades colaborativas, bem como adquiram 

curiosidade, coragem e resiliência. Bandarin sustentou que o compromisso da UNESCO com 

a educação, nos próximos anos, estaria articulado a uma visão humanista, que contribui para 

um novo modelo de desenvolvimento.  

Essa visão, que vai além de uma abordagem utilitária da educação e integra múltiplas 

dimensões da existência humana, fez-me pensar nas possibilidades reais de colaboração do 

museu para o desenvolvimento da formação cultural. Procurei conhecer mais sobre esse 

discurso humanista e suas intervenções decorrentes do museu como instituição facilitadora do 

diálogo intercultural e encontrei indícios sobre o tema na Declaração de Incheon para a 

Educação 2030 (UNESCO, 2016)4, que estabelece uma nova visão para a educação para os 

próximos 15 anos. A declaração foi adotada durante o Fórum Mundial de Educação 2015, 

organizado pela UNESCO, junto ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), ao 

                                                        
4 Disponível em <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002432/243278POR.pdf>. Acesso em: 22 set. 2016 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002432/243278POR.pdf
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Banco Mundial, ao Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), ao Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento  (PNUD), à Organização das Nações Unidas (ONU) 

Mulheres e ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) em 

Incheon, na Coreia do Sul, entre 19 e 22 de maio de 2015.  

A declaração, acolhida pela comunidade mundial de educação, fez-nos pensar  se 

realmente a educação formal, tal como instituída hoje, pode dar conta de tais objetivos, visto 

que a universidade trata do conhecimento das especificidades de seus cursos, e prepara, ou ao 

menos intenta, principalmente, para o mercado de trabalho. Contudo, quando pensamos em 

sistemas educacionais que garantam aprendizagens em todos os níveis ao longo da vida, 

pensamos em sistemas de ensino formais nesse espaço de tempo? Ou algo próximo a uma 

formação sólida que fomente a autonomia do pensar para que o sujeito possa, em diferentes 

contextos geográficos e históricos construir seu percurso pessoal e profissional de modo pleno 

e consciente?  

Recorremos à Declaração para apoiar-nos na premissa de que os sistemas educacionais 

precisam acompanhar as necessidades e as mudanças no mundo contemporâneo. Acreditamos 

que a articulação da escolarização com a cultura contribua com uma formação mais ampla, 

realista e consciente. A pergunta é: por que os museus não aparecem como parceiros efetivos 

nesse processo? Não aparecem para a educação no ano de 2030 da mesma forma que não 

aparecem na Diretrizes Curriculares Nacionais, do Ministério da Educação5, como, por 

exemplo, nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Filosofia, História, Geografia, 

Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia 

e Museologia, homologadas e publicadas, em 9 de julho de 2001, no Diário Oficial da União - 

Parecer No 492, de 3 de abril de 2001 (BRASIL, 2001). As competências e as habilidades 

requeridas para o graduando do curso de Filosofia, por exemplo, são, entre outras: 

✓ capacitação para um modo especificamente filosófico de formular e propor soluções a 

problemas, nos diversos campos do conhecimento;  

✓ capacidade de desenvolver uma consciência crítica sobre conhecimento, razão e 

realidade sócio-histórico-política;  

✓ capacidade para análise, interpretação e comentário de textos teóricos, segundo os 

mais rigorosos procedimentos de técnica hermenêutica; compreensão da importância 

das questões acerca do sentido e da significação da própria existência e das produções 

culturais. 

                                                        
5 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-

e-resolucoes?id=12991>. Acesso em: 15 out. 2016 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes?id=12991
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes?id=12991


21 

 

A expectativa dos órgãos públicos em relação a uma educação universitária que 

capacite para a consciência crítica, para a análise, para a interpretação e a compreensão da 

realidade, do conhecimento e da cultura, enfatiza a importância da articulação entre a 

educação e a cultura. São esses itens que possivelmente poderiam ser trabalhados nos espaços 

do museu, tornando-o um espaço de oportunidade, de construção de conhecimento e de 

diálogo com a realidade. Contudo, não há nenhuma citação à instituição museu. 

Da mesma forma, não há referência a museus no PNE (Lei No 13.005, de 25 de junho 

de 2014)6, em vigência até o ano de 2024 (BRASIL, 2014). A palavra “museu” aparece 

referida uma única vez, na Meta 6, estratégia 6.4: “[...] fomentar a articulação da escola com 

os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como 

centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários” 

(BRASIL, 2014, p. 4) 

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2018) dos Artigos 205 ao 214, Capítulo III, 

Da Educação, Da Cultura e Do Desporto, Seção I, Da Educação, não assegura e sequer sugere 

a intersecção entre educação universitária, currículo e cultura. Já da Seção II, Da Cultura, 

destacamos os Artigos 215 e 216 pelo fato de elucidarem a necessidade da aproximação e da 

apropriação cultural por parte dos sujeitos: “Art. 215 O Estado garantirá a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 

valorização e a difusão das manifestações culturais” (BRASIL, 2018, p. 163). 

Não há orientações sobre o modo tal como o Estado deve garantir o exercício dos 

direitos culturais, nem sugestões sobre uma possível aproximação entre o currículo e a 

cultura. 

Art. 216 - A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de 

colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo 

de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas 

e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo 

por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com 

pleno exercício dos direitos culturais.          

§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de 

cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e 

rege-se pelos seguintes princípios:          (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012) 

I – diversidade das expressões culturais;          (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012) 

II – universalização do acesso aos bens e serviços 

culturais;          (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012) 

III – fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens 

culturais;          (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012) 

                                                        
6 Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/>. Acesso em: 6 maio de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://pne.mec.gov.br/
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IV – cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados 

atuantes na área cultural;          (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, 

de 2012) 

V – integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e 

ações desenvolvidas;          (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 

2012) 

VI – complementaridade nos papéis dos agentes culturais;           (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)  

VII – transversalidade das políticas culturais;          (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012). (BRASIL, 2018, 165, grifos nossos). 

 

Ao verificar As Leis de Diretrizes e Bases Nacionais, no que se refere à Educação 

Superior (Lei No 9394, de 20 de dezembro de 1996), encontra-se que os museus e a cultura 

não são contemplados:  

 
CAPÍTULO IV 

DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 

do pensamento reflexivo; 

II – formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 

da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua. 

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 

e, desse modo desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 

vive; 

IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 

através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação [...]. 

(BRASIL, 1996, p. 27837-27838).  

 

O desconhecimento e a desqualificação das oportunidades educativas de formação 

cultural dos museus não poderia ser mais flagrante. A presente tese parte dessa  lacuna e 

pretende superá-la mediante análise da articulação possível entre projetos de formação no 

Ensino Superior e projetos de formação cultural dos museus. 

O Plano Nacional Setorial de Museus (PNSM)7 é decorrência do Plano Nacional de 

Cultura (BRASIL, 2010a) e da II Conferência Nacional de Cultura (II CNC) e teve suas 

diretrizes elaboradas e aprovadas na 4a edição do Fórum Nacional de Museus (FNM), que 

aconteceu em Brasília em julho de 2010.  

O Plano aponta para a consolidação de uma política pública específica para o 

setor, a qual vem proporcionando uma profunda mudança no panorama 

museal do Brasil nos últimos oito anos. A instituição da Política Nacional de 

                                                        
7 Disponível em: <http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2012/03/PSNM-Versao-Web.pdf> Acesso em:  

10 abr. 2018. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2012/03/PSNM-Versao-Web.pdf
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Museus, ainda no ano de 2003, possibilitou novas formas de fomento para o 

setor, bem como a criação do Sistema Brasileiro de Museus (SBM), do 

Cadastro Nacional de Museus (CNM), do Estatuto de Museus e do próprio 

Ibram, e culmina agora com a elaboração deste Plano Setorial. Tal 

instrumento de planejamento torna-se especialmente estratégico no atual 

cenário da cultura brasileira, em que os museus vêm ganhando importância 

na vida cultural e social, sendo reconhecidos como agentes de transformação 

da sociedade e espaços de encontro e diálogo entre os mais diversos grupos 

sociais. [...]. O Plano Nacional Setorial de Museus sintetiza o esforço do 

governo e do setor empreendido nos últimos anos para articular, promover, 

desenvolver e fortalecer o campo museal no País. Mais que a culminância de 

um processo, no entanto, ele representa o início de uma nova etapa para o 

campo museal brasileiro. (BRASIL, 2010b, p. 8). 

Durante o 4o FNM, o setor museal foi dividido em eixos setoriais, com o intuito de 

organizar as diversas falas e pensar nas diretrizes, nas estratégias e nas ações para cada setor: 

✓ museus de arte;  

✓ museus de história; 

✓ museus de culturas militares;  

✓ museus de ciências e tecnologia;  

✓ museus etnográficos; 

✓ museus arqueológicos; 

✓ museus comunitários e ecomuseus;  

✓ museus da imagem e do som e de novas tecnologias; 

✓ arquivos e bibliotecas de museus. 

Os representantes reuniram-se em minifóruns, para eleger uma proposta para cada um 

dos seguintes temas transversais: 

a) gestão museal; 

b) preservação, aquisição e democratização de acervos; 

c) formação e capacitação; 

d) educação e ação social; 

e) modernização e segurança; 

d) economia dos museus; 

e) acessibilidade e sustentabilidade ambiental; 

f) comunicação e exposições;  

g) pesquisa e inovação. 

Detenhamo-nos nos museus de arte e nos museus comunitários e ecomuseus. Em 

relação aos museus de arte, as expressões em destaque sugerem, a nosso ver, a relevância da 

articulação entre o museu e a universidade. 
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Preservação, Aquisição e Democratização de Acervos 

Diretriz: Implantar uma política de democratização de acervo que garanta 

sua salvaguarda e novas aquisições, tendo como horizonte a renovação da 

produção simbólica e da diversidade cultural. (BRASIL, 2010b, p. 34, 

grifo nosso). 

 

Formação e Capacitação 

Diretriz: Elaborar e/ ou ampliar um programa nacional de formação 

continuada e itinerante promovido pelo Ibram, como foco transdisciplinar 

para os museus de arte. (BRASIL, 2010b, p. 35, grifo nosso). 

 

Educação e ação social  

Diretriz: Elaborar e/ou ampliar um programa nacional de formação 

continuada e itinerante promovido pelo Ibram, com foco transdisciplinar 

para os museus de arte. (BRASIL, 2010b, p. 36, grifo nosso). 

 

Modernização e segurança  

Diretriz: Implementar programas de modernização de museus de artes 

para garantir a salvaguarda do seu ambiente, do acervo e da relação com a 

comunidade. (BRASIL, 2010b, p. 37, grifos nossos). 

 

Economia dos museus  

Diretriz: Promover a democratização da cadeia produtiva da arte – 

cultura, de forma a garantir o desenvolvimento sustentável de seus museus, 

a fim de fomentar sua vocação e missão como espaços de produção de 

conhecimento e interação social, estimulando a geração de trabalho, renda 

e novos acervos. (BRASIL, 2010b, p. 38, grifos nossos). 

 

Acessibilidade e sustentabilidade ambiental  

Diretriz: Garantir a acessibilidade física, social, informacional e estética 

a todos os tipos de público aos museus de arte, compreendendo este fator 

como de importância para a sustentabilidade socioambiental. (BRASIL, 

2010b, p. 39, grifo nosso). 

 

Comunicação e exposições  

Diretriz: Assegurar a promoção do museu de arte em todas as suas ações e 

democratizar a exposição como ferramenta de integração com a 

comunidade e o espaço museal. (BRASIL, 2010b, p. 40, grifo nosso). 

 

Pesquisa e inovação  

Diretriz: Reconhecer o museu de arte como ambiente transdisciplinar 

para pesquisa e criação. (BRASIL, 2010b, p. 41, grifo nosso). 

 

Os eixos apresentados a seguir trazem as diretrizes possíveis de serem relacionadas à 

articulação entre a universidade e o museu, apesar de não mencioná-la, com a intenção de 

enfatizar a relevância da tese defendida.  

✓ Eixo 1 – Produção Simbólica e diversidade cultural (BRASIL, 2010b):  

 

Diretriz 1: Assegurar fomento para pesquisas que contemplem a 

produção simbólica, a diversidade cultural no espaço museológico e para o 

desenvolvimento de ações educativo-culturais e formação na área dos 

museus. (BRASIL, 2010b, p. 44, grifo nosso). 



25 

 

 

Diretriz 2: Incentivar o acesso ao patrimônio cultural integral, por meio 

das políticas públicas, valorizando a diversidade cultural, de forma que a 

cultura seja considerada um direito social básico e que o Estado seja o 

responsável por incluir e propiciar o diálogo entre e com os profissionais e a 

comunidade. (BRASIL, 2010b, p. 44-45, grifos nossos). 

 

Diretriz 4: Fortalecer os museus como espaços de discussão, interação, 

pesquisa e conhecimento, levando em consideração a produção 

simbólica e a diversidade cultural, garantindo, ainda, a participação 

efetiva da sociedade nos processos museais. (BRASIL, 2010b, p. 46, grifo 

nosso). 

 

Diretriz 6: Promover o uso criativo e a apropriação crítica e social do 

patrimônio museológico. (BRASIL, 2010b, p. 48, grifo nosso). 

 

Diretriz 7: Estabelecer e ampliar políticas culturais voltadas para o 

campo museológico nas esferas municipal, estadual e federal que atendam 

às demandas de estruturação e formação em museus, por meio de convênios 

e parcerias com instituições públicas, privadas e comunitárias. 

(BRASIL, 2010b, p. 49, grifos nossos). 

 

Diretriz 10: Fomentar e aprofundar teórica e metodologicamente a 

pesquisa sobre a documentação e o acervo museológicos. (BRASIL, 

2010b, p. 51, grifo nosso).  

 

✓ Eixo II: Cultura, cidade e cidadania (BRASIL, 2010b): 
 

Diretriz 2: Ampliar e fortalecer a função social dos museus, reconhecendo 

e identificando as relações entre coleções, comunidades, cidades, redes de 

pesquisa e cooperação técnica, fortalecendo a manifestação das identidades. 

(BRASIL, 2010b, p. 53-54, grifo nosso). 

 

Diretriz 3: Assegurar a democratização do conhecimento nos diferentes 

espaços museais, promovendo os diálogos e as trocas interculturais que 

contribuam para a formação do cidadão. (BRASIL, 2010b, p. 54-55, grifo 

nosso). 

 

Diretriz 4: Estabelecer o espaço do museu como mecanismo dinâmico de 

referência cultural para as cidades, como um bem simbólico necessário 

para a afirmação de identidades, valorizando a memória e os saberes, 

promovendo a integração das comunidades locais. (BRASIL, 2010b, p. 

54-55, grifos nossos). 

 

Diretriz 8: Fomentar e implementar políticas públicas de democratização 

do acesso aos museus e aos patrimônios culturais, com ações articuladas 

entre as esferas federal, estadual, distrital e municipal de educação e cultura. 

(BRASIL, 2010b, p. 57, grifo nosso). 

 

✓ Eixo III: Cultura e Desenvolvimento Sustentável (BRASIL, 2010b): 
 

Diretriz 4: Assegurar que os museus e espaços de memória sejam 

importantes ferramentas de educação, conscientização de ações 

transversais de desenvolvimento cultural, social e econômico, regional e 

local. (BRASIL, 2010b, p. 62, grifo nosso). 
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Diretriz 14: Promover a democratização do acesso e garantir a 

participação das comunidades nos museus e espaços de memória, de 

modo a sensibilizá-las para a valorização do patrimônio cultural. 

(BRASIL, 2010b, p. 66, grifo nosso). 

 

✓ Eixo IV: cultura e economia criativa (BRASIL, 2010b): 
 

Diretriz 15: Conscientizar e divulgar a função do museu como agente 

ativo da cadeia produtiva da cultura, capaz de gerar e estimular a 

capacidade criativa de futuras gerações. (BRASIL, 2010b, p. 66-67, grifo 

nosso). 

 

Em relação aos Museus Comunitários e ecomuseus, o PNSM sugere uma efetiva 

articulação com a comunidade, a qual relacionamos à proposta atual do Museu da Cultura da 

PUC-SP8, para refletir sobre a articulação entre a universidade e o museu.  

Gestão museal 

Diretriz: Assegurar o desenvolvimento dos museus comunitários, 

ecomuseus e Pontos de Memória, por meio da participação das 

comunidades locais na gestão museal e na alocação de verbas públicas.  

Estratégia 1: Criar e implementar políticas públicas que assegurem a 

elaboração dos planos de desenvolvimento institucional, com a 

participação comunitária. 

Estratégia 2: Garantir o reconhecimento dos museus comunitários, 

Ecomuseus e Pontos de Memória como instituições de relevante 

interesse social.  

Ações: Alocar recursos públicos para a manutenção dos museus e o 

desenvolvimento de ações de integração comunitária. (BRASIL, 2010b, p. 

114, grifos nossos). 

 

Preservação, aquisição e democratização de acervos 

                                                        
8 Museu universitário vinculado à Faculdade de Ciências Sociais da PUC-SP, fundado no ano de 1991 por uma 

iniciativa do Departamento de Antropologia. O Museu da Cultura tem por objetivo, de acordo com as novas 

diretrizes museológicas vigentes (JESUS, 2018), transformar o espaço em um local de produção de 

conhecimento e que suscite questionamentos e reflexões, dialogando de forma mais profunda com a comunidade 

acadêmica e a comunidade externa. A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo está localizada no bairro de 

Perdizes, em São Paulo, capital. A formação do bairro teve início em meados do século XIX e se expandiu após 

a segunda metade da década de 1920. Devido à sua tranquilidade, o bairro atraiu o Convento das Carmelitas, o 

que ocupou a quadra das atuais ruas Monte Alegre, João Ramalho, Ministro Godoy e Bartira. No ano de 1948, as 

Carmelitas deixaram o Mosteiro, que foi doado para a então recém-fundada (1946) Universidade Católica. O 

conjunto de prédios é formado pelo antigo Convento das Carmelitas Descalças e Capela, projetado por 

Alexandre Albuquerque  no início da década de 1920 em estilo neocolonial e pelo Teatro da Universidade 

Católica – TUCA, de 1965. O prédio da PUC-SP é considerado patrimônio e foi tombado no ano de 2015, 

conforme decisão do CONDEPHAAT (Disponível em: <http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/conjunto-de-

edificios-da-pontificia-universidade-catolica-de-sao-paulo-puc/>. Acesso em: 6 ago. 2018). A partir dos 

pressupostos da preservação e da divulgação patrimonial, esse patrimônio arquitetônico e a história e a memória 

da universidade são conteúdos utilizados para propor, realizar e promover exposições, cursos, palestras e 

projetos em geral que viabilizem o acesso qualificado à cultura e à educação e a preservação do patrimônio 

cultural, contribuindo para a formação da comunidade acadêmica e externa, propiciando, assim, o intercâmbio na 

área de patrimônio cultural entre profissionais, estudantes, entidades, clubes, agremiações, instituições 

museológicas, Poder Público e iniciativa privada, dentre outros agentes da Sociedade Civil.  

http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/conjunto-de-edificios-da-pontificia-universidade-catolica-de-sao-paulo-puc/
http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/conjunto-de-edificios-da-pontificia-universidade-catolica-de-sao-paulo-puc/
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Diretriz: Garantir políticas públicas que permitam a apropriação pela 

comunidade dos acervos de museus comunitários, ecomuseus e Pontos 

de Memória, e a consequente difusão destes. 

Estratégia 1: Implementar e fortalecer os ecomuseus, museus 

comunitários e Pontos de Memória. 

Ações: Assegurar espaços midiáticos gratuitos para catalogação, 

registro e divulgação dos acervos patrimoniais dos museus 

comunitários, ecomuseus e Pontos de Memória. 

 

Formação e capacitação 

Diretriz: Fortalecer sistema de formação e capacitação, teórica e técnica, 

das equipes e gestores dos museus comunitários, ecomuseus e Pontos de 

Memória.  

Estratégia 1: Garantir recursos financeiros em todas as esferas 

governamentais, visando à integração das políticas de formação e 

capacitação das equipes gestoras, técnicos e agentes dos ecomuseus, museus 

de territórios, museus comunitários, Pontos de Memória. 

Ações: Criar sistema integrado de formação e capacitação em todos os 

níveis, de modo a assegurar o intercâmbio de conhecimento e saberes, 

por meio de conferências, fóruns, encontros, congressos, oficinas, cursos 

e trocas de experiências. 

Estratégia 2: Valorizar a diversidade de saberes no processo de formação e 

capacitação, assegurando equidade entre eles, por meio de ações específicas.  

Ações: Mapear e diagnosticar as potencialidades das ações e dos agentes que 

as desenvolvem. Publicar, nos mais variados meios e suportes, o 

mapeamento, o diagnóstico e as experiências das iniciativas populares 

de musealização. (BRASIL, 2010b, p. 115, grifos nossos). 

 

Educação e ação social 

Diretriz: Estimular, fomentar e assegurar ações sócio-educativas que 

ampliem o conceito e a prática da educação vigente, e valorizem o saber 

popular, considerando as potencialidades, especificidades e diversidades 

dos territórios sócio-culturais e ambientais.  

Estratégia 1: Identificar, diagnosticar e mapear os saberes e fazeres locais.  

Ações: Realizar atividades de pesquisa dos hábitos, costumes e tradições 

da comunidade local, registrando os fazeres e saberes, valorizando a 

memória dos diferentes grupos sociais. Elaborar em conjunto com os 

membros das comunidades, atividades que estimulem o desenvolvimento 

sócio-econômico cultural, a partir das competências locais. (BRASIL, 

2010b, p. 115, grifos nossos). 

 

Economia dos museus 

Diretriz: Promover políticas públicas que reconheçam e assegurem a 

função social dos museus comunitários, ecomuseus e Pontos de 

Memória, e que garantam o financiamento regular nos âmbitos federal, 

estadual, municipal e distrital, e incentivem a participação popular.  

Estratégia 1: Institucionalizar, como programa do MinC, mecanismos de 

financiamento e apoio aos Pontos de Memória, museus comunitários e 

ecomuseus. (BRASIL, 2010b, p. 116-117, grifos nossos). 

 

Acessibilidade e sustentabilidade ambiental 

Diretriz: Assegurar políticas inclusivas, com programas de acessibilidade 

que considerem os limites físicos, simbólicos e cognitivos, além da 

sustentabilidade ambiental local e regional.  
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Estratégia 1: Desenvolver programas de acessibilidade aos patrimônios, 

promovendo a integração com o meio social.  

Ações:  Criar linhas de fomento para a execução de programas de 

acessibilidade. Elaborar material informacional e didático-pedagógico 

que atenda às diversas necessidades do público, inclusive deficientes. 

Promover seminários e oficinas de interação entre os atores sociais, 

inclusive deficientes, para o desenvolvimento de medidas de 

sustentabilidade ambiental. Criação de programas educacionais de 

reconhecimento e valorização. ambiental e patrimonial com a 

comunidade. (BRASIL, 2010b, p. 117-118, grifos nossos). 

 

Pesquisa e inovação 

Diretriz: Democratizar o processo de produção de pesquisa nos museus 

comunitários, ecomuseus e Pontos de Memória.  

Estratégia 1: Garantir que as pesquisas científicas sejam participativas e 

recebam a contribuição das comunidades em parceria com instituições 

de ensino superior, ensino técnico-científico e centros de pesquisa.  

Ações: Realizar treinamento de pesquisadores em técnicas de pesquisa 

participativa. Realizar capacitação das comunidades para a participação 

em pesquisas. Fomentar a elaboração de pesquisas pela comunidade, 

com vistas ao desenvolvimento e aproveitamento do potencial local. 

Criar e viabilizar grupos de pesquisadores na comunidade. Criar editais 

públicos que subsidiem produções inovadoras pelos integrantes dos grupos 

de pesquisa das comunidades. (BRASIL, 2010b, p. 118-119, grifos nossos). 

 

Um breve balanço crítico dos trechos extraídos do PNSM permite observar a 

pertinência da relação entre educação e cultura e a necessidade da parceria entre a 

universidade e o museu para a formação cultural do sujeito, em especial do jovem 

universitário. Capacitar o sujeito para o conhecimento e a leitura crítica do Patrimônio é 

ampliar a sua percepção de sentido de comunidade, em que os valores e o significado das 

experiências são compartilhados e a consciência de participação, nesse processo, é acentuada. 

Jacques Le Goff (1984, p. 47) evidencia a importância de um trabalho que utilize a memória 

coletiva para a libertação e não para a servidão, o que significa libertar o patrimônio 

institucionalizado da ideologização. O Patrimônio Cultural ou os objetos musealizados, 

quando compreendidos em seu processo por meio de um trabalho que envolve o currículo do 

Ensino Superior, auxilia na produção de conhecimentos pautados na memória, na linguagem, 

no espaço, na comunicação, na subjetividade, na ciência, no conteúdo disciplinar voltado à 

especialização profissional, nos fatores políticos, sociais e econômicos, entre outros, 

contribuindo para que o sujeito tenha uma atuação ativa e consciente na vida social.  

Novamente recorremos à UNESCO, desta vez citando a  38a Conferência Geral9, 

ocorrida em Paris no ano de 2015. Durante a 37a10 Conferência, no ano de 2013, havia sido 

                                                        
9 Disponível em: <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/recommendation-on-the-protection-

and-promotion-of-museums-and-collections/>. Acesso em: 3 ago. 2018. 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/recommendation-on-the-protection-and-promotion-of-museums-and-collections/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/recommendation-on-the-protection-and-promotion-of-museums-and-collections/
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decidido que os instrumentos internacionais existentes nos museus e nas coleções deveriam 

ser complementados por um novo sistema internacional, reconhecendo que os instrumentos 

legais existentes para lidar com os novos desafios relacionados a museus e a coleções eram 

insuficientes. Apresentada pelo Diretor-Geral na 38a Conferência, sob a forma de 

recomendação11, torna-se um pilar das políticas públicas de museus para as próximas décadas, 

aprovado no dia 13 de novembro de 2015 pela Comissão de Cultura da UNESCO durante a 

38a Conferência. O foco principal do documento é o reforço das práticas existentes para 

manter a integridade das coleções e o fornecimento de orientação para as funções de museus, 

adaptando os seus objetivos para resolver os desafios contemporâneos. A iniciativa do 

instrumento normativo foi inicialmente feita pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM)12. 

Destacamos, a seguir (tradução livre), itens do documento13 que corroboram a tese de que 

educação é formação cultural e justificam a necessidade da articulação entre a universidade e 

o museu. 

 

1. A proteção e a promoção da diversidade cultural e natural são os 

principais desafios do século vinte e um. A esse respeito, museus e coleções 

constituem os principais meios pelos quais testemunhos tangíveis e 

intangíveis da natureza e das culturas humanas são salvaguardados. 

 

2. Museus como espaços de transmissão cultural, diálogo intercultural, 

aprendizagem, discussão e formação, desempenham um papel importante na 

educação (formal, informal e de aprendizagem ao longo da vida), coesão e 

desenvolvimento sustentável. Os museus têm um grande potencial para 

aumentar a conscientização pública valor do património cultural e natural e 

da responsabilidade de todos os cidadãos em contribuir para a seu cuidado e 

transmissão. Os museus também apóiam o desenvolvimento econômico, 

indústrias culturais e criativas e turismo. 

 

3. A presente recomendação chama atenção dos Estados-Membros para a 

importância da proteção e da promoção de museus e de coleções, para que 

sejam parceiros na sustentabilidade e no desenvolvimento por meio da 

preservação e da protecção do patrimônio, da proteção e da promoção da 

diversidade cultural, a transmissão do conhecimento científico, o 

desenvolvimento da política educacional, aprendizagem ao longo da vida e 

da coesão social, bem como o desenvolvimento das indústrias criativas e 

economia do turismo. 

 

Sobre a definição e a diversidade dos Museus: 

                                                                                                                                                                             
10 Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002261/226162s.pdf>. Acesso em: 3 ago. 2018. 
11 Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233892e.pdf>. Acesso em: 3 ago. 2018. 
12 Durante o ano de 2011, o Ibram, juntamente às instituições culturais dos países iberoamericanos, e o apoio do 

Programa Ibermuseus, promoveu o debate de se construir um instrumento normativo internacional sobre 

patrimônio museológico e coleções. A última iniciativa internacional expressiva sobre o campo dos museus 

remonta à Mesa Redonda de Santiago do Chile, reunião promovida pela Unesco em maio de 1972. Histórico 

disponível em: <http://www.museus.gov.br/tag/paris/>. Acesso em: 3 ago. 2018. 
13 Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233892e.pdf>. Acesso em: 3 ago. 2018. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002261/226162s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233892e.pdf
http://www.museus.gov.br/tag/paris/
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233892e.pdf
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4. Nesta Recomendação, o termo museu é definido como “instituição 

permanente sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e de seu 

desenvolvimento, aberto ao público, que adquire, conserva, pesquisa, 

comunica e exibe o patrimônio tangível e intangível da humanidade e de 

seus ambiente para fins de educação, estudo e prazer ”. Como tal, os museus 

são instituições que buscam representar a diversidade natural e cultural da 

humanidade, desempenhando papel essencial na proteção, preservação e 

transmissão do patrimônio. 

 

5. Na presente Recomendação, o termo coleta é definido como “um conjunto 

de propriedades culturais, tangíveis e intangíveis, passadas e presentes”.  

Cada Estado-Membro deve definir o escopo do que entende por coleta em 

termos de seu próprio arcabouço legal, para a finalidade desta 

Recomendação. 

 

6. Na presente recomendação, o termo patrimônio é definido como um 

conjunto de bens tangíveis e valores intangíveis e expressões que as pessoas 

selecionam e identificam, independentemente de uma reflexão e expressão 

de suas identidades, crenças, conhecimentos e tradições, e viver. 

 

9. A pesquisa, incluindo o estudo de coleções, é outra função primordial dos 

museus. A pesquisa pode ser realizada por museus em colaboração com 

outros. É somente através do conhecimento obtido de tal pesquisa que todo o 

potencial dos museus pode ser realizado e oferecido ao público. A pesquisa é 

de extrema importância para os museus para fornecer oportunidades refletir 

sobre a história em um contexto contemporâneo, bem como para a 

interpretação, representação e apresentação de coleções. 

 

12. A educação é outra função primordial dos museus. Os museus participam 

do processo de educação e aprendizagem formal e informal ao longo da vida, 

por meio do desenvolvimento e da produção de conhecimentos, programas 

educativos, em parceria com outras instituições de ensino, principalmente 

escolas. Os programas educacionais nos museus contribuem principalmente 

para educar o público diverso sobre os assuntos o conteúdo de suas coleções 

e sobre a vida cívica, bem como conscientizam a população sobre a 

importância de preservar o patrimônio e fomentar a criatividade.  

 

16. Os Estados Membros são encorajados a apoiar o papel social dos museus 

que foi destacado pela Declaração de Santiago do Chile de 1972. Os museus 

são cada vez mais vistos em todos os países desempenhando um papel 

fundamental na sociedade e como fator de integração e coesão social. Nesse 

sentido, eles podem ajudar as comunidades a enfrentar mudanças profundas 

na sociedade, incluindo aquelas que manifestam a desigualdade e a ruptura 

dos laços sociais. 

 

17. Os museus são espaços públicos vitais que devem atender a toda a 

sociedade e, portanto, assumem papel importante no desenvolvimento dos 

laços sociais e da coesão, na construção da cidadania e das identidades 

coletivas. Os museus devem ser lugares abertos a todos e comprometidos 

com o meio físico e acesso cultural a todos, incluindo grupos desfavorecidos. 

Eles podem constituir espaços para reflexão e debate sobre questões 

históricas, sociais, culturais e científicas. Os museus também devem 

promover o respeito para os direitos humanos e igualdade de gênero. Os 
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Estados-Membros devem incentivar os museus a cumprir todos esses papéis. 

(UNESCO, 2015, 6-8). 

 

O Ensino Superior não é mencionado no documento. Contudo, a necessidade de 

articulação entre universidade e museu pode ser entendida nas orientações em relação à 

pesquisa, à produção e à transmissão cultural, à integração e à coesão social, à promoção ao 

respeito dos direitos humanos e à igualdade de gênero, à aprendizagem ao longo da vida, à 

conscientização em relação ao patrimônio material e imaterial.  

Uma breve reflexão sobre a resolução aprovada sugere a parceria entre universidades e 

museus, de modo que os estudantes universitários e futuros profissionais compreendam o 

museu como um espaço produtivo, intelectual e afetivo, implementando, desse modo, 

algumas das propostas aprovadas na área museológica para as próximas décadas. 

 

Metodologia 

 

Por suas características, o tema currículo e formação cultural requer uma pesquisa de 

análise qualitativa. Para desenvolver este estudo, realizamos uma pesquisa de campo junto ao 

público universitário e aos gestores de três instituições museológicas da cidade de São Paulo: 

A Pinacoteca do Estado de São Paulo, O Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP) e 

o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP), melhor 

apresentadas mais adiante. O objetivo é aproximar-se da percepção social e cultural que o 

público universitário possui em relação aos museus e da intencionalidade gestora dessas 

instituições museológicas em contribuir para a formação cultural do público universitário. 

A publicação14 Que público é esse? Formação de públicos de museus e centros 

culturais revela que a maioria do público adulto que visita uma exposição o faz como parte da 

busca de uma identidade pessoal e tem como efeito questionamentos de identidade pessoal.  

As pesquisas revelam que o adulto aprende, e gosta de aprender, quando vai 

a uma exposição. Entretanto, ele não irá, necessariamente, aprender aquilo 

que a equipe do museu ou centro cultural espera: os conteúdos e temas 

tratados na exposição. Os aprendizados que ocorrem estão, muitas vezes, 

relacionados a ressonâncias pessoais reveladas pelo objeto; permitindo que o 

adulto adquira novos conhecimentos sobre o que observou e lhe oferecendo 

ocasião de se autodescobrir, reforçando sua identidade pessoal. A equipe do 

museu ou centro cultural deve, dessa forma, dar as bases intelectuais e a 

                                                        
14 Patrocinado  pela empresa Percebe: pesquisa, consultoria e treinamento educacional e financiado pelo Instituto 

Votorantim por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC) da Secretaria do estado da Cultura e organizado 

por Luciana Conrado Martins  no ano de 2013. Disponível em: 

<http://www.percebeeduca.com.br/files/uploads/downloads/download_4.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2017. 

http://www.percebeeduca.com.br/files/uploads/downloads/download_4.pdf
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autonomia necessária para que o visitante adulto faça suas próprias conexões 

dentro da exposição. (MARTINS, L. C., 2013, p. 29). 

A polissemia de cada exposição incentiva o público na busca por novos significados, 

de forma a mobilizar seu repertório pessoal a cada interpretação. Esse movimento bastaria 

para tornar a experiência no museu uma experiência formativa? Nosso entendimento é de que 

não. “A participação no processo de (re)significação cultural é um pleno direito à cidadania, 

entendimento que situa o público como agente, ator, sujeito participante e criativo do processo 

de comunicação no museu, e indivíduo exercendo a democracia” (CURY, 2006, p. 79). A 

formação cultural é efetiva quando identidades pessoais são reconstituídas ou ressignificadas, 

quando o discurso museológico produz seus efeitos almejados, quando o sujeito apreende algo 

novo.  

A presente tese está estruturada, além desta introdução, em quatro capítulos. O 

primeiro, intitulado Cultura e formação cultural, busca explicitar o conceito de cultura  e 

apresenta o intertítulo Indústria cultural e semiformação no qual discorremos sobre o 

processo de produção simbólica promovido pela cultura. O segundo capítulo, A Universidade 

e o currículo de formação cultural, justifica o conceito de formação cultural. O terceiro, cujo 

título é Museu como espaço vital, apresenta o conceito de museu. O quarto capítulo, 

Currículo e cultura na percepção de estudantes visitantes, docentes universitários e gestores 

de museus, substancia a universidade, o museu e o currículo da formação cultural e apresenta 

a análise das entrevistas. Nas considerações finais, analisaremos os resultados da pesquisa de 

campo à luz das questões teóricas e práticas abordadas nos capítulos anteriores.  
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1 CULTURA E FORMAÇÃO CULTURAL 

A cultura é a esfera geral do conhecimento  

e das representações do vivido 

Guy Debord (1997, p. 119) 

 

A fenomenologia de Husserl (2000) e Merleau-Ponty (1999) considera a percepção de 

como as coisas se mostram na realidade ao invés de buscar compreender o modo e o motivo 

pelo qual aparecem. O fenômeno existe e é independente de qualquer significado arbitrário 

que o sujeito possa atribuir-lhe. Hussel propôs o fim da dicotomia entre epistemologia e 

ontologia, agregando à noção de subjetividade o conceito de intencionalidade – elemento 

ativo da consciência capaz de gerar significados. O significado que atribuímos aos fenômenos 

não são adjetivos ou atributos inertes desses fenômenos, mas derivados da intencionalidade e 

do conhecimento que já abarcamos sobre ele. O significado é, ao mesmo tempo, fonte e 

sentido. Ou seja, as estruturas mentais que nos auxiliam na apreensão dos fenômenos do 

mundo são produto da interiorização das estruturas desse mesmo mundo. A exploração do 

significado é feita no exercício da atividade sensorial e perceptiva. E, no museu, isso ocorre 

mais precisamente na relação com o objeto de arte15. O museu possibilita uma operação sobre 

a realidade e a criação de significações e de situações que, em outro contexto, não existiriam. 

O trabalho ativo de reproduzir verbalmente os significados que envolvem a legitimação de 

uma obra de arte ou um conjunto de obras resultam atos que modificam a percepção da 

realidade. De acordo com a museóloga Waldisa Rússio Guarnieri (1984, p. 61, grifo da 

autora): “Quando nós musealizamos objetos, ou seja, quando recolhemos objetos como 

testemunhos, nós os musealizamos porque eles são testemunhos, são documentos e têm 

fidelidade. [...]. Eles são, na verdade, testemunhos do homem e do seu meio”.  

Consideremos o objeto de arte uma produção cultural; a síntese matérica de uma 

experiência; uma manifestação histórica, manufaturada de uma concepção da realidade. O 

conceito de cultura restrito ao campo das formas simbólicas não é fundante o suficiente. A 

palavra cultura originalmente significa cultivo, estando relacionada ao cuidado com a terra, 

fazendo brotar, frutificar, florescer. Cultura era uma ação que conduz à plena realização das 

potencialidades de alguma coisa ou de alguém (CHAUÍ, 2006, p. 129). Durante os séculos 

                                                        
15 O conceito de objeto foi inaugurado pelo teórico e crítico de arte Ferreira Gullar, na década de 1960, após o 

contato com alguns dos trabalhos produzidos por artistas da época (os denominados neoconcretos, que 

produziam trabalhos visando a experiência sensorial e mental do público com o objetivo de torná-lo um 

participante e não um espectador). Gullar percebeu que o termo objeto poderia auxiliar a denominação de uma 

obra que não se enquadrava em nenhuma das categorias tradicionais da arte, já que havia um transbordamento da 

pintura, da escultura e do desenho. 
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XVIII e XIX, cultura era o critério que designava o grau de civilização e de hierarquia de uma 

sociedade, mensurada pelas artes, pela filosofia, pelos ofícios e pela ciência. Na segunda 

metade do século XX, com o início da antropologia social e antropologia política, nas quais 

cada cultura é vista como singularidade e individualidade própria dotada de uma estrutura 

específica, o termo ganha abrangência e passa a significar  

[...] o campo das formas simbólicas e passa a ser entendida como criação 

coletiva da linguagem, da religião, dos instrumentos de trabalho, das formas 

de habitação, vestuário e culinária, das manifestações de lazer, da música, da 

dança, da pintura e da escultura, dos valores e das regras de conduta, dos 

sistemas de relações sociais, particularmente os sistemas de parentesco e as 

relações de poder. A partir de então, a cultura é compreendida como o 

campo no qual uma comunidade institui as relações entre seus membros e a 

natureza, conferindo-lhes sentido ao elaborar símbolos e signos, práticas e 

valores, ao definir para si própria o possível e o impossível, a linha do tempo 

(passado, presente e futuro, as distinções no interior do espaço, o verdadeiro 

e o falso, o belo e o feio, o justo e o injusto, o permitido e o proibido, a 

relação com o visível e o invisível, com o sagrado e o profano, a Guerra e a 

paz, a vida e a morte. (CHAUÍ, 2006, p. 131).  

O objeto cultural é um acervo de conhecimentos absorvido pela geração presente. O 

produtor deste objeto o faz de modo determinado pelas influências sociais a que está 

submetido e a sociedade o recebe de modo não determinista, uma vez que as ideias ali 

representadas originam novas capacidades de significação humana. O homem é e produz 

cultura. A cultura não é um privilégio, nem um bem de consumo, nem um produto de 

diferenciação de classes. A cultura é fenômeno fundante da existência e é produzida por uma 

necessidade existencial.  

A noção de cultura implica um conjunto de fenômenos que devem ser identificados 

como transmissíveis. A cultura mobiliza uma comunidade humana, uma sociedade, em que o 

sujeito é capaz de reconhecer-se e reconhecê-las como sua propriedade. A cultura articula um 

conjunto de valores que permitem articular a memória do passado à expectativa do futuro, 

afirmando continuidades e promovendo mudanças.  

O conceito de cultura no qual esta tese se fundamenta está indissocialmente 

relacionado ao processo produtivo e, portanto, ao trabalho humano. E o trabalho de formação 

cultural é manifestação de um ato criativo. Trata-se assim, de evidenciar seu caráter 

significativo para a transformação das relações humanas e a compreensão da realidade. A 

premissa de que cultura é trabalho orienta o sentido institucional que buscamos atribuir à 

relação universidade e museu. A decodificação do discurso que envolve o objeto musealizado 

precisa ser aprendida. A atribuição de valores a esses objetos estabelece uma noção de 



35 

 

patrimônio e memória que define uma identidade. E preservar ou romper com esse processo 

implica compreender a interrelação do homem com o mundo. Guarnieri (1984) esclarece:  

[...] o homem e o meio, o ambiente físico natural, o ambiente físico alterado 

pelo homem, transformado, urbanizado, as criações de seu espírito, todo seu 

ideário, seu imaginário, toda a riquíssima gama de intervenções, de atuações 

do homem ou de, simplesmente, percepções do homem que, para nós, são 

nada mais do que trabalho. Então resulta que, para o museólogo, cultura é 

essencialmente fazer e viver, ou seja, cultura é resultado do trabalho do 

homem, seja ele um trabalho intelectual, seja ele um trabalho intelectual 

refletido materialmente na construção concreta. [...] nós temos feito uma 

exploração que me parece um pouco superficial da questão patrimônio, 

colocando simplesmente que o patrimônio é um conjunto de bens, e o 

patrimônio cultural é um conjunto de bens culturais, esquecendo que eles 

são bens na medida em que o homem atribui a eles significado. 

(GUARNIERI, 1984, p. 61, grifos da autora). 

A concepção de que os sentidos atribuídos aos objetos musealizados, portanto 

institucionalizados, conferem reconhecimento e identidade cultural a uma comunidade, sugere 

a importância de um diálogo que transmita ou dissipe os significados estabelecidos. A cultura, 

como trabalho, a linguagem e as relações que permeiam esse exercício de conceitualização 

coletivo conferem ao sujeito a perspectiva de produtor e/ou reprodutor de ideais, práticas e 

símbolos. Assim sendo, a formação cultural auxilia no desenvolvimento de produtores e/ou 

consumidores de cultura. Nesse sentido, o sujeito pode definir se fará a manutenção dos 

sentidos estabelecidos ou se criará um novo, o que lhe confere uma noção de autonomia, já 

que “[...] a conservação das ideologias se realiza justamente através da cultura” (CHAUÍ, 

1984, p. 25). A universidade e o museu juntos, mantendo seus canais de comunicação abertos, 

garantem um processo rico e coletivo de participação na construção de conceitos e de valores.   

Refletir sobre a cultura e a partir dela possibilita ter consciência das falsas evidências e 

das omissões. As convenções discursivas que protegem a arte e a cultura estão muitas vezes 

associadas às suas exigências materiais e aos arranjos conceituais em que estão inseridas. No 

entanto, isso não significa que sejam imutáveis, já que podem mobilizar questionamentos 

sobre a história. Essas formas de apropriação passam por distintos graus de entendimento e 

variam de acordo com a intencionalidade formativa ou a formação do sujeito.  

Ortega y Gasset (1967) atribui ao processo de construção da cultura a concreta 

produção de objetos. Para ele, a cultura é trabalho, é realização, é produção de coisas 

humanas. “A elaboração humana de suas necessidades, o que o homem faz com elas, isso é a 

cultura” (ORTEGA Y GASSET, 1967, p. 209). E, simultaneamente, “[...] se faz a si mesmo 

com as coisas que lhe são oferecidas, faz com elas vida, a sua vida. [...] seu destino concreto, 

é impor ao real seu projeto pessoal, dar sentido ao que não tem [...] converter isso que 



36 

 

simplesmente ‘há ali ao meu redor’ (circunstância) em verdadeiro mundo, em vida humana 

pessoal” (ORTEGA Y GASSET, 1967, p. 220, grifos do autor). 

Remetemo-nos ao conceito de circunstância, fundante na obra do autor, buscando 

evidenciar o modo como o entorno se transforma à nossa volta – tal como o sentido dos 

objetos musealizados, por exemplo, sendo inseparável da circunstância que o envolve. O 

conceito de circunstância contempla o entorno que não se resume à paisagem representada 

pelo ambiente social. A circunstância não é geográfica, ela significa tudo o que envolve o eu. 

A circunstância é inseparável do eu. A pessoa inclui a realidade circunstante e não tem 

sentido à parte dela. Contudo, de modo inverso, a circunstância só se constitui em torno de um 

sujeito que faz, que produz. “Eu estou definido pela minha circunstância, mas minha 

circunstância não me define” (ORTEGA Y GASSET, 1967, p. 223). 

A vida é o modo como o eu lida com a circunstância da qual não se separa. Desse 

modo, entendemos que a vida não se confunde com a circunstância, mas depende dela. E, se a 

cultura consiste em viver plenamente, então a vida, assim como a cultura, consistem na 

reelaboração da circunstância, o que é, de certo modo, uma interpretação da vida. Ortega y 

Gasset (1967) diz-nos que o que importa é a vida e que a cultura é o instrumento para o 

domínio da vida, sendo a ciência, a arte e a ação humana modos de interpretação. Nesse 

sentido, devemos criticar a cultura institucionalizada, desconfiando dos sentidos que lhe 

foram estabelecidos, na busca de novas configurações culturais. Tarefa essa da universidade e 

do museu. 

O vínculo entre a cultura como manifestação dos sentidos de uma sociedade, em uma 

determinada época, e o trabalho de atualização desses sentidos enfatizam a necessidade da 

tomada de consciência da sociedade por si mesma por meio do contato daquilo que pertence à 

ela mesma. O museu pode ser o lugar dessa afirmação, onde sujeitos ou comunidades poderão 

reivindicar sentidos diferentes para determinados objetos. “A cultura é o lugar da busca da 

unidade perdida” (DEBORD, 1997, p. 120). Discorrer sobre essas valorações permite 

reconciliar interesses divergentes manifestando a legitimidade da intervenção pública na 

construção dos sentidos atribuídos à arte e à produção cultural. 

As narrativas criadas no museu e difundidas fora dele são, dessa forma, resultados de 

um processo de seleção baseado em apreciações particulares e epistemológicas. Entretanto, na 

relação entre o sujeito e a cultura no museu, quem decide sobre os sentidos que devem ser 

preservados e os novos sentidos que serão adotados? De que modo as novas elaborações 

ganham amplitude e profundidade? De acordo com Pinto (1979) e sua interpretação de 

cultura: 
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Interpretada a cultura como produto do processo produtivo […] 

materializado em coisas e artefatos e subjetivado em ideias gerais, da ação 

produtiva eficaz do homem na natureza; e de bem de produção, no sentido 

em que a capacidade, crescentemente adquirida, de subjugação da realidade 

pelas ideias que a representam, constitui a origem de nova capacidade 

humana, a de idealizar em prospecção os possíveis efeitos de atos de 

realizar, conceber novos instrumentos e novas técnica de exploração do 

mundo, e criar ideias que significam finalidades para a ações de empreender. 

[…] A cultura aparece-lhe, no estado atual, como um infinito complexo de 

conhecimentos científicos, de criações artísticas […] e mil outros produtos 

da inteligência humana e não sabe como unificar todo esse mundo de 

entidades, subjetivas umas e objetivas outras, de modo a dar a explicação 

coerente que una num ponto de vista esclarecedor toda essa extrema e 

diversificada multiplicidade. (PINTO, 1979 p. 124-125).  

 

Em relação à cultura apropriada pela mídia, Guy Debord (1997) define o conceito de 

espetáculo como o exagero da mídia, o que acontece quando aquilo que é feito para 

comunicar ultrapassa os limites. “O espetáculo da sociedade corresponde a uma fabricação 

concreta da alienação” (DEBORD, 1997, p. 26). Relaciona-se ao conceito de Indústria 

cultural, de Theodor Adorno (1995), apresentado mais adiante. Algumas das exposições de 

arte da atualidade são apropriadas pela mídia, bem como obtém patrocínio, em muitos casos, 

por elucidarem ideias as quais uma marca ou uma empresa querem ter seus nomes atrelados. 

Há algum mal nisso? De que modo a indústria cultural é subvertida pelo compromisso social e 

formativo do museu?    

Como distinguir os recursos do espetáculo e a transformação da cultura em 

mercadoria? O processo de semiformação concretizar-se-ia aqui. A semiformação retira da 

cultura o poder formativo de uma codificação teórica, onde o arranjo conceitual está imutável 

e o potencial cognitivo e oposicionista da cultura, inacessível. “O espetáculo decorreria do 

fato de o homem moderno ser demasiadamente espectador” (DEBORD, 1997, p. 130). A 

produção cultural é também produção econômica e pode manter o seu caráter formativo, por 

mais que seja espetaculoso, quando mantém o seu espaço de contradição, de experiência, de 

diálogo, de inclusão, de produção de sentidos, de reconstrução de significados e de valores 

sociais. “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, 

mediada por imagens” (DEBORD, 1997, p. 14). 

Em Dialética negativa, Adorno (1975) propõe elementos de interpretação da realidade 

e demonstra o quanto sujeito e objeto nunca são plenamente sujeito e objeto, eles carecem de 

um momento que deve superá-los, contudo que não pode transcendê-los e deixa claro com sua 

filosofia a dimensão histórica e particular do conhecimento. A filosofia de Adorno propõe a 

antinomia e não se contenta com o permanente, mas propõe ordenações que durem o tempo 
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suficiente para que se perceba sua insuficiência e contradições, gerando novas questões. Não 

seria a arte e a cultura fontes intermináveis de insuficiência e contradições? 

A aproximação do real pelo conceito dá-se por meio dos conceitos, porém não de uma 

forma imediata, mas, sim, em camadas, aproximações, a que Adorno chama de constelação. 

No procedimento constelatório, o pensamento tem uma autêntica interpretação filosófica, 

visto que assume a necessidade de solucionar o enigma por meio da análise de elementos 

singulares, dispersos e, por vezes, antagônicos, que precisam ser considerados em diferentes 

ordenações, até que sinalizem uma resposta legível. As constelações mutáveis são formas de 

representação que retomam aquilo que foi amputado pelo conceito em seu anterior. A 

operação constelatória do pensamento de Adorno convida a recuperar a formação com a 

capacidade de construir experiências significativas para constituição da subjetividade 

emancipada e vigilante. Aqui a teoria tem seu lugar antecipando a práxis e dando-lhe mais 

efetividade. 

Para Adorno (1975), verdadeiros são os pensamentos que não compreendem a si 

mesmos, isto é, os pensamentos não reificados pela compulsão da identidade, aqueles que 

admitem sua imprecisão e debilidade frente ao real, e, por isso, seguem o movimento negativo 

da dialética. O autor afirma que é pela negação do nome que a linguagem filosófica se 

aproxima do nome, isto é, pela negação do conceito, por meio de outros conceitos que o 

sujeito se aproxima do objeto. A dialética negativa é elemento fundamental da formação 

crítica. Diante disso, quanto maior a negatividade do museu, da escola e do currículo, maior 

será a capacidade de transformação da sociedade. 

Para Pinto (1979), a cultura representa a mediação histórica que possibilita a aquisição 

de outros dados culturais, que condiciona a expansão do conhecimento. Para Adorno (1975), 

o conhecimento, a experiência e a formação cultural possibilitam a educação para a 

emancipação. A filosofia, ao deter-se exclusivamente na ilusão da identidade entre o objeto e 

o pensamento, perde seu rigor e sua vitalidade. O pensamento reificado “[...] rompe a unidade 

entre sujeito e objeto, produtor e produto, espírito e material e o pensador apenas constata essa 

ruptura, tomando-a por um fenômeno fundamental e natural da vida humana” 

(GOLDMANNN, 1979 p. 144). Submetendo-se à ordem e ao assujeitamento, o indivíduo não 

tolera o diverso e repudia tudo o que não é a sua imagem e semelhança; dessa forma, trata de 

expurgar aquilo que é heterogêneo, que é não eu, que é alteridade. E o que é a identidade 

senão aquilo que dizemos de si e tudo o que acolhemos sobre o que dizem sobre nós? A 

identidade é uma vivência, uma experiência e, assim sendo, um marcador subjetivo e social 

construído em comunidade. O egoísmo que move o pensamento obstinado na identidade gera 
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um modo de racionalidade obsessiva que culmina na indiferença. Seria o não reconhecimento 

de si no outro e a falta de amor um dos problemas provocados e enfrentados pela cultura 

espetaculosa, discursiva e imagética que produzimos e da qual somos resultado atualmente? 

Qual é o nosso envolvimento frente à arte e à produção cultural apresentada pelos museus? 

Percepções mediadas por uma tela digital? Selfies? 

Quanto mais envolvimento do sujeito frente ao objeto, mais chances de concretização 

do conhecimento. A prioridade do objeto não elimina a função do sujeito; ao contrário, o 

exige cada vez mais. Em Dialética Negativa, Adorno (1975) faz uma nota a esse respeito 

refletindo sobre a situação da educação. Resgatar o papel ativo do sujeito frente ao 

conhecimento é fundamental para garantir experiências formativas. A racionalidade 

desprovida de sujeito conserva certa irracionalidade em favor de uma falsa democracia do 

objeto. “Entregarse al objeto significa apreciar sin recortes sus componentes cualitativas” 

(ADORNO, 1975, p. 50). E podemos apreciar os componentes qualitativos da arte e da 

cultura com essa consciência desregrada, mediada e exibicionista?  

Ao eliminar uma possibilidade de reconhecimento individual e social, por meio da 

cultura, preocupando-se com a selfie, o sujeito aliena-se no sentido de que transfere para o 

outro o poder de avaliar a si mesmo. Dever-se-ia, então, restringir a selfie? Não. Quanto mais 

a sociedade dispõe de novos e avançados recursos técnicos e materiais, a capacidade do 

sujeito de interferir em suas condições de existência transforma-se. A selfie no museu não 

significa que o sujeito não se disponibiliza, integralmente, à uma experiência de formação 

cultural. Em uma sociedade em que quase tudo pode ser substituído, trocado e negociado, as 

condições sociais da educação reforçam a subordinação, mas a intencionalidade institucional 

em provocar e inferir experiências culturais pode livrar o sujeito dos prejuízos em decorrência 

de uma formação que abriu mão da cultura. 

Pode-se considerar o não incentivo à formação cultural no currículo uma lacuna a ser 

superada. 

Governos, mídias, empresas e indivíduos estão permanentemente 

preocupados com a estabilidade democrática e com a estabilidade financeira. 

Esquecem-se de que sem estabilidade cultural nenhuma das outras pode ser 

alcançada ou, se o for, tornar-se perene. É mais do que em tempo colocar a 

pirâmide marxiana sobre sua própria base: infraestrutural não é a economia, 

é a cultura. (COELHO, 2000, p. 139, grifo do autor). 

O discurso de valorização da educação fortalece-se na sociedade; contudo, perece 

significar cada vez menos formação cultural. Seu recurso competitivo e produtivo na luta pelo 

sucesso e o lucro na ordem econômica global são colocados como pressupostos de uma vida 
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feliz na sociedade atual. A educação converte-se, portanto, no conjunto de informações úteis 

para o melhor posicionamento do indivíduo na sociedade. Temos aqui um paradoxo: ao 

mesmo tempo que o sujeito acumula informações e conhecimentos, paralisa a consciência. A 

perda de experiências formativas despotencializa a educação. Contra isso a cultura e a arte 

podem fazer frente à medida que estimulam, juntamente à escola, a percepção de inúmeros 

sentidos em relação à coletividade, à construção da identidade, da autonomia, auxiliando o 

sujeito a tornar-se produtor de conceitos. 

Se a semiformação age na vida dos indivíduos impossibilitando-os de viver 

experiências, a cultura como autorreflexão crítica pode ser um antídoto. Só quando se é capaz 

de realizar experiências significativas é possível exercer a autonomia. Pinto (1960a) conceitua 

duas formas de consciência: a ingênua e a crítica. A consciência ingênua é aquela que não tem 

consciência dos fatores e das condições que a determinam. A consciência crítica, por sua vez, 

é aquela que tem clara consciência dos fatores e das condições que a determinam. 

A quantidade de significações atribuídas à realidade são infinitas. As de natureza 

ingênua, “[...] constituídas embora por efeito do mecanismo natural de captação do real, 

existente por si, não sabem de que fatores depende a sua formação” (PINTO, 1960a, p. 83). 

Para essa modalidade de consciência, a realidade é que se submete às suas afirmações. O 

autor a chama de ingênua pelo adjetivo resumir a simplicidade com que essa modalidade de 

consciência se apresenta: satisfeita consigo mesma, espontânea, segura e crente no valor de 

suas afirmações, acreditando na detenção de critérios absolutos de julgamento, percebendo-se, 

com isso, como possuidora da verdade. Defendemos aqui que a ruptura da consciência 

ingênua depende da relativização das significações atribuídas à realidade. E a relativização 

dos sentidos da arte e dos inúmeros pontos-de-vista que a legitimam, ou não, pode ser um 

movimento provocado dentro do museu. As narrativas construídas no processo de 

significação do objeto possibilitam a reparação de fundamentos que incentivam a consciência 

da percepção de comportamento ingênuo. Ao indagar, por meio da arte, os motivos e os 

acontecimentos culturais que produzem a representação de uma sociedade e de uma nação, 

tornamo-nos atentos a refletir sobre as influências a que estamos submetidos e sua validade 

temporal. “A consciência crítica retira da concepção histórica da realidade as categorias com 

que a aprecia” (PINTO, 1960a,  p. 87) 

O museu como instituição anuncia, por meio de suas exposições e seus programas, a 

importância e a necessidade da experiência cultural, artística e museológica crítica para a 

formação do sujeito. A investigação permanente dos conceitos que envolvem um objeto de 

arte apresenta-nos a pluralidade dos termos que o constituem, criando representações 
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qualitativamente inéditas, incentivando a substituição das crenças espontâneas da consciência 

ingênua pela representação dos fatos nas suas relações causais e circunstanciais. “A 

consciência crítica tem por marca dominante a objetividade” (PINTO, 1960b, p. 15).  

Desse modo, a instituição “museu” reproduz um modo de vida e apresenta condições 

para que os sujeitos se tornem aptos a reproduzir tal modo. Os modos originários de formação 

de uma instituição podem, a longo prazo, transformar os sujeitos de uma geração. “Para 

mudar o mundo, é preciso mudar as maneiras de fazer o mundo, isto é, a visão de mundo e as 

operações práticas pelas quais os grupos são produzidos e reproduzidos” (BOURDIEU, 2007, 

p. 166).  

Defendemos a necessidade de o currículo universitário contemplar experiências de 

formação cultural, o que significa, também, experiências de discussão e de esclarecimento e 

não experiências de persuasão. O movimento de expansão da consciência crítica e o conceito 

de experiência formativa relacionam-se com condição subjetiva, autorreflexiva, imaginativa, 

produtiva, histórica, qualitativa e relacional. É a superação da indiferença e da impotência 

frente ao que é dado, e, ao mesmo tempo, uma capacidade de sensibilização profunda e não 

coisificada. 

A objetividade em que se funda a reflexão crítica esclarecida se completa 

pela aceitação de outra lógica, a que está implícita nos fatos, sob forma de 

relações causais imanentes. O pensador crítico esforça-se por adquirir a 

significação exata do dado e mostrá-la a outros, mais do que teorizar 

abstratamente a experiência ou interpretá-la em conceitos éticos. (PINTO, 

1960a, p. 25).   

Na entrevista intitulada Educação para quê? (ADORNO, 2012, p. 139), Adorno diz 

que não é possível conservar a individualidade das pessoas, pois não se trata de algo dado. 

“Talvez a individualidade se forme precisamente no processo da experiência que Goethe ou 

Hegel designaram como ‘alienação’, na experiência do não-eu no outro” (ADORNO, 2012, p. 

153-154). Dessa forma, a experiência formativa obtida na relação entre o sujeito e a cultura 

auxilia na construção da individualidade ao mesmo tempo que o prepara para viver em 

sociedade. Além disso, duvidar do conteúdo de uma imagem ou da sua representação histórica 

é contestar o seu poder simbólico. Segundo Bourdieu (2004), o poder simbólico, cuja forma 

por excelência é o poder de fazer grupos, está baseado em duas condições: o poder simbólico, 

como toda forma de discurso performativo, deve estar fundado na possibilidade de um capital 

simbólico; e o poder atribuído àqueles que obtiveram reconhecimento suficiente para ter 

condições de impor uma visão, antiga ou nova, das divisões sociais. O poder simbólico “[...] 



42 

 

depende do grau em que a visão proposta está alicerçada na realidade […], nas afinidades 

objetivas entre as pessoas que se quer unir” (BOURDIEU, 2004, p. 166). 

Coelho (2008) identifica a cultura apresentada pelas instituições culturais (museus, 

universidades, bibliotecas) como cultura objetivada e, como cultura subjetiva, aquilo que a 

cultura objetivada será mais tarde, modificada. O autor diz-nos que a cultura surge do conflito 

entre a cultura da vida, produtora de formas culturais ativas postas em prática por indivíduos 

criadores, que é a cultura subjetiva e as formas culturais reificadas que constituem a cultura 

objetivada. “A tragédia é essa: a cultura objetivada é como uma geladeira crônica que mantém 

em estado de suspensão as formas possíveis da cultura subjetiva” (COELHO, 2008, p. 97).  

A universidade pode promover uma estrutura curricular que utilize o espaço do museu 

para a subjetivação da cultura objetivada? Tomando como referência a arte que convoca à 

consciência, que auxilia no processo de construção moral, política e científica da sociedade, 

sim.  

É a arte que impede a forma cultural de perder seu conteúdo […]. A arte tem 

essa condição porque não faz concessões de espécie alguma. […]. Diria que 

o preenchimento dos vazios entre a cultura subjetiva e objetificada, 

convocadores da violência e do desespero, só poderá ser promovido não 

exatamente com a culturalização de todas nossas categorias de ver o mundo 

e a vida, o que leva aos regimes integralistas, como demostram os casos 

historicamente verificáveis, mas com a artificação – para não dizer 

estetização. (COELHO, 2008, p. 105-106). 

A arte contemporânea exibida pelos museus, no processo de preservar e criar sentidos 

e formas, produz crises de significação ao mesmo tempo que promove a culturalização dos 

sujeitos envolvidos nos processos de significação. Os conceitos fundantes e imanentes ao 

objeto de arte são tão profundos à dimensão da vida que acabam por isolar-se.  

A humanidade ou a cultura é o reino da finalidade livre, das escolhas 

voluntárias e racionais, dos valores, da distinção entre bem e mal, verdadeiro 

e falso, justo e injusto, sagrado e profano, belo e feio. Se a natureza é o reino 

da necessidade, a cultura é o reino da vontade, da finalidade e da liberdade 

tais como exprimem na ética, na política, nas artes, nas ciências e na 

filosofia. […]. A natureza é o reino da repetição; a cultura o da 

transformação racional; portanto, é a relação dos humanos com o tempo e no 

tempo. [...]. Entendida como civilização, a cultura passa a significar o 

aprimoramento da humanidade Entendida como história, introduz a ideia de 

progresso. (CHAUÍ, 2006, p. 107). 

A profundidade, às vezes, torna-se distante, inatingível. Além disso, gera conflitos 

fazendo-nos pensar que nunca saberemos o que aquilo (o objeto) significa ou representa. Esse 

distanciamento e esse não reconhecimento de si no objeto cultural abre um espaço que 

facilmente pode ser preenchido por objetos cujos significados estão prontos. Tais significados 
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são elaborados por aqueles que detêm o processo de significação e para os quais convém uma 

pronta elaboração. Esse movimento, que contraria o da formação cultural e, mais do que isso, 

aproveita-se da sua ausência, anunciamos a seguir. 

1.1 Indústria cultural e semiformação 

A cultura contemporânea confere a tudo um ar de semelhança. 

Theodor Adorno (2006, p. 99) 

 

A contemporaneidade movimentada pela tecnologia, pela imagem e pelo 

exibicionismo leva-nos a recorrer ao conceito de indústria cultural buscando uma possível 

interpretação das análises de Theodor Adorno (2006) a respeito da transformação da cultura 

em mercadoria. Em Dialética do esclarecimento, o autor discorre sobre o conceito de 

indústria como um processo dominado pelas intenções do mercado capaz de influenciar a 

percepção do sujeito. Uma das ideias centrais presentes na obra é a de que as massas, os bens 

físicos e os bens culturais são moldados por uma mesma lógica social. Apesar de não citar 

nominalmente Marx, Adorno demonstra uma apropriação da teoria marxista de que o homem 

é fruto de seu trabalho, sendo sua subjetividade moldada pelos modos de produção e de 

relações de produção de seu tempo (MARX; ENGELS, 2007, p. 29-43). Auxilia-nos a pensar 

na relação com a arte, já que a produção artística e cultural é ela mesmo material, não só no 

sentido que produz objetos (consideremos performances e manifestações culturais efêmeras 

como fenômenos culturais materiais), mas também no sentido que trabalha com bens 

materiais de produção, sendo uma prática real e elemento de um processo social material. Na 

teoria marxista, o valor de troca dos produtos é fruto do trabalho neles depositado (MARX, 

2014). O fetichismo é o encobrimento do real produtor do valor: o trabalhador percebe na 

mercadoria um valor intrínseco a ela e não um valor por ele criado.  

O fato de o trabalhador não se reconhecer na mercadoria por ele produzida faz com 

que esta ganhe um poder sobre seu produtor. Assim, as relações de produção, ou seja, as 

relações de exploração do proletariado pela burguesia, são camufladas, aparentando ser 

relações entre coisas (MARX, 2014). O trabalho representa, portanto, o fundamento da 

interação simbólica. No caso das mercadorias culturais, o fetichismo está no fato de o sujeito 

enxergar um valor intrínseco quando, na verdade, qualquer valor existente é fruto de um 

esforço comercial para promover e produzir uma identificação no sujeito. Um dos principais 

conceitos de indústria cultural apresentado em Dialética do esclarecimento é o da 

mercantilização da cultura envolvendo um sistema que permeia diversas esferas da cadeia 
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produtiva. Para os autores, o conceito de indústria cultural compreende os meios de 

comunicação, assemelhando-se ao conceito de espetáculo (DEBORD, 1997) e está 

relacionado ao paradigma da produção. A indústria cultural designa o processo de 

manifestação das criações estéticas em mercadoria, tornando-os parte de uma categoria 

ideológica. Por conseguinte, a indústria cultural é a cultura convertida em mercadoria.  

A semiformação (Halbbildung) não pode ser compreendida somente como um 

processo cultural que não se construiu por completo. Ela é a deformação que impede e 

degrada a formação cultural autêntica. Para Adorno (1996), o semi-entendido e o semi-

experimentado não representam um processo de formação incompleto, mas, sim, um inimigo 

letal desse processo. Já os elementos inassimilados “[...] fortalecem a reificação da 

consciência que deveria justamente ser extirpada pela formação” (ADORNO, 1996).  

O esclarecimento como consciência de si, como autoconscientização, […], é 

condicionado culturalmente e, nos termos a indústria cultural, limita-se a 

uma “semiformação”, a uma falsa experiência restrita ao caráter afirmativo, 

ao que resulta da satisfação provocada pelo consumo dos bens culturais. Esta 

é uma satisfação real […]. Mas é uma satisfação que trava as possibilidades 

da experiência formativa. […]. Pelo fenômeno da indústria cultural, 

portanto, a dominação no plano da subjetividade, até mesmo em aspectos 

mais subjetivos, seria condicionada à estrutura social. (ADORNO, 1996, p. 

23). 

A interpretação de Adorno a respeito dos bens culturais pauta-se na ideia de uma 

crescente mercantilização da cultura, que tem como consequência a transformação estrutural 

desse produto. Essa análise caracteriza a mercantilização cultural, principalmente a partir do 

momento da produção, na qual os produtos já são concebidos para serem trocados no 

mercado, agindo sobre o sujeito para satisfazer uma necessidade. “[...] a ‘indústria cultural’ é 

a forma sui generis pela qual a produção artística e cultural é organizada no contexto das 

relações capitalistas de produção, lançada no Mercado e por este consumida” (FREITAG, 

1986, p. 72). Quando a produção simbólica, própria do processo da cultura, se distancia do 

saber popular e se aproxima dos interesses do mercado, encontram-se as bases para 

consolidação do que, para Adorno, constitui o processo de semiformação. 

Adorno e Horkheimer (2006) indicavam a perda de liberdade no momento da 

reprodução como uma tendência inerente à mercantilização da cultura. Nesse sentido, o 

conceito indústria cultural é apresentado em Dialética do esclarecimento a partir de uma 

contextualização ampla que os autores realizam em relação ao desenvolvimento da 

humanidade. Os aspectos subjetivos e objetivos da crítica cultural são sintetizados por meio 

do conceito indústria cultural, que diz respeito aos processos econômicos que transformaram a 
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cultura e a arte em mercadoria e aos processos psíquicos que transformaram o homem 

moderno em um consumidor dessas mercadorias.  

Os autores vinculam a arte e a cultura a aspectos econômicos e psicológicos, cujos 

sistemas estão dialeticamente interligados a partir de múltiplas perspectivas. Eles apresentam, 

também, uma narrativa sobre a história da civilização a partir do desenvolvimento da razão, 

em que a racionalidade humana seria uma resposta à necessidade de autoconservação. Como 

desdobramento dessa necessidade fundamental, Adorno e Horkheimer (2006) apresentam 

uma série de manifestações culturais humanas que, segundo eles, foram criadas com o intuito 

de organizar o mundo exterior, permitindo ao homem dominar a natureza; a magia, o mito, a 

filosofia, a ciência, as religiões modernas, o capitalismo e a arte. Todos esses aspectos da 

cultura humana são, portanto, criações da civilização que organizaram o mundo em diferentes 

momentos históricos, por meio da razão. Diante desse pressuposto, a tese principal da obra 

Dialética do esclarecimento é que a razão humana é marcada por uma forte contradição, pois, 

ao mesmo tempo que criou artifícios que permitiram o progresso da humanidade garantindo a 

sua sobrevivência, sempre carregou a possibilidade de gerar uma situação de irracionalidade, 

de uma tendência à autodestruição, que os autores chamam de barbárie (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006, p. 15).  

No excurso II da obra, Adorno e Horkheimer (2006) opõem-se à perspectiva kantiana 

segundo a qual os homens viriam ao mundo munidos de um aparelho cognitivo que estrutura 

a percepção da realidade, conferindo unidade entre a apreensão de cada um e a própria 

realidade (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 72). O sujeito elabora uma representação 

cognitiva em relação à realidade. Os autores entendem que a percepção humana é fruto das 

condições sociais de sua existência, e que a realidade e sua apreensão seria uma consequência 

da dominação a qual o sujeito é submetido. Desse modo, a qualidade de vida e de trabalho dos 

homens condiciona a percepção que têm sobre as coisas. E essa percepção é, obviamente, 

sugestionada também pela cultura. Se a cultura precisa ser ensinada, apreendida, transmitida, 

comunicada, ao mesmo tempo que conduz o sujeito a determinações preestabelecidas, carrega 

consigo um potencial emancipador. O museu, nesse contexto, de acordo com Mário de 

Andrade (2005, p. 130), “[...] não ensina a repetir o passado, porém a tirar dele tudo quanto 

ele nos dá dinamicamente para avançar a cultura dentro de nós, e em transformação dentro do 

progresso social”. 

Como enfatizar, então, esse conjunto de significações da cultura que incentivam a 

capacidade humana de questionar? Reconhecer o seu processo de influência seja, talvez, uma 

alternativa.  
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A Dialética do esclarecimento constitui a expressão da subjetividade 

ameaçada, a “semiformação”, e das forças anônimas que ameaçam a 

subjetividade, a indústria cultural. […]. O conceito de “indústria cultural” 

como caracterização social objetiva da perda da dimensão emancipatória 

gerada inexoravelmente no movimento da razão. Por essa via, a “razão” 

também seria caracterizada em termos sociais objetivos, e não 

“teoricamente”, no plano da consciência, ou seja, do conhecimento por 

oposição à ignorância […]. A indústria cultural expressa a forma repressiva 

da formação da identidade da subjetividade social contemporânea. 

(ADORNO, 1995, p. 20). 

A indústria cultural é um meio de controle e de reprodução simbólica enquanto que a 

arte e as demais manifestações culturais podem constituir um potencial de distorção desse 

controle. A intencionalidade formativa das instituições responsáveis pela educação 

(universidade) e formação cultural (museu) do público podem reverter o processo de 

reprodução simbólica provocado pela indústria cultural? 

O indivíduo que foi marcado pelo pensamento espetacular empobrecido, 

mais do que por qualquer outro elemento de sua formação, coloca-se de 

antemão a serviço da ordem estabelecida, embora sua intenção subjetiva 

possa ser o oposto disso. Nos pontos essenciais, ele obedecerá à linguagem 

do espetáculo, a única que conhece, aquela que lhe ensinaram a falar. Ele 

pode querer repudiar essa retórica, mas vai usar a sintaxe dessa linguagem. 

Eis uns dos aspectos mais importantes do sucesso obtido pela dominação 

espetacular. (DEBORD, 1997, p. 191, grifo do autor). 

Relacionamos à dominação espetacular (DEBORD, 1997) o conceito de 

semiformação. Para Adorno (1995, p. 19), “[...] a formação que conduziria a autonomia dos 

homens precisa levar em conta as condições a que se encontram subordinadas a produção e a 

reprodução da vida humana em sociedade e na relação com a natureza”. Assim, a formação 

precisa levar em conta a cultura. 

Para refletir a respeito da formação do sujeito na relação com a cultura no museu, 

recorremos à fenomenologia16, o que permite buscarmos uma estrutura de pensamento que 

considere o sentido imanente e transcendente da produção cultural, a contingência da 

realidade e a participação do sujeito no vislumbrar de novas perspectivas. A fenomenologia 

enfatiza a importância da percepção no ato de conhecer, movimento que pode ser praticado no 

museu, na ocasião em que o sujeito se depara com um objeto inusitado17. O sujeito, ao 

apropriar-se das relações sugeridas pelo objeto, busca nesse encontrar as razões dessa 

                                                        
16 Referência filosófica pesquisada durante o trabalho desenvolvido no museu (2000-2009), na dissertação de 

mestrado da pesquisadora em Educação: Currículo (2013)  - As contribuições do espaço museológico para uma 

construção interdisciplinar do conhecimento, disponível em: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/9807> e na 

graduação realizada em Artes Plásticas (2002). 
17 Arte contemporânea. 

https://tede2.pucsp.br/handle/handle/9807
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sugestão. Esse movimento entrelaça os sentidos disparados pela cultura por meio da 

provocação às qualidades estéticas da obra, mas também evoca significados compartilhados. 

No museu, uma das primeiras experiências possíveis está relacionada à visão. O 

estímulo visual vem acompanhado de uma síntese que não se fecha em si, mas abre um 

horizonte de possibilidades. A consciência do sujeito é, então, dirigida para algo que se abre. 

Esse sistema de aparências, constituído pelo objeto de arte e pela sua disposição espacial, faz 

com que nenhuma análise verbal esgote suas possibilidades significativas, transferindo as 

possibilidades formais e conceituais do objeto para uma esfera de reconhecimento cultural. 

Nela o sujeito identifica aspectos subjetivos e objetivos do mundo que o cerca. “A cultura 

nunca nos oferece significações absolutamente transparentes, a gênese do sentido nunca está 

terminada” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 70). O sentido é construído sob a atmosfera 

sensorial na qual o objeto se apresenta. Trata-se de uma atividade perceptiva que, segundo 

Merleau-Ponty (1999), refere-se originariamente às experiências sensíveis e originárias. E 

uma atividade formativa que, de acordo com Adorno (1995), refere-se à apropriação subjetiva 

da cultura. 

Segundo Coelho (2008, p. 21), o ponto básico do ato de cultura é a percepção e a 

distinção. “Cultura é o que move o indivíduo para longe da indiferença, da indistinção; é uma 

construção, que só pode proceder pela diferenciação”. Desse modo, não há sujeito se uma 

forma definida de distinção não for estabelecida. Autorreconhecimento e reconhecimento pelo 

outro fazem parte do processo de criação de identidade de uma pessoa e de um povo. No 

espaço museológico, as múltiplas identidades e o encontro entre elas provocam experiências 

que evidenciam a criação de novos sentidos e a elaboração de exercícios argumentativos que 

os legitimem. Trata-se de uma experiência formativa. O exercício de discorrer sobre uma 

experiência suscita a busca por palavras e expressões que comuniquem a representação 

daquela experiência. O museu e suas possibilidades formativas subvertem a fala instituída 

(MERLEAU-PONTY, 1999), o que pressupõe o diálogo com as contradições. A cultura 

contemporânea exibida pelos museus pode instaurar experiências emancipatórias quando 

sugere uma nova intenção significativa no ato comunicativo, ao torná-lo expressivo, novo e 

intencional. Agregando às suas narrativas discursos “vivos” de indivíduos e comunidades 

mais do que exibindo sua coleção ou desenvolvendo projetos culturais, o museu passa a gerar 

questões sobre a realidade, tornando-se uma instituição colaborativa na formação dos sujeitos. 

Essa formação coincide com o fato de o museu explorar a dimensão ontológica do ser, na 

qualidade de ser em processo de constituição. Ao requerer processos de convivência e 

incentivar reflexões sobre o presente, o passado e o futuro, o museu mobiliza uma dimensão 
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estética importante para a formação do sujeito em um mundo organizado para o espetáculo: o 

sujeito como fonte de sentido. 

Adorno (1995, p. 25) partilha o pensamento de uma experiência formativa “[...] que 

não se esgota na relação formal do conhecimento – das ciências naturais, por exemplo – mas 

implica uma transformação do sujeito no curso de seu contato transformador com o objeto na 

realidade”. O museu, ao mesmo tempo que preserva o patrimônio de uma sociedade, 

transforma-o quando amplia suas possibilidades significativas, reflexivas e discursivas para o 

público. 

Podemos pensar que o museu cumpre parte de sua função social formativa quando 

favorece a apropriação de parte dos fenômenos do mundo, cultivando as identidades enquanto 

articula referências locais e globais. Com isso, prepara o sujeito para o aprendizado, 

flexibiliza-o e torna-o apto a selecionar informação e criar a partir delas. Esse movimento 

aproxima-se do pensamento de Adorno (1995): a formação serve para gerar autonomia. 

Formar-se é superar-se, o que significa incorporar todos os recursos e todas as ferramentas em 

uma nova condição. Ainda, de acordo com Adorno (1995, p. 148), “[...] o defeito mais grave 

com que nos defrontamos atualmente consiste em que os homens não são mais aptos à 

experiência, mas interpõem entre si mesmos e aquilo a ser experimentado aquela camada 

estereotipada a que é preciso se opor”. Essa camada estereotipada, voltada à homogeneização 

das consciências, pode ser subvertida no momento que os conceitos e as intenções da 

produção cultural são reapropriados de maneira coletiva. 

A seguir, anunciamos a lacuna existente entre o currículo do Ensino Superior e a 

cultura e o quanto a universidade, o museu e os jovens privam-se por não 

contemplar/trabalhar efetivamente a formação cultural das futuras gerações de profissionais 
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2 A UNIVERSIDADE E O CURRÍCULO DE FORMAÇÃO CULTURAL 

O regime interior da atividade científica não é vital;  

o da cultura, sim, esse é. 

Ortega y Gasset (1946, p. 71) 

 

De acordo com Pinto (1994, p. 35), “[...] a universidade do país subdesenvolvido não 

tem condições ideológicas para produzir a autêntica cultura de que o povo necessita”. O autor 

explicita que a universidade exerce sobre o país um efeito pernicioso ao preparar e distribuir 

instrumentos ideológicos e que lhe falta conhecimento da teoria da alienação cultural “[...] 

que constantemente pratica, sem disso ter consciência, em desfavor do país”. Sua estrutura é 

restrita aos afortunados.  

As recentes políticas públicas de inclusão promovidas pelo Ministério da Educação 

garantem parte do acesso aos menos privilegiados, mas a deficiência ocorrida nos níveis de 

Educação Básica dessa classe, evidenciadas pelas falhas na escrita e na interpretação de 

textos, por exemplo, mostra-nos que a maioria da sociedade é estranha à universidade. Os que 

a frequentam estão, de certo modo, dedicando-se a cultivar interesses que não pertencem à 

maioria. Desse modo, de acordo com o autor, a universidade comporta-se como instituição 

alienada-alienadora em relação à consciência do povo e alienante por converter aos interesses 

da classe dominante os elementos das classes dominadas (PINTO, 1994).  

Essa valorização da cultura dominante, como parte do percurso formativo, gera um 

equívoco. A classe dominada, quantitativamente significativa, não alcançará a formação 

cultural, nem o esclarecimento, nem a emancipação. A classe dominante, qualitativamente 

significativa no sentido de reproduzir seus interesses, não se reconhecerá na sociedade 

vigente, na realidade do país, na produção cultural representada e representante de nós 

mesmos. Segundo o autor,  “[...] a universidade, nem por ação da classe dominada nela 

existente, nem por ação da classe dominante, que a manobra, contribui para criar a autêntica 

cultura que o país clama” (PINTO, 1994, p. 39). E, ainda, “[...] a cultura que a universidade 

produz e contribui para difundir é, por definição, cultura alienada, não só por ser de origem 

externa […] mas sobretudo por ser originada da classe ociosa ou aproveitadora” (PINTO, 

1994, p. 41). A universidade, assim como o museu, formula e comunica sentidos por meio de 

discursos. Ambas as instituições são produtoras e geradoras de discursos e de significados. Ao 

promover discussões e arranjos conceituais que subvertem o estabelecido, os museus 

ressignificam o discurso construído na universidade. O público participante desse processo 

(corpo discente, corpo docente, público do museu) pode redefinir esse discurso de modo 
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criativo, uma vez que o interpreta de modo particular e oportuno. Esse caráter de instrução 

pública confere ao museu legitimidade para a construção de novas narrativas.  

Pinto (1994) justifica a reforma universitária na necessidade de interromper o processo 

de autorreprodução da classe dominante. O autor diz-nos que a reforma da universidade é um 

ato social destinado a anular a situação cultural de alienação e coloca três questões: “para 

quem é a reforma da universidade”, “que universidade se deve instituir” e “como organizá-

la”.  

A situação cultural de alienação pode estar relacionada ao distanciamento do sentido 

original de cultura: cultivo, cuidado. O fundamento da cultura está no fato de que o homem 

precisa agir para sobreviver, organizando suas ações em sentidos e finalidades determinadas. 

Essas ações pressupõem interpretações das situações reais e certa intencionalidade o que, 

fenomenologicamente, significa direção da consciência. Essa relação prática do sujeito com o 

mundo exprime a interdependência entre a apropriação objetiva dos fenômenos e a 

interpretação subjetiva sobre eles. A ação humana, determinante da vida, articula percepção, 

interpretação, memória e projeção para realizações futuras. A universidade assegura o 

exercício dessas capacidades? “Como não está vinculada às massas, mas às classes 

dominantes, não lhe ocorre compreender que é precisamente pela cultura que se deveria ligar 

ao povo […]” (PINTO, 1994, p. 33). A universidade deve, na perspectiva da tese que 

defendemos, vincular cultura e ciência, enfatizando a ideia da cultura não como diferenciação 

e destaque, mas como meio para realização do destino humano. Se a universidade, por seu 

caráter ainda elitista18 e afastada do povo (PINTO, 1994), dedica-se a cultivar interesses que 

não são do povo, aliena-se a si própria e causa alienação das consciências jovens, 

comportando-se como instituição alienada-alienadora.  

Teríamos muito a dizer, especialmente nos deteríamos em mostrar as 

relações que ligam a alienação cultural à econômica, porquanto é a mesma a 

classe que se julga portadora do saber e a que direta ou convenientemente 

oprime o trabalho do povo, ou se liga aos interesses estrangeiros de cunho 

antinacional. Mostraríamos, então, que no país subdesenvolvido uma forma 

de alienação nunca vai desacompanhada da outra. (PINTO, 1994, p. 36). 

                                                        
18 “Em tempos recentes, as políticas de ação afirmativa têm sido implementadas para corrigir a exclusão, 

realizando reparações para membros desses grupos. [...]. A principal política de ação afirmativa para negros e 

indígenas no Brasil tem sido as cotas nos vestibulares das instituições públicas de ensino superior (Ipes) 

brasileiras. [...]. As primeiras Ipes a adotar cotas raciais no vestibular foram as universidades estaduais do Rio de 

Janeiro e do Norte Fluminense, ambas em 2001; seguidas pelas universidades estaduais da Bahia (2002) e do 

Mato Grosso do Sul (2003). Todas adotaram um sistema de autodeclaração racial dos candidatos [...]. A 

Universidade de Brasília (UnB) foi a primeira universidade pública federal a adotar o sistema de cotas raciais, 

em 2004” (TURGEON; CHAVES; WIVES, 2014, p. 366-367). Proporção de pessoas com Ensino Superior 

completo no Brasil por cor: 14,38% Amarela, 12,75% Branca, 4,05% Parda, 3,96% Negra e 2,72% Indígena. 

(TURGEON; CHAVES; WIVES, 2014). 
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Assim sendo, o papel alienante da universidade caracteriza-se por alienar a 

consciência da classe dominada19, valorizando um currículo que, muitas vezes, não conversa 

com a sua realidade e não incentiva o uso de repertórios individuais, possibilitando a 

construção de um tesouro cultural que apresente e defenda seus interesses. Afinal, a 

universidade precisa dialogar com a realidade do país.  

Currículo é um percurso que orienta conteúdos e métodos a serem seguidos por uma 

instituição no que se refere ao seu planejamento e à prática educacional. É um instrumento de 

formação humana que se faz em uma experiência social de ensino, aprendizagem e pesquisa. 

Inclui processos cognitivos, emocionais, éticos, estéticos, políticos, culturais, intersubjetivos e 

interdisciplinares. Denominamos aqui o currículo de percurso, por compreendê-lo como um 

produto em constante transformação e que dialoga com a realidade e com os eventos do 

cotidiano. O currículo é temporal, contextual e histórico. Para ser efetivo, necessita estar em 

devir, estar em permanente implementação para se organizar de acordo com as necessidades. 

O currículo é um percurso que contempla experiências e construções coletivas de 

conhecimento, integrando-os a valores intrínsecos à vida humana. É produtor de identidades e 

subjetividades. As dimensões política, social e cultural do currículo podem não ser 

explicitadas em algumas práticas, assim como há dissociações entre os conteúdos e a 

metodologia. Por conseguinte, elaborar o currículo a partir do universo dos envolvidos é vital 

para que o patrimônio de conhecimentos abarcado possa ofertar o desenvolvimento das 

potencialidades de cada sujeito, sua inserção social, seu reconhecimento profissional e sua 

realização pessoal. Pensar sobre a educação não formal, especialmente a oportunizada pelos 

museus, faz-nos refletir sobre a pertinência de um programa político cultural pautado por 

perspectivas curriculares contemporâneas que contemplem os acontecimentos e as 

experiências sociais. O museu é também uma experiência social que permite ao sujeito uma 

percepção ampliada das teorias garantindo, em parte, o direito ampliado ao conhecimento e 

aos inúmeros e complexos significados de suas experiências humanas. Por meio do currículo, 

a sociedade busca desenvolver os processos de conservação e transformação dos 

conhecimentos historicamente acumulados. No entanto, não somos beneficiadores da história. 

A história, a cultura, o conhecimento pertencem-nos. Por que alguns conteúdos são 

reconhecidos no currículo e outros não?  

                                                        
19 A Lei Nº 12.711, de 29 agosto de 2012, determina que  as Ipes federais deverão adotar um sistema que reserva 

50% das vagas a alunos oriundos de escolas públicas no ensino médio: dessas vagas, 50% devem ser destinadas 

a estudantes de baixa renda, ou seja, renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo por mês. 

Essas são as chamadas cotas sociais. (BRASIL, 2012). 
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A educação está intimamente ligada à política da cultura. O currículo nunca 

é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum modo parece 

nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre parte de uma 

tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo 

acerca do que seja conhecimento legítimo. É produto das tensões, conflitos e 

concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e desorganizam 

em povo. (APPLE, 2000, p. 59). 

A produção e a validação de um currículo contemplam interesses sociais, políticos, 

econômicos e culturais, tornando a definição dos elementos que o constituem um jogo de 

interesses. Chizzotti e Ponce (2012) apontam que o currículo é um instrumento social de 

responsabilidade coletiva, supondo que nele aconteça a participação de cada um, pois não há 

como pensar o currículo sem os seus sujeitos. O sujeito constrói o seu próprio currículo, 

somando ao recebido na escola, no convívio social. Pensar em currículo é, portanto, também 

tratar do comportamento dos indivíduos nas ações coletivas e dos conhecimentos que estes 

possuem a respeito de si próprios e de seu contexto. A observação de um currículo que 

permita a aplicabilidade de conteúdos significativos atinge uma época histórica engendrada 

em determinada cultura política, social e econômica, segundo os valores e crenças construídos  

em determinados espaços, com os quais os sujeitos se defrontam naquele momento. 

Os conceitos de apoio para a elaboração desse currículo são, além dos conhecimentos 

das diferentes áreas do saber, a cidadania, os direitos humanos, a identidade cultural e a 

participação sociopolítica. Para chegar-se o mais próximo possível dessa construção, é preciso 

utilizar-se das características e das particularidades de cada unidade institucional, a fim de 

encontrar o caminho mais sólido a ser percorrido, uma vez que 

[...] todas as formas pedagógicas – não importa qual seu grau de 

institucionalização – corporificam “graus de liberdade” que abrem a 

possibilidade de mudanças subsequentes. Consciente ou inconscientemente, 

professores e alunos exploram esses graus de liberdade à medida que 

trabalham, dia após dia, para efetivar seus próprios objetivos pedagógicos. 

Por sua vez, estabelece-se uma tendência educacional que, se consolidada, 

pode culminar no estabelecimento de práticas pedagógicas 

reconhecidamente alteradas. (HAMILTON, 1992, p. 134). 

A intencionalidade é condição inerente à prática curricular. A intencionalidade, na 

perspectiva fenomenológica de currículo (MARTINS, J., 1992), é pautada pela 

direcionalidade das nossas ações, das nossas intenções, da nossa consciência. Falar em 

consciência, sob a ótica da fenomenologia, é mencionar a intencionalidade, o rigor do pensar. 

A experiência e a intenção de significá-la são consequências daquilo que foi percebido. 

Compreende-se a consciência como atribuidora de significados. Nessa perspectiva, o 

conhecimento é uma produção e não uma transmissão; o trabalho curricular que se realiza na 
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instituição projeta-se para “além do presente” percebendo-se uma pluralidade de aspectos. 

Segundo Martins, J. (1992), do ponto de vista da fenomenologia, o currículo deveria 

centralizar-se nos aspectos epistemológicos da subjetividade e em suas relações com o ato de 

aprender.  

Assim sendo, os museus podem colaborar como espaços provedores de experiências, 

já que as expressões estéticas apresentadas tendem a revelar aspectos do mundo que, ao serem 

pessoalmente apropriadas pelos sujeitos, tornam-se experiências reflexivas e inteligíveis. O 

currículo precisa contemplar a possibilidade pedagógica, abarcando aspectos que interessem 

ao projeto político pedagógico estabelecido na instituição, de maneira dinâmica e não estática, 

com a contínua busca da teoria que enriqueça e fortaleça as ações. Para Gimeno Sacristán 

(2013), o debate essencial da educação gira em torno do projeto cultural a que queremos que 

ela sirva. É essa ideia que permite ao autor apontar como negativo o fato de boa parte das 

pesquisas nessa área terem deixado de lado o conteúdo cultural, centrando-se mais nas formas 

pedagógicas ou nos contextos e nos agentes envolvidos. O autor aponta um relevante aspecto: 

é no embate entre cultura e sujeito que o currículo ganha relevância. O projeto educacional 

precisa ser preenchido com um saber fazer que contemple a real presença do sujeito nessas 

práticas. Para o autor, devemos fazer da educação, das práticas do ensino, do currículo e da 

instituição escolar um programa favorável à subjetivação, nutrindo-se da cultura e 

comprometido com causas sociais emancipadoras de todos os demais sujeitos. Para o autor, a 

definição do currículo está atrelada a um projeto seletivo cultural, social e político 

condicionado. Tal seletividade, segregação e ocultamento levam à uma compreensão restrita 

do mundo.  

Não queremos dizer que é possível acessar todo o conhecimento existente. Essa tarefa 

é impossível. Contudo, podemos aprofundar as ausências históricas que o currículo produz 

indagando-as e redefinindo sua centralidade. Burbules e Torres (2004) indicam que, entre a 

cultura mais elaborada (pelos especialistas) e a recepção do saber (pelos estudantes), existem 

agentes culturais mediadores: professores, livros e outros materiais didáticos. Há uma cultura 

que propõe conteúdos para os currículos e outra cultura mediadora, dos professores. Propõem 

um conhecimento peculiar expresso nos materiais didáticos. E, como fruto dessas interações, 

surge o conhecimento escolar, que é transferido aos alunos. Chauí (2011) redefine o conceito 

de cultura política não como legado histórico, mas como prática viva e atuante. A interação 

entre os antigos valores, persistidos por meio das tradições e os valores novos, apropriados 

pelas pessoas por viverem em um mundo globalizado e competitivo, faz com que a cultura 

política seja o resultado de algo cotidianamente construído.  
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Para compreendermos a cultura de um grupo, temos de aproximar-nos do conjunto de 

significados atribuídos a partir das representações estéticas e sociais daqueles grupos ou 

indivíduos. A cultura política e a estética assumem, portanto, uma concepção estratégica em 

busca de mudanças e de transformações sociais. Torres Santomé (2013, p. 150) diz-nos que o 

poder de uma classe pode ser definido no campo da cultura. “Em geral, podemos dizer que as 

lutas que qualquer grupo social ou povo trava em prol de seu reconhecimento também 

implicam a exigência de uma valorização justa de sua produção cultural”. A capacidade de 

incentivar e reconhecer-se nas expressões estéticas pode instaurar novas visões de mundo, 

novos processos éticos e novos consensos. Para Torres Santomé (2013), as culturas negadas e 

silenciadas no currículo contribuem para a compreensão de certas ausências e também para a 

formulação sobre os princípios que as evitam.  

De acordo com o autor, o currículo deve objetivar o preparo de pessoas para a 

cidadania crítica e ativa, visando o desenvolvimento de sujeitos solidários e democráticos. 

Para isso, a seleção dos conteúdos curriculares deve promover a construção de 

conhecimentos, atitudes e valores necessários para uma cidadania consciente, favorecendo 

uma reconstrução crítica e reflexiva da realidade. Tais atributos podem ser atingidos não 

somente por meio da seleção das teorias e dos conteúdos do currículo, mas pelas estratégias 

de ensino e aprendizagem. É necessário pensar e criar materiais e estratégias que, aliados aos 

conteúdos propostos pelo currículo, contribuam para o questionamento crítico das relações 

sociais, da ética e da estética dos conhecimentos. Isso inclui o processo de troca simbólica que 

ocorre nos museus.  

Essa concepção apresenta a necessidade de o currículo ter uma estrutura que vá além 

da organização de conhecimentos e além de um conjunto de experiências de aprendizagem. 

Currículo é comunicação;  é empoderamento social; é protagonismo humano. Currículo é a 

preparação do sujeito para o mundo e a preparação para a sua atuação em sociedade. 

Arroyo (2011) constata uma tendência: o currículo avança na incorporação dos saberes 

científicos e tecnológicos, mas as experiências sociais são preteridas. A densidade teórica 

apresenta menos significado quando não relacionada à experiência social. Segundo o autor, é 

necessário incorporar as tensões postas na sociedade. Os conhecimentos, as normas e as 

diretrizes precisam estar relacionadas às experiências sociais para que os conteúdos não se 

tornem abstratos e desinteressantes.  

Quando os currículos são pobres em experiências sociais seus 

conhecimentos se tornam pobres em significados sociais, políticos 

econômicos e culturais para a sociedade. [...]. Difícil encontrar significados 
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atraentes em noções, leis e conceitos formulados sem referência a 

experiência sociais e culturais significativas. [...]. Se assumirmos como 

princípio epistemológico que toda experiência social produz conhecimento e 

que todo conhecimento é produto de experiências sociais teremos de aceitar 

que a diversidade de experiências humanas é a fonte mais rica da diversidade 

de conhecimentos. Teremos de reconhecer que desperdiçar experiências é 

desperdiçar conhecimentos. (ARROYO, 2011, p. 120). 

Em um dos depoimentos da pesquisa de campo realizada e apresentada no próximo 

capítulo, umas das alunas, sujeito desta pesquisa, do curso de arquitetura da Universidade 

Federal do Amazonas, comenta sobre a necessidade de visitar museus quando vem a São 

Paulo. A estudante diz-nos que sente falta desse repertório cultural em sua cidade. Ao ser 

perguntada  o que há por lá, ela responde: “museu indígena e museu natural”. Ela completa, 

ainda, sobre o pouco diálogo estabelecido entre os cursos, os professores e os alunos e tais 

espaços. Em sua opinião, somente em São Paulo e um pouco no Rio de Janeiro a cultura e os 

museus, por sua diversidade, propiciam a expansão do conhecimento.  

Essa percepção, a nosso ver, pode apresentar duas questões. A primeira refere-se mais 

à metodologia utilizada e menos ao repertório exibido pelos museus. Se o primitivismo local 

apresentado por essas instituições estivesse acompanhado por uma metodologia que agregasse 

o objeto cultural20, prática incentivada pelo Estado na formação dos professores e presente no 

currículo universitário, a relação entre o sujeito e a cultura poderia ser outra. A segunda 

relaciona-se ao esquema mencionado por Schwarz (2009, p. 125) ao comentar a origem do 

que chama de disparate cultural: 

[...] uma pequena elite dedica-se a copiar a cultura do Velho Mundo, 

destacando-se assim do grosso do povo, que permanece inculto. Em 

consequência, literatura e política têm posição exótica e seremos incapazes 

de criar coisa nossa, que saia do fundo de nossa vida e história. Implícita na 

reclamação está a norma da cultura nacional orgânica, passavelmente 

homogenia e com fundo popular, norma aliás que não pode ser reduzida a 

uma ilusão da historiografia literária ou Romantismo, pois em certa medida 

expressa as condições da cidadania moderna. É por oposição a ela que o 

quadro brasileiro – minoria europeizada, maioria ignorante - configura um 

disparate. [...]. Os efeitos negativos dela entretanto estão no plano da cisão 

social: cultura sem relações com o ambiente, produção que não sai do fundo 

de nossa vida. [...]. Assim, a origem de nosso disparate cultural está na 

aptidão imitativa de mestiços e meridionais, pouco dotados para a criação. 

(SCHWARZ, 2009, p. 125, grifos do autor). 

O disparate definido pelo autor refere-se à separação entre elite e povo e suas 

consequências. A analogia que fazemos é relacionar os Estados do Sudeste à elite,  tidos como 

                                                        
20 Segundo Arendt (1979, p. 255), “[...] somente o que durará através dos séculos pode se pretender em última 

instância um objeto cultural”. Assim sendo, a cultura primitiva apresentada pelos museus regionais não pode ser 

preterida aos objetos contemporâneos apresentados pelos museus de outras localidades. 
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provedores de cultura. E a cópia relacionamos à metodologia utilizada pelas demais 

localidades, onde talvez haja os efeitos da falta de relações com o ambiente. Nesse caso, junto 

à necessidade de acoplamento das políticas culturais ao currículo, seria necessário pensar em 

metodologias que enfatizassem a regeneração do conteúdo e das práticas curriculares. 

Defendemos a necessidade da valorização e do resgate cultural por acreditarmos na 

urgência da culturalização do sujeito. Segundo Arendt (1979, p. 261), “[...] a cultura é 

ameaçada quando todos os objetos e coisas seculares, produzidos pelo presente ou pelo 

passado, são tratados como meras funções para o processo vital da sociedade, como se aí 

estivessem somente para satisfazer alguma necessidade”. Desse modo, a cultura em suas 

variadas manifestações esbanja qualidades apreciativas e reflexivas que depositam no sujeito 

a responsabilidade pelos sentidos atribuídos independentemente da época em que foi 

produzida e de sua localidade.  

Essa percepção traz-nos novamente a fenomenologia (MERLEAU-PONTY, 1999) – 

cuja questão fundamental é a do sentido e mais especificamente a do sentido da existência, e 

pensar fenomenologicamente a noção de cultura. Se a cultura é o sentido que o sujeito 

apresenta como fruto de seu relacionamento com o mundo, a urgência da formação cultural do 

sujeito, a qual nos referimos neste trabalho, significa a apropriação do sentido de sua 

existência. Nesse sentido, o discurso sobre a cultura, atividade valorizada pelos museus, traz 

uma aproximação desse sentido por meio da descrição da própria cultura. Para a 

fenomenologia, o mundo não é uma ideia, mas, sim, o que se constitui no relacionamento 

entre ele e o homem, manifestando o homem como sujeito do conhecimento. Dessa maneira, a 

formação cultural almeja a consciência da interrelação entre homem e mundo, significação e 

existência. 

A formação cultural defendida nesta pesquisa aborda o conceito de cultura com o qual 

o museu opera. Segundo Guarnieri (1990): 

A Cultura do Homem compreende suas ideias, valores, seu imaginário, sua 

criação intelectual ou intelectual e material: a cultura proporciona elementos 

objetivos e concretos, não apenas para a sobrevivência do Homem e sua 

realização histórica, mas é, também, e ao mesmo tempo, reflexo e 

instrumento para a mudança da qualidade do conjunto de relações sociais. 

[...]. Portanto, me parece claro que, para o Museólogo, o conceito de cultura 

com que ele opera é o mais simples de todos: cultura é o fazer e o viver 

cotidiano; cultura é o trabalho do homem em todas as suas manifestações e 

aspectos, cultura é a relação do homem com o seu meio, com os outros 

seres, incluindo os outros Homens. Cultura é a projeção em que o homem se 

realiza; ou melhor, a atividade em que ele se realiza. Cultura é percepção, 

experiência, expressão; cultura é a vida vivida. (GUARNIERI, 1990, p. 9-

10). 
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A cultura constitui uma dimensão fundamental no processo de desenvolvimento. A 

Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece, no seu artigo 27, que “[...] toda 

pessoa tem direito a tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, a gozar das artes 

e a participar do processo científico e dos benefícios que dele resultem” (ONU, 1998, p. 6). 

Compreendemos que “[...] tomar parte livremente na vida cultural da comunidade” 

supõe interpretação e participação nos sentidos atribuídos à cultura institucionalizada pelos 

museus, já que “[...] os museus podem ser encarados como um dos modos de 

‘institucionalização’ do processo cultural” (HORTA, 1988, p. 51). Esse processo de 

construção simbólica não só inclui a elaboração de teorias e a construção de discursos cujos 

instrumentos para a decodificação devem constar no conteúdo curricular, mas implica a 

integração de três funções do ensino universitário, que são, de acordo com Ortega y Gasset 

(1946, p. 39): “I – Transmissão da cultura; II – Ensino dedicado às profissões liberais; III – 

Investigação científica e formação de novos homens de ciência”.  

A referida obra, intitulada Missão da Universidade, discorre sobre ideias e concepções 

acerca do papel na universidade (na Espanha e fora dela), por mais de 70 anos, e delimita a 

missão da universidade:   

 
1. Entender-se-á por Universidade stricto sensu a instituição em que se 

ensina o estudante médio a ser um homem culto e bom profissional. 

2. A Universidade não tolerará  em seus usos farsa de espécie alguma; isto 

é, somente exigirá do estudante o que humanamente puder exigir-lhe. 

3. Por conseguinte, evitar-se à que o estudante médio perca parte do seu 

tempo a fingir que vai ser um “científico”. Neste propósito, eliminar-

se-á do tronco ou mínimo de estrutura universitária a investigação 

científica propriamente dita. 

4. As disciplinas de cultura e os estudos profissionais serão oferecidos 

sob forma pedagogicamente racionalizada – sintética, sistemática e 

completa – e não sob a forma que a ciência abandonada a si mesma 

preferiria: problemas especiais “fragmentos” de ciência, exercícios 

de investigação. 

5. Na seleção do professorado, o dom que será tido em conta não deverá 

ser o prestígio que o candidato acaso possuir como investigador, mas 

sim o talento sintético e os seus dotes de professor. 

6. Reduzida deste modo a aprendizagem ao minimum em quantidade e 

qualidade, a Universidade será inexorável nas suas exigências perante o 

estudante. (ORTEGA Y GASSET, 1946, p. 83-84, grifos nossos). 

 

O autor não cita o museu em sua obra. Contudo, quando diz que “a Universidade tem 

de estar veridicamente aberta aos ares da atualidade; mais do que isso: deve estar em plena 

atmosfera do seu tempo” (ORTEGA Y GASSET, 1946, p. 88), remete à premissa deste 

trabalho: educação é formação cultural. 
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A formação cultural dos universitários, tendo como estímulo o objeto cultural 

musealizado, ocupa-se em construir, dentre outras coisas, uma memória que não reviva o 

passado, mas realize o futuro. Ainda, segundo Ortega y Gasset (1971, p. 186), “[...] a vida 

humana é constante ocupação com algo futuro. [...]. Por isso viver é sempre, sempre, sem 

pausa nem descanso, fazer”. A noção de patrimônio como testemunho relacionado ao 

conceito de cultura como trabalho confere ao currículo da formação cultural a noção de 

futuro, incentivando uma atividade consciente em defesa do amanhã.  

Ainda que produzida no ano de 1946, a obra Missão da Universidade menciona 

atualidades no que consiste o Ensino Superior oferecido aos jovens: “Ensino das profissões 

intelectuais e investigação científica e preparação de futuros investigadores” (ORTEGA Y 

GASSET, 1946, p. 26). Esse profissionalismo e investigação adquiridos em nome de 

especialidades está distante da função original da universidade, criada na Idade Média. 

Segundo o autor, a universidade medieval ocupava-se pouco da profissionalização, 

preocupando-se mais com a teologia, a filosofia e as artes. “Isso que hoje se chama ‘cultura 

geral’, não era tal para a Idade Média; não era ornato do espírito ou disciplina formadora da 

personalidade; era, sim, o sistema de ideias sobre o Mundo e a Humanidade que o homem de 

então possuía” (ORTEGA Y GASSET, 1946, p. 30).   

Esse sistema de ideias voltado à vida que orientava o currículo da universidade 

medieval relaciona-se: à perspectiva contemporânea de currículo em que educação e formação 

cultural são indissociáveis; à concepção de cultura apresentada por Guarnieri (1984, p. 61), já 

mencionada neste trabalho: Cultura é essencialmente fazer e viver. 

Notamos, com isso, que a importância da articulação entre o Ensino Superior e a 

cultura não são originários desta pesquisa. Buscamos evidenciar o que foi diluído no tempo 

em que as especializações se tornaram o principal objetivo dos cursos de Graduação. 

“Comparada com a medieval, a Universidade contemporânea complicou enormemente o 

ensino profissional [...] retirando quase por completo o ensino ou transmissão da cultura” 

(ORTEGA Y GASSET, 1946, p. 32). Tornando-se inculto, o jovem profissional, “[...] por não 

mais possuir o sistema vital de ideias relativas ao homem e ao mundo correspondentes ao seu 

tempo [...]. torna-se o novo bárbaro, atardado relativamente à sua época, arcaico e primitivo 

em face da tremenda atualidade de seus problemas” (ORTEGA Y GASSET, 1946, p. 32, grifo 

do autor). 

De acordo com Antonio Gramsci (1988), o estudo dos métodos criativos na ciência e 

na vida deve começar na última fase da escola e não ser um monopólio da universidade. Para 
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o autor, a disciplina universitária deve servir para a formação intelectual, realizável também 

em instituições não universitárias, favorecendo a articulação entre a ciência e a cultura. 

Em um novo contexto de relações entre a vida e a cultura, entre trabalho 

intelectual e trabalho industrial, as academias deverão se tornar a 

organização cultural (de sistematização, expansão e criação intelectual) dos 

elementos que, após a escola unitária21, passarão para o trabalho profissional, 

bem como um terreno de encontro entre esses e os universitários. Os 

elementos sociais empregados no trabalho profissional não devem cair na 

passividade intelectual [...]. A organização acadêmica deverá ser vivificada 

de alto a baixo. Territorialmente, possuirá uma centralização de 

competências e especializações. [...]. Dividir-se-á por especializações 

científico-culturais. [...]. Unificar os vários tipos de organização cultural 

existentes, integrando o trabalho acadêmico tradicional – que se expressa 

principalmente na sistematização do saber passado e buscar fixar uma média 

do pensamento nacional como guia da atividade intelectual – a atividades 

ligadas à vida coletiva, ao mundo da produção e do trabalho. [...]. A 

colaboração entre estes organismos e as universidades deveria ser muito 

estreita, bem como sua colaboração com todas as escolas superiores 

especializadas de qualquer tipo. (GRAMSCI, 1988, p. 125-127). 

As primeiras universidades surgiram na virada dos séculos XII e XIII. Na metade do 

século XIII, eram poucas universidades ativas: Bologna, Paris, Oxford, Cambridge, 

Montpellier, Salamanca, Nápoles, Toulouse, Lisboa e Lérida. Estas continuaram a ser, até o 

fim da Idade Média, as mais importantes universidades ocidentais (VERGER, 2001).  

Jacques Verger (2001, p. 257), no capítulo O ensino universitário no século XIII: 

Programas e métodos da Faculdade de Artes, apresenta técnicas de ensino utilizadas nas 

faculdades de arte, especialmente em Oxford e Paris, as quais representavam o elemento mais 

dinâmico, original e inovador. Seus programas de estudo, segundo o autor, 

[...] privilegiavam a dialética, colocando a gramática (e acessoriamente a 

retórica) no nível de um saber indispensável mas elementar, ao menos sob a 

forma prática de técnica de aprendizado da língua (latina). Quanto às 

disciplinas científicas (as quadrivalia), elas estavam colocadas em um canto, 

em uma posição honrosa mais marginal: somente alguns especialistas as 

cultivavam realmente, a massa dos estudantes contentava-se com algumas 

noções rudimentares da matéria. (VERGER, 2001, p. 259). 

Dessa forma, o programa do curso de artes das universidades da Idade Média 

contemplava a utilidade social do discurso e do exercício argumentativo, não em detrimento 

do conteúdo disciplinar, mas pela motivação de uma racionalidade fundamentada e coletiva. 

“Pouco a pouco, as universidades não se contentaram mais com o fato de serem simples 

                                                        
21 Segundo o autor: “O advento da escola unitária significa o início de novas relações entre trabalho intelectual e 

trabalho industrial não apenas na escola, mas em toda a vida social. O princípio unitário, por isso, refletir-se-á 

em todos os organismos de cultura, transformando-os e emprestando-lhes um novo conteúdo” (GRAMSCI, 

1988, p. 125). 
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organismos de defesa dos estudantes e assumiram toda organização da vida comunitária e 

mesmo dos estudos” (VERGER, 2001, p. 214). 

As dimensões que envolvem a história das universidades ao longo dos anos tornam 

impossível um estudo detalhado nesta pesquisa. Assim, mencionaremos, brevemente, um 

balanço  das características do Ensino Superior surgidas no decorrer do século XVIII com o 

objetivo de apresentar algumas modificações do antigo sistema universitário.  

Em relação à época medieval, as durações dos estudos foram reduzidas, o que tornou 

mais fácil a obtenção de títulos. Muitos alunos apresentavam-se para os exames sem ter 

realizado os estudos exigidos, o que acomodava as bancas. Estas, com isso, não precisavam 

preparar-se muito e nem exigir muito dos alunos. Pequenas universidades provincianas 

especializaram-se na venda de títulos sem exames sérios (CHARLE; VERGER, 1996, p. 60). 

A difusão dessas práticas fez com que a formação universitária valesse mais como prática de 

integração social do que como formação. Do século XVI ao XVIII, as reformas universitárias 

foram se multiplicando e tiveram como objetivo principal assegurar o controle dos Estados 

em detrimento da autonomia. Na Alemanha protestante do século XVII, algumas 

universidades renovaram seus cursos estando a favor do Estado e do príncipe, que 

controlavam a sua gestão e a nomeação de professores. A autonomia das universidades é cada 

vez mais ameaçada pela intervenção do Estado nas nomeações e pela crescente dependência 

financeira. O ideal universitário alemão (exemplificamos por ter sido o modelo clássico mais 

influente) era formar pessoas da alta burguesia ou nobreza que buscavam retorno financeiro 

para a sua formação, o que exigia não um ensino relacionado aos valores humanistas, mas, 

sim, voltado à especialização e ao utilitarismo (CHARLE; VERGER, 1996, p. 108).  

Com a Revolução Industrial e a consolidação do modo de produção capitalista, torna-

se necessária a especialização adequada à divisão do trabalho. No mundo moderno, a 

universidade é a responsável pela qualificação de profissionais que atenda às demandas 

quantitativas e qualitativas da sociedade.  

A interferência do Estado na gestão da universidade permanece e fica evidente na 

França quando o filósofo Nicolas de Condorcet (1743-1794) propõe o plano de organização 

da instrução pública, no que consiste: facultar os indivíduos os meios de proverem suas 

necessidades e conseguirem seu bem-estar, torná-lo defensor de seus direitos e cumpridor de 

seus deveres, garantir a capacidade de aperfeiçoar a sua indústria, habilitar-se para o 

desempenho de funções sociais, desenvolver completamente os talentos que recebeu da 

Natureza, realizar a igualdade política reconhecida pela lei, o que deve ser o primeiro objetivo 

de uma instrução nacional e, sob esse aspecto, ela é, para os Poderes Públicos, um dever de 
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justiça (RODRIGUES, 1982). Dessa forma, os estados europeus definem seus sistemas de 

ensino e garantem à educação uma influência laica e pública. O Brasil, influenciado pela 

colonização europeia, passa a contemplar esse ideal em seu sistema de ensino. “O traço mais 

importante da época moderna é o de ter (ao lado da evolução institucional das universidades), 

tornado o ‘controle cada vez mais estrito exercido sobre ela pelos poderes políticos” 

(ZAINKO, 1998, p. 23).  

Houve, no continente europeu,  uma estagnação da quantidade de formandos entre os 

anos de 1830 e 1860, atingindo um número cinco vezes maior em 1914. Esse fato está 

relacionado ao crescimento dos contingentes modernos (professorado pesquisa científica, 

formação e engenheiros e técnicos) em detrimento das funções antigas (formação de padres, 

por exemplo). O final do século XIX e início do século XX anuncia o crescimento da 

demanda pelo Ensino Superior e representa um desafio para os modos de organização 

universitária. A ruptura com a concepção antiga de universidade torna-se cada vez mais 

nítida. 

Todos os modos de organização passaram por uma diferenciação interna 

crescente, por uma abertura disciplinar máxima, por uma diversificação dos 

modelos pedagógicos em virtude de novas clientelas sociais e de uma 

crescente complexidade administrativa dos modos de direção das 

instituições, geradoras de novas tensões entre aquelas que recebem verbas. 

[...]. Outro desafio que as estruturas universitárias precisam enfrentar em 

escala mundial é o da difícil ligação a ser mantida entre o ensino superior e a 

pesquisa. [...]. Mais do que nunca, portanto, o ensino superior não pode ser 

visto como um conjunto fechado separado do mundo. (CHARLE; 

VERGER, 1996, p. 128).  

Desse modo, a universidade passa a transitar entre o ideal da cultura da Antiguidade, 

cuja produção de conhecimento privilegiava a retórica e a lógica e as exigências nos saberes 

necessários à instrução pública. Assim sendo, é possível que a universidade contemporânea 

privilegie igualmente a competência erudita da Antiguidade e as necessidades da 

modernidade, representadas ainda pela instrumentalização e técnica voltadas à especialização 

profissional? Estabelecer parcerias com instituições que abriguem material e conceitualmente 

a cultura, ampliando seus serviços à comunidade, pode ser uma alternativa possível.  

No capítulo que segue, apresentamos o museu como um espaço que pode garantir o 

acesso à cultura como manifestação dos sentidos de uma sociedade. Abordamos, também, 

como o trabalho de atualização desses sentidos pode ser praticado em parceria com a 

universidade e o modo como a apropriação do museu pela comunidade acadêmica pode 

ampliar a visão de mundo e a consciência crítica dos futuros profissionais.    
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3 MUSEU COMO ESPAÇO VITAL 

Qualquer sociedade exige que sua memória seja bem cuidada. 

 Dominique Poulot (2009, p. 174) 

 

    Segundo fontes etimológicas (POMIAN, 1984, p. 56), do grego, mouseion significa: 

templo das Musas. O mais famoso entre eles foi o Museu de Alexandria, graças à sua 

biblioteca e à equipe de sábios que lá viviam em comunidade e não por causa da sua coleção, 

a qual era constituída por objetos oferecidos a deus e recebidos por ele, segundo os ritos. “O 

objeto entrado num recinto sagrado passa, com efeito, para um campo rigorosamente oposto 

ao das atividades utilitárias” (POMIAN, 1984, p. 56-57). Os objetos recebidos nesses espaços 

eram registrados em inventários e tinham apenas a função de serem expostos ao olhar. 

Já, para o dicionário Houaiss (HOUAISS; VILLAR, 2001), por exemplo, é uma 

instituição dedicada a buscar, conservar, estudar e expor objetos de interesse duradouro ou de 

valor artístico, histórico, etc. É um local de exposição de um coleção, de reunião de objetos 

raros, de miscelânea, de variedades, de exercitar a poesia.  

              Desde a criação do ICOM, em 1946, a definição de museu tem sido modificada, de 

forma a refletir as mudanças sociais e as realidades da comunidade internacional de museus. 

O estatuto do ICOM (2017)22, conforme alterado e adotado pela Assembleia Geral 

Extraordinária, em 9 de junho de 2017 em Paris, o define como: 

O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da 

sociedade e de seu desenvolvimento, aberto ao público, que adquire, 

conserva, pesquisa, comunica e exibe o patrimônio tangível e intangível da 

humanidade e seu ambiente para fins de educação, estudo e prazer. (ICOM, 

2017, p. 2, tradução nossa). 

De acordo com Guarnieri (2010, p. 75), “[...] a preocupação em definir e classificar 

as coisas nos levou a, habitualmente, dividir os museus em: De Arte, Históricos, 

Especializados (aqui incluindo os monográficos e etnográficos, entre outros) e Ecléticos”. A 

presente pesquisa considera a pertinência da articulação entre o currículo universitário e os 

mais diversos museus, de acordo com os objetivos de estudo e pesquisa, já que todos eles 

apresentam e são constituídos por formas de expressão que refletem o trabalho do Homem e 

aspectos da sua trajetória. Entretanto, nosso foco volta-se aos museus de arte. “Os museus de 

arte são aqueles que preservam, estudam, expõem e divulgam objetos destinados 

                                                        
22 Disponível em: <https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/2017_ICOM_Statutes_EN_02.pdf>. 

Acesso em: 6 ago. 2018. 

https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/2017_ICOM_Statutes_EN_02.pdf
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prioritariamente, e, às vezes, exclusivamente, satisfazer o senso estético” (GUARNIERI, 

2010, p. 75, grifo da autora). 

Segundo Coelho (1997), a ação educacional voltada ao acesso à arte desenvolvida em 

muitos museus possui uma justificativa para existir e obter recursos. Essa imagem gera um 

efeito paradoxal: em vez de facilitar o acesso à arte, reforça a ideia de que o contato com a 

obra somente pode ser mediada por orientação. Surgem, então, duas perspectivas. A primeira 

considera o museu tendo a função de reforçar uma determinada hegemonia cultural, 

geralmente a da cultura erudita. A segunda considera o museu com uma função 

democratizadora e que só pode ser cumprida com ações educativas. Ambas as visões acabam 

por restringir a discussão sobre o papel dos museus, sobretudo o papel das ações23 que 

incentivam o diálogo e a reflexão a partir do objeto de arte. “Os museus fazem a mediação 

entre culturas por meio do patrimônio cultural musealizado” (CURY, 2006, p. 81). 

Grossmann (2001, p. 132) observa que “[...] o papel dos museus de arte tem sido discutido a 

partir de pontos de vista estanques: poucos são os esforços para se procurar uma visão mais 

ampla envolvendo questões culturais e metodológicas complexas”. Ressaltamos aqui a 

necessidade de pensar a interface possível entre o museu e a universidade. Os museus, por 

possuírem acervos, apresentam responsabilidades associadas a ele: preservação, pesquisa e 

documentação. No caso dos museus de arte, agrega-se a responsabilidade dialógica24.  

A complexidade da produção contemporânea, comumente pautada em processos e não 

em produtos, exige por parte do público movimentos investigativos e reflexivos. Nesses 

casos, o valor cultural do objeto de arte está mais na ideia e menos na produção, convertendo-

se mais em um conjunto de repertório de sentidos humanos e ideais de emancipação e menos 

em mercadoria. Contudo, se a arte pode desprover-se do objeto, tornando-se dependente e 

existente no e pelo discurso, como a realidade relacionada a ela é expressa? Esse repertório de 

sentidos humanos é construído e caminha conforme o quê? São ditos pelos interesses dos 

grupos que organizam a vida social? Nesse caso, existe uma necessidade de superação da 

cultura? “O museu foi o local mais apropriado para reproduzir no indivíduo simultaneamente 

o distanciamento dos fatos [...]” (MARCUSE, 1997, p. 129). O museu coloca à disposição da 

sociedade a cultura produzida e possibilita ao sujeito a liberdade de pensar sobre a 

transitoriedade de sentidos. Não há, nesse caso, condicionamento da consciência.  

                                                        
23 Piaget e Inhelder (1973) compreendem ação não como um movimento qualquer, mas como um sistema de 

movimentos coordenados em função de um resultado ou de uma intenção. 
24 Freire (1996) pensa que o diálogo é a base da educação. Sem ele, não há comunicação, não há troca e, 

portanto, não há perspectivas educativas.  
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De acordo com Desvallés e Mairesse (2014), é possível apresentar o museu como um 

produtor de objetos pelo seu trabalho de aquisição, de pesquisa, de preservação e de 

comunicação. “A diferença entre a coisa e o objeto consiste no fato de que a coisa tornou-se 

uma parte concreta da vida [...], o objeto será sempre aquilo que o sujeito coloca em face de si 

como distinto de si; ele é, logo, aquilo que está diante e do qual é possível se diferenciar” 

(DESVALLÉS; MAIRESSE, 2014, p. 69, grifo dos autores). Desse modo, o museu é um 

espaço que apresenta, por meio dos objetos expostos e do arranjo discursivo que os une, 

sentidos associados que introduzem, induzem ou sintetizam a cultura de uma época. Esses 

objetos e sua pluralidade de sentidos favorecem uma livre interpretação por parte do sujeito, 

polissemia que deve estar contextualizada e constar em sua interpretação alguns critérios. 

Atribuir sentidos aos objetos expostos no museu é uma construção que envolve expressões e 

conhecimentos comuns à humanidade. “À musealização concernem objetos que possuem 

valor de testemunho, de documento e de autenticidade com relação ao homem e à natureza” 

(GUARNIERI, 2010, p. 125). 

Pesquisar no museu é transgredir a teoria convencionalmente apresentada na 

universidade. É relacionar tempo, espaço, conceito, currículo e patrimônio cultural. 

Destacamos o conceito de patrimônio como a soma dos testemunhos comuns à humanidade 

(DESVALLÉS; MAIRESSE, 2014, p. 76). Tais testemunhos podem refletir-se em objetos 

materiais (patrimônio material) ou expressões e manifestações que envolvem os modos de 

criar e fazer (patrimônio imaterial). O patrimônio material relaciona-se aos objetos 

musealizados e evidencia a prática da aquisição, da conservação e da restauração, além de um 

processo de interpretação da cultura simbólico e não só material. O patrimônio imaterial ou 

intangível trazem em si “[...] o conceito do impalpável e, embora incompleta, preferimos a 

expressão intangível por trazer em si o significado daquilo que não se pode tocar, ao passo 

que imaterial centra a discussão naquilo que não tem consistência material” (CABRAL, 2010, 

p. 160, grifo da autora).  

Em sua 32ª Conferência Geral25, em outubro de 2003, a UNESCO adotou uma 

convenção para a salvaguarda do patrimônio cultural intangível, destinado a complementar a 

Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Patrimônio Cultural e Natural Convenção 

do Patrimônio. A Convenção (UNESCO, 2003, p. 4) mantém como definição de patrimônio 

cultural intangível: “[...] práticas, representações, expressões, conhecimentos, bem como os 

instrumentos, objetos, artefatos e espaços culturais associados a eles - que as comunidades, 

                                                        
25 Disponível em <http://archives.icom.museum/pdf/F_news2003/p4_2003-4.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2018. 

http://archives.icom.museum/pdf/F_news2003/p4_2003-4.pdf
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grupos e, quando apropriado, os indivíduos reconhecem como fazendo parte de sua herança 

cultural”. Esse patrimônio cultural intangível, transmitido de geração em geração, é 

constantemente recriado pelas comunidades e pelos grupos de acordo com seu ambiente, sua 

interação com a natureza e sua história, e lhes dá um senso de identidade e continuidade, 

ajudando, assim, a promover o respeito pela diversidade, pela cultura e pela criatividade 

humana. O patrimônio imaterial promove uma nova compreensão dos fenômenos humanos e 

implica também em oferecer espaço para o reconhecimento e a criação de identidades.  

No museu, podemos acessar o patrimônio imaterial também por meio do material e o 

construímos coletivamente a cada novo sentido atribuído ao objeto musealizado. Na extensão 

de seu território para o museu, a universidade cria condições para que a comunidade 

acadêmica se aproprie de sentidos produzidos coletivamente e agregue a essa produção o 

conteúdo curricular, contribuindo para uma produção de sentidos fundamentada não só em 

experiências humanas, mas no conhecimento científico. 

Fabbri (2011, p. 50) questiona os museus na atualidade: “Como melhorar a qualidade 

de nossos museus?”, “Como desenvolver as competências necessárias ao trabalho de nossas 

instituições?”, “Como ampliar o acesso ao conhecimento gerado por nossos museus?”, “Como 

promover o sentido de pertencimento ao público geral?”. Esta tese vem sustentar uma 

resposta de valor tático: estabelecendo parcerias efetivas com o Ensino Superior. 

Identificamos nessas parcerias um valor apenas tático pelo fato de que, estrategicamente, o 

destino final do museu é criar vínculos orgânicos e permanentes com o conjunto da sociedade, 

a totalidade dos grupos sociais, especialmente com aqueles que tradicionalmente não têm tido 

oportunidade de cumprir um percurso de escolarização que inclua o nível superior. A 

universidade pode realizar uma prática curricular que utilize o espaço do museu para a 

apropriação subjetiva da cultura, tomando como referência a arte que convoca à consciência, 

que auxilia no processo de construção moral, política e científica da sociedade. Se, de acordo 

com Guy Debord (1997, p. 18, grifo do autor), “[...] sempre que haja representação 

independente, o espetáculo se reconstitui”, a interdependência das representações e as 

interrelações estabelecidas sobre elas pode interromper o espetáculo e manifestar o caráter 

formativo da cultura. 

O lugar dos museus no sistema da formação, desenvolvimento de competências e de 

saberes e de instrução pública surgiu na data da Revolução Francesa (POULOT, 2013). Ao 

analisar a história do patrimônio no Ocidente, o Dominique Poulot (2013) aponta a função 

política da cultura material na criação de um sentimento de nação. O museu teria a função de 

ressignificar o sentido dos objetos, agregando-lhes conteúdos revolucionários.  
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Ao dar testemunho eloquente de um mundo fragmentado, o patrimônio 

assegurava também a continuidade – de um passado regenerado a um futuro 

estabilizado. Ele podia configurar a permanência dos valores e dos recursos 

diante da incerteza do futuro – com a condição de não implicar o retorno ao 

antigo estado das coisas, perspectiva indubitavelmente ameaçadora, e 

portanto, fundamentar-se na razão. A materialidade das coisas podia servir 

de vínculo entre a história e a posteridade, encarnar uma lição do passado 

que corresponde à afirmação dos princípios; ela não era tanto uma ameaça 

para a experiência revolucionária, mas uma possibilidade de elaborar a 

definição abstrata da nação, ao manifestar sua realidade concreta. 

(POULOT, 2013, p. 89). 

A preocupação com o papel que a cultura material, os museus, os monumentos e a 

memória cumpriam na estrutura do Antigo Regime, fez com que revolucionários franceses 

colocassem em debate políticas públicas que orientassem o uso da cultura para a construção 

de uma ideia de nação. Surgiu, assim, na França revolucionária, uma primeira noção 

institucionalizada de patrimônio, e sua função educativa foi apontada em relação à destruição 

ou à preservação das obras de arte e dos monumentos acumulados pelo Antigo Regime. 

De fato, a cultura material do passado integra ao mesmo tempo um processo 

de reescrita da história e a reconfiguração das imagens públicas, a 

elaboração de uma nova memória dos saberes e um discurso sobre a 

monumentalidade coletiva; desse modo, ela alimenta uma reflexão sobre a 

arqueologia e a história, a estética e o político. (POULOT, 2009, p. 86). 

Ainda segundo o autor, a Revolução pretendia conduzir o homem à “maioridade” 

diante da imagem (POULOT, 2013, p. 101). A expressão kantiana sugere o termo maioridade 

como a coragem de o homem fazer uso do próprio conhecimento, o que, posteriormente, 

Adorno (2012) denomina como Emancipação, decorre do Esclarecimento (KANT, 1985, p. 

100). 

Kant define o conceito de esclarecimento como a saída do homem de sua menoridade. 

Menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro 

indivíduo. A coragem de fazer uso do próprio entendimento é o lema do esclarecimento. A 

preguiça e a covardia são as causas pelas quais grande parte dos homens continuem na 

menoridade. “Para este esclarecimento porém nada mais se exige senão a liberdade. E a mais 

inofensiva entre tudo aquilo que se possa chamar de liberdade, a saber: a de fazer uso público 

de sua razão em todas as questões” (KANT, 2005, p. 65, grifo do autor).  

O uso público de sua razão deve ser sempre livre e só ele pode realizar o 

esclarecimento entre os homens. O uso privado da razão pode, porém, 

muitas vezes, ser muito estreitamente limitado, sem contudo por isso impedir 

o progresso do esclarecimento. Entendo, contudo, sob o nome de uso público 

de sua própria razão aquele que qualquer homem, enquanto sábio, faz dela 

diante do grande público do mundo letrado. Denomino uso privado aquele 
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que o sábio pode fazer de sua razão em um certo cargo público ou função a 

ele confiado. (KANT, 2005, p. 65-66, grifo do autor). 

Percebemos a relação entre a cultura conservada e exibida pelos museus, o patrimônio, 

a estética, o incentivo ao uso do próprio conhecimento e a emancipação. No museu, o esforço 

de representação do passado mescla-se à uma visão prospectiva de futuro, tornando-o um 

empreendimento educativo no sentido de conservar, regenerar e transgredir significados 

preestabelecidos, cuja função intelectual associa-se à sua eficácia social. A atividade de saber 

o que foi se associa a uma perspectiva do que deve ser e à criação de uma expressão que 

elucide isso tudo. A cultura ocupa uma posição privilegiada nas reflexões sobre a identidade. 

Desde o período posterior à Segunda Guerra Mundial até os últimos 

decênios, as políticas, tanto educativas e culturais do Estado-Providência 

como sociais e urbanas, fizeram com que o culto da herança deixasse de ser 

a preocupação de uma reduzida elite para se tornar um compromisso 

coletivo. Além dos desafios tradicionais a enfrentar pelas instituições, o 

fenômeno participa de uma mutação fundamental: verifica-se, a partir da 

década de 1960, a mudança da definição da cultura, que, daí em diante, 

engloba os mais diversos aspectos das práticas sociais, misturando alta e 

baixa cultura, de acordo com a afirmação dos sociólogos, no momento em 

que a paisagem material e imaterial passava por alterações aceleradas. Longe 

da definição canônica de uma herança cultural coerente a ser transmitida à 

geração seguinte, assistiu-se à emergência da ideia de culturas múltiplas, 

propícias a alimentar e fortalecer a pluralidade de identidades. (POULOT, 

2013, p. 199). 

Nos últimos séculos, a arte passou por inúmeras transformações. A figuração 

antropocêntrica (século XIV) cedeu lugar à representação subjetiva, permitindo que a relação 

criada entre as obras expostas, em determinado lugar, articulasse um discurso. Com isso, as 

instituições passaram a ter um importante lugar na significação da arte. Raymond Williams 

(2000, p. 206) diz-nos que seria um erro examinar um sistema social sem incluir, como parte 

essencial de sua prática, seus sistemas de significações dos quais, como sistema, depende 

fundamentalmente. O autor menciona o conceito de cultura como um sistema de significações 

realizado (WILLIAMS, 2000, p. 206) e que não só abra espaço para o estudo de instituições, 

práticas e obras significativas, mas estimule o estudo das relações entre estas e outras 

instituições, práticas e obras.  

A prática significativa está presente em todas as atividades e nas relações entre elas. O 

museu sugere o exercício de práticas significativas no momento que coloca o sujeito diante de 

uma obra. A desmaterialização do objeto de arte (LIPPARD, 1973) enfatizou a importância 

do projeto da obra em detrimento da própria. A obra toma a forma de registros, de 

documentos, de livros, de vídeos, de diagramas, de mapas, de projetos, de cartas e de cartões 
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postais. A banalização do suporte escolhido remete às formas alternativas de circulação dos 

conteúdos, questão fundamental nos anos de 1960 e 1970, quando o Brasil é assolado pelo 

regime militar. 

As formas alternativas de circulação da arte, que naquele momento possibilitavam 

liberdade em relação a um circuito opressor, inauguraram estratégias relevantes para 

disseminação do conteúdo artístico. A arte contemporânea passa a contemplar a banalização 

do suporte e a relevância do conteúdo, sugerindo uma fruição absolutamente intelectual ao 

identificar o conteúdo da arte na ideia. Com isso, o compromisso dos museus na formação da 

cultura visual do público amplia-se. O repertório conceitual incluindo questões sociais, 

políticas e econômicas obrigam as instituições museológicas a pensar em um projeto 

curatorial que legitime o objeto e o conjunto de objetos expostos. A narrativa criada pelo 

museu tem sua importância formadora e responsabiliza a instituição sobre como e o que está 

sendo exposto. Mais do que posicionar-se politicamente, o museu pode e deve auxiliar o 

público a exercer uma consciência crítica perante o que vê, para que o sujeito não fique refém 

dos argumentos expostos. Temos, então, o exercício da prática significativa, o que inclui o 

processo de troca simbólica e a construção de narrativas que envolvem acontecimentos 

relacionados à dimensão humana. Na obra literária Há uma gota de sangue em cada museu, 

Mário Chagas (2006), atribui essa dimensão ao museu:  

Admitir a presença de sangue no museu significa também aceitá-lo como 

arena, como espaço de conflito, como campo de tradição e contradição. Toda 

instituição museal apresenta um determinado discurso sobre a realidade. Este 

discurso, como é natural, não é natural e compõe-se de som e de silêncio, de 

cheio e de vazio, de presença e de ausência, de lembrança e de 

esquecimento.  

A aceitação do museu como arena e campo de luta está bastante distante da 

ideia de espaço neutro e apolítico de celebração da memória [...]. No entanto, 

desde o nascedouro, [...] os museus estão indelevelmente marcados com os 

germes da contradição e do jogo dialético. Assim, os museus são a um só 

tempo: lugares de memória e de poder. (CHAGAS, 2015, p. 32). 

Aqueles que participam da prática significativa utilizam a inteligência que, em seu 

sentido geral, está envolvida em todas as atividades sociais e produtivas relacionadas a ideias 

e conceitos - preocupação esta dos intelectuais (WILLIAMS, 2000). No entanto, o produtor 

cultural, aquele que contribui para a cultura geral, muitas vezes não pertence à categoria dos 

intelectuais centrada tipicamente em escritores, filósofos e pensadores sociais. “Em todas as 

sociedades há produtores culturais e tanto seu grau de especialização quanto suas relações 

sociais consequentes são historicamente determinados” (WILLIAMS, 2000, p. 215). Se, de 
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acordo com o autor, um sistema social depende de seu sistema de significações, ambos se 

constituem mutuamente. Para que um sujeito ou uma comunidade se reconheça e se perceba 

como partícipe desse processo, consideramos a importância da legitimação do espaço e do 

tempo para o exercício da prática significativa, que seja parte da formação do sujeito, que seja 

uma prática compartilhada, dialógica e respaldada por instituições cuja função e trabalho 

sejam, em primeira instância, educacionais, formativas, sociais e culturais: a universidade e o 

museu. A prática significativa exercitada no museu, sendo parte integrante da proposta 

curricular da universidade, é uma atividade de formação cultural que pode contribuir para o 

esclarecimento do sujeito, termo kantiano explicitado mais adiante, ao tornar público o uso de 

sua razão diante do mundo letrado. Sobre o compromisso dos museus com o público, o 

curador e o crítico de arte Moacir dos Anjos, em sua fala no Fórum Permanente voltado à 

mediação cultural, sobre os desafios para os museus de arte, no Brasil, no século XXI, afirma 

que os museus são 

[...] lugares de anunciação de um discurso crítico e educativo, onde, 

idealmente, as exposições que fazem, expõem e suas outras ações, se 

articulariam para confrontar e desafiar o olhar e a inteligência do público, e 

não apenas para mostrar aquilo que já é conhecido, estabelecido, o que é 

convencional, o que é fácil de ser entendido. (ANJOS, 2011, p. 146). 

Anjos (2011) comenta que essa responsabilidade com a formação do público é, de 

certa maneira, comprometida. O modelo de financiamento das grandes exposições, ao mesmo 

tempo que as possibilita, limita o museu por acomodá-lo com a oferta de exposições já 

garantidas. Muitas exposições são organizadas por empresas, autores privados ou instituições 

internacionais, eximindo o museu “[...] da responsabilidade de tornarem-se elas mesmas essas 

instituições enunciadoras de um discurso crítico em relação ao que fazem, em relação ao que 

expõem, em relação às suas atividades” (ANJOS, 2011, p. 146).  

Ao considerarmos o museu uma instituição crítica, política e responsável no 

exercício de formação do público, defendemos a importância de instituir-se uma parceria com 

outra instituição formativa: a universidade. A interface entre o museu e a universidade pode, 

em grande parte, garantir a capacidade de formular um projeto que sustente a credibilidade de 

um discurso para ambas as instituições, bem como recursos que viabilizem a sua 

concretização. No caso da interface entre o museu e a universidade tornar-se uma política 

pública, defendemos, aqui, um modelo de parceria oficial, institucional, sistêmico e 

organizado – o financiamento público das exposições poderia deixar de ser pontual para 

tornar-se contínuo. Esse cenário permitiria o desenvolvimento de exposições e ações 

articuladas, fortalecendo o papel educativo do museu e o papel cultural da universidade, pois 
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o museu tem grande importância na formação cultural do público e a universidade é, por 

excelência, o local de produção de conhecimento. Assim sendo, por que não redimensionar o 

papel formativo de ambas as instituições, privilegiando o público com propostas inovadoras e 

desafiadoras?  

A apropriação do espaço do museu pela universidade como território curricular 

sugere que ambas as instituições se fortaleçam como espaços de emancipação cultural e 

social. A atuação da comunidade pautada na percepção integrada entre as realidades sociais, 

políticas e econômicas no espaço museológico é premissa da Nova Museologia ao elaborar os 

conceitos de Museu Integral, Museu de Território, Museu Comunitário e Ecomuseu. A Nova 

Museologia transforma o museu em um espaço vital para a comunidade, pois o considera uma 

instituição mais voltada ao homem do que ao objeto, cujas ações resultam de uma necessidade 

e de uma participação da comunidade. Esse contraste com o museu tradicional –instituição 

voltada ao colecionismo, à preservação e à contemplação passiva dos objetos, fortalece a 

concepção de museu como um organismo propositor de novas possibilidades de comunicação 

e detentor de mais responsabilidade social.  

3.1 A nova museologia 

          A nova museologia, de acordo com Primo (1999a), está ancorada na Mesa Redonda de 

Santiago do Chile, a qual se dedicou ao tema “O desenvolvimento e o papel dos Museus no 

mundo contemporâneo”, organizada pelo ICOM em 1972. Na ocasião, o conceito de museu 

foi apresentado de maneira a considerar o espaço museológico como um espaço essencial para 

a vida em sociedade, flexibilizando o conceito tradicional de museu. A maioria dos países da 

América Latina, no início dos anos de 1970, buscava a institucionalização da democracia, o 

que favoreceu a introdução de duas ideias inovadoras em relação à museologia: a ideia de que 

o desenvolvimento dos povos é algo que se relaciona também com os museus e a ideia de que 

o museu não é apenas um espaço de coleções do passado, mas que possui relações com a 

atualidade (CORDOVIL, 1993). A essa nova museologia a declaração denominou “Museu 

Integral”. 

De acordo com Moutinho (1993): 

A abertura do museu ao meio e a sua relação orgânica com o contexto social 

que lhe dá vida tem provocado a necessidade de elaborar e esclarecer 

relações, noções e conceitos que podem dar conta deste processo. O 

alargamento da noção de patrimônio, é a consequente redefinição de 

“objecto museológico”, a ideia de participação da comunidade na definição e 

gestão das práticas museológicas, a museologia como factor de 
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desenvolvimento, as questões de interdisciplinaridade, a utilização das 

“novas tecnologias” de informação e a museografia como meio autónomo de 

comunicação, são exemplo das questões decorrentes das práticas 

museológicas contemporâneas e fazem parte de uma crescente bibliografia 

especializada. (MOUTINHO, 1993, p. 6). 

A nova museologia propõe o museu como um “instrumento de intervenção capaz de 

mobilizar vontades e esforços para a resolução de problemas comuns [...]. Os espaços e as 

coleções passam a plano ‘secundário’ e a ‘pessoa’ singular e/ou coletiva, assume o papel 

primordial no processo museológico” (RIBEIRO, A., 1993, p. 13). 

Destacamos, então, a seguir, algumas resoluções adotadas pela Mesa de Santiago do 

Chile: 

 
Considerando 

Que as transformações sociais, económicas e culturais que se produzem 

no mundo, e, sobretudo em um grande número de regiões em via de 

desenvolvimento, são um desafio para a Museologia; 

Que a humanidade vive actualmente em um período de crise profunda; 

que a técnica permitiu à civilização material realizar gigantescos 

progressos que não tiveram equivalência no campo cultural;  

Que esta situação criou um desequilíbrio entre os países que atingiram um 

alto nível de desenvolvimento material e aqueles que permanecem à margem 

desta expansão e que foram mesmo abandonados ao longo de sua história; 

que os problemas da sociedade contemporânea são devidos a injustiças,  

Que os problemas colocados pelo progresso das sociedades no mundo 

contemporâneo devem ser pensados globalmente e resolvidos em seus 

múltiplos aspectos; que eles não podem ser resolvidos por uma única 

ciência ou por uma única disciplina; que a escolha das melhores soluções a 

serem adoptadas, e sua aplicação, não devem ser apanágio de um grupo 

social, mas exigem ampla e consciente participação e pleno engajamento de 

todos os sectores da sociedade; 

Que o museu é uma instituição a serviço da sociedade, da qual é parte 

integrante e que possui nele mesmo os elementos que lhe permitem 

participar na formação da consciência das comunidades que ele serve; Que 

ele pode contribuir para o engajamento destas comunidades na acção, 

situando suas actividades em um quadro histórico que permita 

esclarecer os problemas atuais; 

Que esta nova concepção não implica na supressão dos museus atuais, nem 

na renúncia aos museus especializados, mas que se considera que ela 

permitirá aos museus se desenvolverem e evoluírem da maneira mais 

racional e mais lógica, a fim de melhor servir à sociedade;  

Que, em certos casos, a transformação prevista ocorrerá lenta e mesmo 

experimentalmente, mas que, em outros, ela poderá ser o princípio 

director essencial; 

Que a transformação das actividades dos museus exige a mudança 

progressiva da mentalidade dos conservadores e dos responsáveis pelos 

museus assim como das estruturas das quais eles dependem; 

Que, de outro lado, o museu integral necessitará, a título permanente ou 

provisório, da ajuda de especialistas de diferentes disciplinas e de 

especialistas de ciências sociais; 
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Que por suas características particulares, o novo tipo de museu parece ser o 

mais adequado para uma acção em nível regional, em pequenas localidades, 

ou de médio tamanho; 

Que, tendo em vista as considerações expostas acima, e o fato do museu ser 

uma “instituição ao serviço da sociedade, que adquire, comunica, e 

notadamente expõe, para fins de estudo, conservação, educação e cultura, os 

testemunhos representativos da evolução da natureza e do homem”, a Mesa-

Redonda sobre o papel do museu na América Latina de hoje, convocada pela 

UNESCO em Santiago do Chile, de 20 a 31 de maio de 1972, decide de uma 

maneira geral 

 

1. Que é necessário abrir o museu às disciplinas que não estão incluídas 

no seu âmbito de competência tradicional, a fim de conscientizá-lo do 

desenvolvimento antropológico, sócio-económico e tecnológico das nações 

da América Latina, através da participação de consultores para a orientação 

geral dos museus; 

2. Que os museus devem intensificar seus esforços na recuperação do 

património cultural, para fazê-lo desempenhar um papel social e evitar 

que ele seja dispersado fora dos países latino-americanos; 

3. Que os museus devem tornar suas colecções o mais acessível possível 

aos pesquisadores qualificados, e também, na medida do possível, às 

instituições públicas, religiosas e privadas; 

4. Que as técnicas museográficas tradicionais devem ser modernizadas para 

estabelecer uma melhor comunicação entre o objecto e o visitante;  

5. Que o museu deve conservar seu carácter de instituição permanente, sem 

que isto implique na utilização de técnicas e de materiais dispendiosos e 

complicados, que poderiam conduzir o museu a um desperdício 

incompatível com a situação dos países latino-americanos; 

5. Que os museus devem criar sistemas de avaliação que lhes permitam 

determinar a eficácia de sua acção em relação à comunidade; 

6. Que, levando em consideração os resultados da pesquisa sobre as 

necessidades atuais dos museus e sua carência de pessoal, a ser realizada sob 

os auspícios da UNESCO, os centros de formação de pessoal existentes na 

América Latina devem ser aperfeiçoados e desenvolvidos pelos próprios 

países; que esta rede de centros de formação deve ser completada e sua 

influência se fazer sentir no plano regional; que a reciclagem de pessoal 

actual deve ser garantida em nível nacional e regional; e que lhe seja dada a 

possibilidade de aperfeiçoamento no estrangeiro. (PRIMO, 1999b, p. 112-

115, grifos nossos)  

 

Em relação ao desenvolvimento científico e técnico 

Que os museus devem levar à conscientização da necessidade de um 

maior desenvolvimento científico e técnico, das seguintes maneiras: 

a) Os museus estimularão o desenvolvimento tecnológico, levando em 

consideração a situação actual da comunidade; 

b) Na ordem do dia das reuniões dos ministros de educação e (ou) das 

organizações especialmente encarregadas do desenvolvimento científico e  

técnico, deverá ser inscrita a utilização dos museus como meio de difusão 

dos progressos realizados nestas áreas; 

c) Os museus deverão dar enfoque à difusão dos conhecimentos 

científicos e técnicos, por meio de exposições itinerantes que deverão 

contribuir para a descentralização de sua acção. (PRIMO, 1999b, p. 116, 

grifos nossos). 

Em relação à educação permanente  
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Que o museu, agente incomparável da educação permanente da comunidade, 

deverá acima de tudo desempenhar o papel que lhe cabe, das seguintes 

maneiras:  

a) Um serviço educativo deverá ser organizado nos museus que ainda não o 

possuem, a fim de que eles possam cumprir sua função de ensino; cada um 

desses serviços será dotado de instalações adequadas e de meios que lhe 

permitam agir dentro e fora do museu;  

b) Deverão ser integrados à política nacional de ensino, os serviços que 

os museus deverão garantir regularmente;  

c) Deverão ser difundidos nas escolas e no meio rural, através dos meios 

audiovisuais, os conhecimentos mais importantes;  

d) Deverá ser utilizado na educação, graças a um sistema de 

descentralização, o material que o museu possuir em muitos exemplares;  

e) As escolas serão incentivadas a formar colecções e a montar exposições 

com objectos do património cultural local;  

f) Deverão ser estabelecidos programas de formação para professores dos 

diferentes níveis de ensino (primário, secundário, técnico e universitário). 

(PRIMO, 1999b, p. 116-117, grifo nosso). 

 

Esse entendimento de que os museus desempenham um papel decisivo na vida e na 

transformação da sociedade e devem ter uma participação mais ativa na vida da comunidade 

amplia o conceito de espaço de preservação do patrimônio cultural para espaço de 

entrosamento e diálogo com as questões sociais, políticas e econômicas. Integrar a 

comunidade cada vez mais em suas ações é também reconhecer o papel da 

interdisciplinaridade no despertar na dimensão política, cultural e social, ao inserir o discurso 

da arte e os sentidos dos objetos expostos em um contexto amplo de significações. 

Atualmente, percebe-se o desdobramento da Declaração nas propostas de muitos museus: a 

diversidade dos conceitos curatoriais e das obras expostas, as ações educativas para o público 

diverso, a programação cultural ampla, as propostas de acessibilidade, os debates que 

relacionam arte, cultura e fenômenos cotidianos, etc. São muitas as ações que intencionam 

aproximar as pessoas do espaço museológico, contribuindo para a ampliação do seu público e 

objetivando a qualidade dessa relação. “Um museu, independente do seu programa, espaço e 

coleções, possui em si mesmo todo o potencial e apetência indispensáveis para uma correta e 

eficaz inserção no campo social. O protagonismo humano é que dará possibilidades ou não de 

inserção nesse mesmo todo” (RIBEIRO, A., 1993, p. 11). 

Contudo, os jovens universitários ainda não se apropriaram do museu como um 

espaço de produção de conhecimento. As estratégias de atração dos museus para a fidelização 

de públicos e a ampliação de seu impacto social são perceptíveis nas suas formas de atuação 

por meio das propostas de integração com o público escolar da Educação Básica (programa de 

visitação), com a família (atividades aos finais de semana) e outras inovações que cativam o 

público diverso (dança, música, atividades ao ar livre). No entanto, ainda não o tornam um 
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espaço público potente de formação cultural – conforme relatado nas entrevistas realizadas, 

nesta pesquisa, com o público universitário.  

A dificuldade na apropriação desse espaço como um local de saber e a percepção do 

patrimônio como algo em constante recriação a partir das relações sociais não é uma 

constante. Reverter esse quadro implica uma reformulação das relações entre arte, cultura e 

currículo, afirmando o conceito de Museu Integral na contemporaneidade, o qual situa público 

no mundo e auxilia na sua tomada de consciência. Reformular a experiência receptiva da arte, 

para o público universitário, não trata somente de incentivar uma atitude crítica diante dos 

objetos apresentados, mas estabelecer uma conversa entre a estética, a cultura e o conteúdo 

curricular, promovendo uma dinâmica discursiva interessante, participativa e opinativa, 

tornando o museu mais do que um espaço de estudo, transformando-o em um espaço que 

integra e fortalece vontades políticas conscientes. Essa perspectiva colabora para que a 

museologia assuma, de forma permanente, o papel de possível agente de desenvolvimento 

comunitário, o que, de acordo com os conceitos estabelecidos pela Nova Museologia, consiste 

na motivação para reflexão e ação no meio social. 

Ainda sobre o documento originado pela Mesa Redonda de Santiago, Primo (1999) 

diz-nos: 

Trata da importância da interdisciplinaridade no contexto museológico, 

falando em abrir os museus às disciplinas afins, para que a instituição se 

aperceba do desenvolvimento antropológico, sócio-econômico e tecnológico 

das nações da América Latina. Entende que o museu se tem por vezes 

transformado num centro de pesquisa, na medida em que torna suas 

colecções acessíveis aos pesquisadores.  

Trata especificamente do problema do museu em relação ao meio rural, ao 

meio urbano, ao desenvolvimento científico e técnico, [à] educação 

permanente na medida em que se acredita na potencialidade da instituição 

em servir de vector de conscientização dos problemas da e na comunidade. 

Neste contexto o museólogo é entendido enquanto ser político e social. Ao 

falar da importância em se modernizar as técnicas museográficas, diz ser 

necessário uma descentralização da acção museológica por meio de 

exposição itinerante. (PRIMO, 1999a, p. 11). 

Tornar suas coleções acessíveis aos pesquisadores de Graduação e Pós-Graduação e 

descentralizar a ações museológicas são estratégias possíveis por meio de um projeto 

universitário institucional que priorize a formação cultural dos universitários tanto quanto a 

sua formação acadêmica26. Transformar o museu em um organismo vital para a comunidade 

                                                        

26 A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), por meio da Assessoria de Relações 

Interinstitucionais e Internacionais, está desenvolvendo, desde setembro de 2017, o projeto PUC MUSEUS (ver 
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acadêmica é aperfeiçoar o papel da universidade e do museu na criação de uma consciência  

adequada e pertinente sobre a condição humana. O processo de comunicação que orienta as 

atividades curriculares nos espaços da universidade e do museu é mais do que um instrumento 

acadêmico, é um mecanismo das relações entre a comunidade e as diferentes instâncias e 

autoridades. Em A linguagem de poder dos museus (SANTOS; CHAGAS, 2007), a 

universidade é associada, tal como o museu, à cultura e ao conhecimento. E os museus “[...] 

compreendidos como instituições que tem sido cruciais na formação de identidades nacionais” 

(SANTOS; CHAGAS, 2007, p. 12).  

No ano de 1992, vinte anos após a Mesa de Santiago do Chile, dentro da reflexão 

sobre a missão do museu no mundo contemporâneo, propiciada pela UNESCO, pelo 

escritório da Organização Regional de Cultura para América Latina e Caribe (ORCALC) e 

pelo Comitê venezuelano do ICOM, com o apoio do Conselho Nacional de Cultura (CONAC) 

e da Fundação do Museu de Belas Artes da Venezuela, realizou-se o Seminário “A Missão 

dos Museus na América Latina Hoje: Novos Desafios”, celebrado em Caracas, Venezuela, em 

fevereiro de 1992. Um dos objetivos do Seminário, inscrito no Programa Regular de Cultura 

da UNESCO e que resultou na Declaração de Caracas (PRIMO, 1999c), foi atualizar para os 

museus da América Latina os conceitos e os compromissos adquiridos na Mesa de Santiago.  

Destacamos aquilo que, a nosso ver, aproxima o conceito de Museu Integral, 

originalmente proposto pela Nova Museologia e atualizado na Declaração de Caracas, com o 

conceito contemporâneo crítico de currículo e a relação da universidade com o museu: 

                                                                                                                                                                             
Anexo A). Trata-se de um conjunto ordenado de atividades intersetoriais visando articular os cursos de 

graduação da universidade com as atividades dos museus da cidade de São Paulo. O propósito do projeto é 

ampliar a formação cultural dos alunos, de modo a expandir o território curricular da universidade para o espaço 

museológico. Pretende-se gerar novos desafios científicos, culturais e estéticos a partir da relação institucional 

entre professores, disciplinas, grupos de pesquisa, estudantes e os museus. O projeto conta com o apoio do 

Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, da PUC-SP e se fundamenta em um conceito 

contemporâneo crítico de currículo, que pensa a formação universitária como formação cultural. A parceria entre 

a PUC-SP e os museus da cidade de São Paulo, e outras cidades onde haja campus da universidade, permite: 

visitas agendadas às exposições com foco nos conteúdos curriculares; aulas e palestras no espaço expositivo dos 

museus, ministradas por professores da PUC-SP para seus grupos ou turmas de alunos; estudos e pesquisas sobre 

temas inerentes aos conceitos das exposições e às obras dos acervos dos museus. Foram realizadas diversas 

reuniões com professores de diversas disciplinas, coordenadores de curso e diretores de faculdade, com o 

objetivo de apresentar a proposta e incentivá-los à visitação e à articulação de conteúdos. Os cursos que aderiram 

ao projeto até outubro de 2018, são: Artes: Crítica e Curadoria, Fotografia, Comunicação e Multimeios, 

Comunicação e Semiótica, Jornalismo, Filosofia, Pedagogia, História, Letras, Teologia e Direito. O projeto, 

ainda não institucionalizado, já proporcionou visitas a diferentes museus, promovidas por professores do curso 

de Jornalismo e Fotografia, os quais contemplaram a experiência e os conteúdos abordados em atividades 

desenvolvidas durante o curso. O PUC MUSEUS também promoveu uma experiência para os alunos do curso de 

História, da disciplina de Museologia e Patrimônio, desenvolvida por educadores da Fundação Bienal de São 

Paulo no campus universitário. A atividade aproximou os alunos das propostas curatoriais da exposição 

“Afinidades Afetivas”, apresentada pela Fundação Bienal de setembro a dezembro de 2018. Parte dos resultados 

desse projeto pode ser apreciado em matéria produzida e divulgada pela TV PUC, acessível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=poQXEdLS0GQ&t=5s>. Acesso em: 19 jul. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=poQXEdLS0GQ&t=5s
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- Que o museu busque a participação plena de sua função museológica e 

comunicativa, como espaço de relação dos indivíduos e das 

comunidades com seu patrimônio, e com elos de integração social, tendo 

em conta em seus discursos e linguagens expositivas os diferentes 

códigos culturais das comunidades [...]. (PRIMO, 1999c, p. 252). 

- Que o museu oriente seu discurso para o presente, enfocando o 

significado dos objetos na cultura e na sociedade contemporânea e não 

somente em como e por que se constituíram em produtos culturais no 

passado [...]. (PRIMO, 1999c, p. 253). 

- Que se desenvolvam investigações mais profundas e amplas sobre a 

comunidade em que está inserido o museu, buscando nela fonte para 

compreensão de seu processo cultural e social [...]. (PRIMO, 1999c, p. 

253). 

- Que o museu contribua para a capacitação permanente dos indivíduos e 

comunidades no uso dos meios tecnológicos, dos processos e dos 

instrumentos científicos [...]. (PRIMO, 1999c, p. 254). 

- Que se valorize constantemente a comunicabilidade dos discursos e 

sistemas expositivos, buscando novas formas e parâmetros de análise 

que ultrapassem a perspectiva simplista e quantitativa de medidas de 

comportamento e reações no espaço da exposição, ou seja, da absorção 

de informações [...]. (PRIMO, 1999c, p. 254). 

- Que se busque sua forma de ação integral e social por meio de uma 

linguagem aberta, democrática e participativa que possibilite o 

desenvolvimento e o enriquecimento do indivíduo e da comunidade [...]. 

(PRIMO, 1999c, p. 254). 

- Que os museus organizem estratégias que permitam desenvolver a 

participação da comunidade na valorização e na proteção do seu 

patrimônio [...]. (PRIMO, 1999c, p. 256). 

- Que o museu incentive a investigação desenvolvida pela comunidade 

para  reconhecimento de seus próprios valores [...]. (PRIMO, 1999c, p. 

257). 

- Que o museu propicie a ativação da consciência crítica da comunidade 

através de novas leituras do patrimônio [...]. (PRIMO, 1999c, p. 258). 

- Que os museus especializados assumam seu papel de liderança nas áreas 

temáticas que lhes são próprias, e que contribuam para desenvolver uma 

consciência crítica de seu público [...]. (PRIMO, 1999c, p. 258). 

 

A apropriação do museu pela comunidade acadêmica27 amplia a visão de mundo de 

futuros profissionais que, ao especializarem-se na universidade, encontram no museu um 

espaço para a realização de outras experiências de formação. A universidade e o museu são 

espaços socialmente constituídos e a extensão do território curricular da universidade para os 

museus garante a relação entre seres humanos, conhecimento acadêmico e objetos 

culturalmente reconhecidos. O reconhecimento cultural de um objeto pressupõe o 

estabelecimento de um critério, um sentido e um modo de organização, operações necessárias 

à vida em sociedade. Esses movimentos estão relacionados à dinâmica da lembrança e do 

                                                        
27 Foi possível notar no desenvolvimento do projeto PUC MUSEUS e nas entrevistas realizadas com  

universitários e professores como a abertura do museu à comunidade acadêmica (e vice-versa) com o objetivo de  

garantir a formação cultural mostrou-se uma estratégia metodológica de interação social que efetivamente 

articula o currículo ao patrimônio material e imaterial. 
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esquecimento de fenômenos sem os quais os sujeitos não podem apropriar-se de seu espaço 

na sociedade. Ao considerar o museu um espaço em que se organizam pautas artísticas, 

históricas, científicas e conteúdos curriculares, a universidade possibilita aproximar-se mais 

de suas importantes funções: a de preparar a comunidade acadêmica para uma atuação 

consciente em sociedade. 

A comunidade acadêmica é constituída por alunos, professores e funcionários. Uma 

política universitária de acesso à cultura voltada aos alunos, que representam a nova geração 

de profissionais, possibilita pensarmos que a parceria entre a universidade e o museu prevê a 

formação cultural da sociedade. Para essa noção que amplia a formação cultural da 

comunidade para a sociedade, recorremos à conceitualização do termo “comunidade 

acadêmica”: 

A ideia de comunidade é relacionada à noção de igualdade e convivência. 

[...]. Comunidade acadêmica não existe, não há comunidade acadêmica 

nenhuma. A ideia de que nós, professores, funcionários e alunos, os 

participantes da comunidade acadêmica, somos um todo indiferenciado, 

temos uma ação coletiva conjunta, é falsa. Há toda uma orientação política 

que está permeando a nossa atuação e o nosso modo de reflexão que parte de 

uma visão muito estreita da comunidade. Temos de pensar é na sociedade 

mesmo, não tanto na comunidade. (DURHAM, 1984, p. 55). 

O museu é um testemunho da realidade. Mais do que exibir o patrimônio, torna 

inteligível a relação entre objetos, discursos, manifestações culturais diversas, propondo 

hipóteses sobre o que significam. É um território que contém símbolos da identidade, e, por 

mais que o conhecimento esteja subordinado aos conceitos da arte (no caso dos museus de 

arte), apresenta a cultura em seu caráter processual. Por conseguinte, o museu enfatiza menos 

a sua capacidade de reproduzir as semelhanças e diferenças entre os grupos sociais e mais a 

sua competência em reformular o conceito de patrimônio cultural como um processo social 

que reestrutura e redefine sentidos. Desse modo, a formação cultural da comunidade 

acadêmica proveniente da relação interinstitucional entre a universidade e o museu permite 

que se perceba o patrimônio não como um conjunto de bens e sentidos definidos, mas, sim, 

um seu processo social. No museu, a cultura está relacionada às práticas institucionais. No 

diálogo com a universidade, seu caráter processual torna-se ainda mais evidente na medida 

em que a dimensão comunicativa dos seus conteúdos se articula ao currículo, acentuando a 

cultura mais como um elemento voltado à compreensão e à reprodução ou à transformação da 

sociedade, e menos como uma estrutura definitiva.  

No capítulo a seguir, apresentamos os resultados da pesquisa de campo. Os sujeitos 

envolvidos (41 (quarenta e um) universitários de diferentes cursos e instituições, dois 
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professores da PUC-SP e três gestores de museus) comentam suas percepções sobre a 

articulação entre educação e cultura, universidade e museu, a importância da formação 

cultural no currículo do Ensino Superior. Anunciamos, então, as relevâncias e as 

possibilidades práticas de uma oficialização do currículo da formação cultural nos cursos de 

Graduação. 
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4 CURRÍCULO E CULTURA NA PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES VISITANTES, 

DOCENTES UNIVERSITÁRIOS E GESTORES DE MUSEUS 

Segundo Lüdke e André (2013) e Chizzotti (2014), a entrevista é um dos dispositivos 

metodológicos mais importantes para explorar os temas de acordo com a visão dos sujeitos. A 

quantidade de jovens graduandos, em diferentes áreas do conhecimento, abordados para a 

pesquisa foi 110 (cento e dez), no período de setembro a novembro de 2017. Destes, a 

quantidade de 69 (sessenta e nove) universitários, questionados nos espaços das universidades 

(referidas no Quadro 3), disseram não frequentar museus. Eles apontaram não fazê-lo por falta 

de costume e de incentivo familiar e por não estabelecerem relação do conteúdo apresentado 

pelo museu com o que estudavam no curso de Graduação. Por responderem “não” à primeira 

pergunta do roteiro (Apêndice A), não seguimos com a entrevista. 

Dos 110 (cento e dez) universitários abordados, 41 (quarenta e um) disseram 

frequentar museus. Conversamos, assim, com esses alunos, de acordo com o roteiro de 

perguntas disponível no Apêndice A. Obtivemos diferentes respostas em relação à frequência 

das visitas aos museus e à sua intencionalidade, conforme descritivo apresentado na 

sequência.  

Os grupos de entrevistados foram divididos em dois blocos: um com a quantidade de 

41 (quarenta e um) universitários de instituições de Ensino Superior entrevistados em museus 

e em universidades; e 3 (três) universitários do curso de Jornalismo da PUC-SP, sendo estes 

participantes de uma atividade curricular desenvolvida no Museu de Arte Moderna de São 

Paulo em outubro de 2017 (ver roteiro no Apêndice B). Os museus em que os universitários 

foram entrevistados foram: Museu da Imagem e do Som (MIS), Museu de Arte 

Contemporânea da USP (MAC-USP), Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP). Nas 

três instituições, os universitários foram entrevistados do lado externo do museu, 

dispensando-se, assim, a autorização da instituição para a sua realização.  

As universidades onde os universitários foram entrevistados foram: Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações 

e Artes da Universidade de São Paulo e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo nos 

cursos de Psicologia, Jornalismo, História, Direito e Relações Internacionais. A idade dos 

universitários entrevistados e o respectivo curso, semestre letivo e instituição estão 

sintetizados no Quadro 3 que segue. 
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Quadro 3 - Síntese dos universitários entrevistados 

Nome Idade Universidade Curso  Semestre 

M. 22 USP Ciências Sociais 8 

T. 26 USP Letras 2 

J.  31 USP Letras 10 

G.  19 USP Letras 4 

A. 21 USP Letras 2 

N.  23 USP Direito 8 

B.  24 USP História 8 

R.  31 USP Filosofia 4 

R. 25 USP Filosofia 2 

W. 26 USP Geografia 9 

L. 22 USP Música 8 

B. 20 USP Jornalismo 8 

C. 26 USP Artes Cênicas 12 

C. 23 USP Biblioteconomia 4 

G. 23 USP Relações Públicas 4 

K. 20 USP Física 2 

V. 22 USP Artes Dramáticas 4 

J. 23 USP Artes Visuais 10 

L. 20 PUC-SP Relações Internacionais 3 

A. 22 PUC-SP Relações Internacionais 6 

G. 18 PUC-SP Direito 2 

M. 22 PUC-SP Psicologia 8 

B. 20 PUC-SP Psicologia 4 

B. 19 PUC-SP História 4 

G. 18 PUC-SP Jornalismo 2 

E. 20 PUC-SP Jornalismo 6 

G.  20 PUC-SP Jornalismo 6 

G. 20 PUC-SP Jornalismo 6 

D. 25 Mackenzie Jornalismo 5 

M. 29 Mackenzie Publicidade 6 

G. 21 UNESP Design 8 

N. 26 UNIP Psicologia 8 

C. 20 UNIP Administração 5 

S. 21 UNIP Filosofia 7 

P. 26 UNIP Marketing 5 

J. 22 UNIP Sociologia 7 

M. 22 FMU Arquitetura 6 

J. 22 FMU Veterinária 6 

P. 29 São Judas Direito 3 

A. 23 UFAM Arquitetura 7 

K. 28 UNINOVE Educação Física 4 

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa. 
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Foram entrevistados dois professores da PUC-SP: um professor do curso de História e 

um professor do curso de Jornalismo. Foram entrevistados, também, três profissionais de 

museus: o diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo, o curador do Museu de Arte 

Moderna de São Paulo e a professora associada sênior do Museu de Arte Contemporânea da 

USP (ver roteiro no Apêndice C). Todos os entrevistados consentiram a entrevista e a sua 

publicação, bem como a identificação nominal e institucional, conforme o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (Apêndice D).28 

Neste capítulo, procederemos à análise dos dados e às informações coletadas nas 

entrevistas realizadas. Os trechos já editados das entrevistas estão disponibilizados no 

Apêndice C. Fazendo-se uso da pesquisa qualitativa com subsídios da pesquisa quantitativa, 

objetivamos estabelecer um estudo descritivo, analítico e interpretativo da investigação. 

Segundo Bardin (2016), a análise de conteúdo corresponde aos objetivos explicitados a 

seguir, os quais expressam o “[...] desejo de rigor e a necessidade de descobrir, de adivinhar, 

de ir além das aparências” (BARDIN, 2016, p. 35). 

 
A superação da incerteza: o que eu julgo ver na mensagem estará lá 

efetivamente contido, podendo esta “visão” muito pessoal ser partilhada por 

outros? Por outras palavras, será minha leitura válida e generalizável? 

E o enriquecimento da leitura: se um olhar imediato, espontâneo, e já 

fecundo, não poderá uma leitura atenta aumentar a produtividade e a 

pertinência? Pela descoberta de conteúdos e de estruturas que confirmam (ou 

infirmam) o que se procura demonstrar a propósito das mensagens, ou pelo 

esclarecimento de elementos de significações suscetíveis de conduzir a uma 

descrição de mecanismos de que a priori não possuíamos a compreensão. 

(BARDIN, 2016, p. 35, grifos do autor). 

 

 Desse modo, discutimos a articulação entre a universidade e o museu para a formação 

cultural dos universitários a partir do que foi apontado pela pesquisa de campo, conforme o 

objetivo da pesquisa, que é enfatizar a importância da articulação entre a universidade e o 

museu, por conseguinte, entre a educação e a cultura. 

 O estudo descrito fundamenta-se na análise de conteúdo de Bardin (2016) que busca 

colher indicadores e conhecimentos relativos às condições de variáveis deduzidas na 

mensagem, mediante procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens. A pré-análise realizada deu-se a partir do que Bardin chama de leitura flutuante. 

As entrevistas gravadas foram transcritas e foram selecionados trechos significativos com 

base nos seguintes critérios (vide roteiro de perguntas nos Apêndices A, B e C): motivos pelo 

                                                        
28 Pesquisa também aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da PUC-SP por meio do Parecer No 

2.603.312 (ver Parecer Consubstanciado do CEP no Anexo B). 
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qual frequenta ou não o museu; importância do museu e da cultura para a formação pessoal e 

profissional; articulação existente ou não entre o currículo universitário e os conteúdos 

ofertados pelo museu; e desdobramentos da experiência entre o museu e as exposições de arte 

e a universidade e o currículo do Ensino Superior. Os critérios estabelecidos para a seleção 

dos trechos estão baseados no objetivo da pesquisa, que é estudar as possibilidades teóricas e 

práticas de articulação entre currículo e cultura, universidade e museu. Após a transcrição e a 

seleção preliminar de trechos significativos, a análise buscou identificar padrões de repetição 

na comunicação dos participantes da pesquisa.  

As características das mensagens foram examinadas de forma a esmiuçar o contexto e 

o significado dos conceitos nas mensagens, relacionando-as às condições implícitas ou 

explícitas que a produziram. Foi mantido sigilo em relação à identidade dos participantes, 

utilizando-se apenas as letras iniciais de seus nomes, a idade, o curso e a instituição para 

remeter-se a eles de forma a não perder a organização dos dados e a identificação dos sujeitos 

para o leitor.  

 Terminada a leitura flutuante, o material foi novamente explorado para a codificação, 

organizando-se recortes em unidades de contexto e de registro. A partir da codificação, foram 

observadas características comuns expressas no conteúdo das falas dos participantes, 

observando-se a similaridade do conteúdo. Após a codificação, foram elencados, com base em 

Bardin (2016), os temas com conteúdos similares, organizados por critérios semânticos, 

relacionando unidades significantes. Em seguida, foram definidas as categorias semânticas 

que organizam o problema da necessidade de articulação entre a universidade e o museu para 

a formação cultural dos universitários. Com base em Bardin (2016), a designação das 

categorias semânticas deu-se de modo que fosse possível a exclusão mútua entre elas, 

garantindo-se homogeneidade, pertinência, objetividade, fidelidade e produtividade 

(BARDIN, 2016) de modo a organizar o estudo. 

 É importante ressaltar que Bardin (2016) caracteriza a análise como um exercício 

interpretativo e subjetivo, por isso buscou-se relacionar os conteúdos manifestos nas 

entrevistas com a teoria descrita nos capítulos anteriores. O esquema a seguir demonstra o 

caminho percorrido na organização da análise. A distinção por cores foi utilizada nas 

transcrições para facilitar a leitura das categorias nos trechos das entrevistas (Apêndices E, F, 

G, H, I, J e K). 
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Quadro 4 - Legenda das categorias semânticas para análise29 

Categorias semânticas 
Trechos significativos das entrevistas com base nas 

categorias semânticas  

Razões para frequentar museus 

assiduamente 

 

- acesso: facilidades de acesso, disponibilidade de acesso.  

- relação entre arte e curso universitário. 

- relação entre arte e cultura local. 

 

Razões para frequentar museus pouco 

assiduamente 

 

- pouca oferta. 

- não relação entre arte e curso universitário. 

 

Reflexão sobre formação cultural 

 

- formação pessoal e profissional. 

- relações estéticas. 

- cultura enriquecedora. 

- entrelaçamento entre todos os campos de criação e 

criatividade.  

- forma de lazer. 

- forma de compreender a atualidade, o mundo, o outro.  

- formação técnica x [versus] formação pessoal.  

 

Vínculo interinstitucional entre 

universidade e museu 

 

- atividade complementar x atividades transdisciplinares. 

- pouco incentivo por parte dos professores. 

- pouco incentivo governamental. 

- pouca atratividade do museu.  

- relação teoria e realidade pouco explorada. 

- excesso de trabalho por parte da universidade. 

- legitimidade do vínculo universidade – museu. 

- financiamento das ações do museu via agências de fomento 

com verbas destinadas às universidades.   

 

Interação curricular museu-

universidade 

 

- O conteúdo curricular não se relaciona com o conteúdo do 

museu: perda para o processo formativo do estudante x 

conteúdo dos museus intimamente ligado ao curso universitário. 

- Iniciativas de interação curricular entre universidade e museu 

partem de pessoas e não de instituições x iniciativa institucional.  

- Despreparo na formação profissional para que professores 

incentivem a interação curricular universidade e museu.  

- A articulação entre universidade e museu deve ser incentivada 

pela universidade, mas buscada pelo próprio aluno.  

 

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa. 

                                                

            Os conteúdos obtidos nesse processo de análise foram tratados qualitativamente de 

modo a priorizar a interpretação das questões que emergiram na voz dos participantes. Ainda 

que os resultados, as inferências e a interpretação das informações sejam congruentes com o 

objetivo geral da pesquisa, eles contemplam também os objetivos específicos: compreender as 

razões dos universitários para frequentar ou não frequentar o museu, perceber como o 

universitário concebe a importância da cultura para a sua formação pessoal e profissional e 

compreender como se dá, na atualidade e na prática, o vínculo e a interação curricular entre a 

universidade e o museu.  

                                                        
29 As entrevistas editadas, disponíveis nos apêndices, E, F, G, H, I, J e K apresentam as cores correspondentes às 

categorias semânticas relacionadas às respectivas falas. 
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A análise foi ancorada na teoria da formação cultural de Theodor Adorno e foi 

organizada a partir dos seguintes subcapítulos: razões para frequentar ou não frequentar os 

museus; a importância dos museus para a formação pessoal e profissional; vínculo 

universidade e museu; e interação curricular entre universidade e museu.  

 O que se busca na análise que segue é desvelar a problemática da ausência da 

articulação entre educação e cultura, universidade e museu, currículo e formação cultural, 

bem como os motivos que emergem para tanto e as possibilidades práticas do acoplamento 

curricular entre as instituições universidade e museu. 

4.1 Razões para frequência  

A seguir, elencamos as razões apresentadas pelos universitários para frequência aos 

museus: se assídua (alta) ou baixa. 

Os universitários entrevistados que frequentam museus assiduamente (frequência 

alta) apontam as seguintes razões para o fato:  

• acesso ao conteúdo histórico e artístico; 

• acesso aos diferentes contextos que envolvem a arte e a cultura;  

• expansão da visão crítica do mundo, relações com outras áreas do conhecimento;  

• acesso a um conteúdo diversificado; 

• experiência social; 

• ampliação do repertório e curiosidade.  

O acesso ao conteúdo histórico se sobressai: 

“Gosto porque vejo coisas interessantes, fatos históricos relacionados ao país e a 

outros contextos, acontecimentos diversos e diferentes modos de se enxergar algo. O 

melhor é o acontecimento histórico. A maioria dos professores incentiva, mas não pede 

retorno, então acabo não indo. Mas acho que é porque faço Direito. Outras faculdades 

devem ter uma relação direta, imagino, tipo História, Jornalismo, Arte, é claro”. (P. - 29 

anos. Direito São Judas. 3º semestre). 

“A arte possibilita muitas propostas. E a parte histórica ajuda na minha formação 

profissional por conta das composições. Eu me sinto incluído quando visito um museu, 

porque é uma proposta sobre algo para as pessoas pensarem, e, ao mesmo tempo, 

possibilita fazer relações com as experiências pessoais de cada um. No meu curso, às 

vezes, fomos incentivados a visitar algumas exposições. Mas o problema é que depois 

não conversamos sobre ela, aí se perde. Mas em algumas disciplinas deveria ser 

obrigatório o diálogo com o museu, como a Filosofia e Arte Contemporânea. Sair dos 

livros, ver no museu e voltar aos livros seria maravilhoso. (L. - 22 anos. Música USP. 8º 

semestre). 
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Podemos notar nas falas a seguir a necessidade humana da cultura e o 

reconhecimento da importância dos conteúdos culturais no processo de formação:  

“Visito exposições uma vez por mês. Gosto de ter contato com outro tipo de 

representação de materiais, outras configurações especiais, outras narrativas. É 

importante para a minha formação”. (C. – 23 anos. Relações Públicas USP. 4º 

semestre).  

“Eu visito museus sempre. É importante para a minha formação, pois preciso de 

referências”. (M. – 22 anos. Arquitetura FMU. 6º semestre). 

O que alguns universitários relacionam com a expansão da visão crítica do mundo:  

“Visito exposições com certa frequência, uma vez por mês mais ou menos, pois é 

importante para o meu trabalho. Jornalista precisa estar conectado com tudo”. (B. – 20 

anos. Jornalismo USP. 8º semestre). 

O museu desperta a curiosidade principalmente daqueles que o frequentam 

habitualmente, pois sabem que poderão encontrar no espaço museológico situações de 

descobertas relacionadas à historicidade constitutiva do ser humano:  

“Visito exposições com bastante frequência. Uma vez por mês no mínimo. Entro em 

qualquer um. Se estou passando, entro. Tenho curiosidade e sempre vale a pena. Gosto 

de ver produções de épocas e outros modos de ver”. (G. – 23 anos. Relações Públicas 

USP. 4º semestre).  

“Eu visito pouco, umas duas vezes por semestre mais ou menos. Acho interessante entrar 

em contato com outros modos de olhar, outras culturas, outras possibilidades de 

enxergar o mundo”. (A. – 22 anos. Relações Internacionais PUC. 6º semestre). 

O registro social do conteúdo de uma exposição aparece pela significação das 

relações interpessoais, no campo da experiência comunitária. Nos tempos atuais, o registro 

social costuma ser enfatizado de modo não presencial e, no museu, o registro social ganha 

significação pelas relações pessoais, mediadas por um conteúdo diversificado, adquirindo, 

dessa forma, uma dimensão poética:  

“Eu visito algum museu pelo menos uma vez por mês. Não tanto pela exposição ou pelas 

obras, mas pela experiência social que ele me permite. Observar as pessoas e as reações 

diante dos trabalhos é bem interessante. E os comentários são muito bons. Acho que 

podemos conhecer um pouco das pessoas pela maneira como se comportam diante 

da obra de arte”. (J. – 22 anos. Sociologia UNIP, 7º semestre). 

As razões para os que frequentam pouco são:  

• falta de interesse; 

• falta de incentivo do professor; 

• demandas do curso de Graduação que acarretam na falta de tempo hábil; 

• ausência de relação entre os conteúdos do museu e o curso universitário. 
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As razões para os que frequentam pouco se mesclam a três das categorias elencadas 

para a análise do vínculo entre a universidade e o museu, a saber: pouco incentivo pelo 

professor, pouco incentivo governamental, excesso de trabalhos da faculdade (inviabilidade 

de tempo). E  há uma categoria elencada para a análise da interação curricular universidade -

museu: conteúdo curricular não se relaciona com o conteúdo do museu. 

Em se tratando da falta de incentivo do professor, podemos destacar: 

“Não frequento muito, acho que uma vez por semestre. [...] Temos uma disciplina 

chamada Antropologia na fotografia, em que poderia ser explorado museus. Mas 

com o acompanhamento do professor, com troca na sala de aula, senão fica vazio. E 

acabamos nem indo. Desestimula”. (M. – 22 anos. Ciências Sociais USP. 8º semestre). 

“Eu raramente frequento museus, acho que uma vez por ano. No meu tempo livre prefiro 

fazer outras coisas. E os professores do meu curso não pedem. Se pedissem eu iria e 

acho que seria interessante, pois me ajudaria no aspecto histórico. Desafiar o modelo 

tradicional é bom. Ter contato com coisas de verdade engrandece e desafia”. (W. – 26 

anos. Geografia USP. 9º semestre). 

“Eu visito exposições, mas é raro. Tenho tanta coisa para fazer da faculdade que dou 

preferência para fazer o que é pedido em sala de aula. [...]. Os professores poderiam 

incentivar mais, pois me sinto desinformada em relação às questões culturais. E um 

jornalista precisa estar antenado. A disciplina “Aula prática e jornalismo” poderia 

acontecer num museu, por exemplo”. (G. – 18 anos. Jornalismo PUC 2º semestre). 

No que diz respeito ao excesso de trabalhos da faculdade (inviabilidade de tempo), 

podemos pontuar: 

“Não costumo visitar exposições. [...]. Tem tanto trabalho para fazer, tanta coisa, que 

nas horas de folga não vou aos museus. E muito dos nossos trabalhos são teóricos. No 

museu dá para unir teoria a realidade. Fui no Memorial da América Latina numa festa 

boliviana, teve dança folclórica. Tudo alegre, festivo e com conteúdo. Mas os professores 

não relacionam”. (J. – 31 anos. Letras USP. 10º semestre). 

“Quase não frequento porque na minha família não se tem o costume. E aqui na faculdade 

não é pedido. E já pedem tanta coisa que eu faço o que é solicitado, não sobra quase 

tempo para outras coisas” (G. – 19 anos. Letras USP. 4º semestre). 

Em relação ao pouco incentivo governamental, salientamos as seguintes falas: 

“Frequento muito pouco. Umas duas vezes por semestre. [...]. No curso de Filosofia 

deveria ser obrigatório os alunos visitarem museus. O curso é muito teórico, são 

muitas leituras, nos distanciam da experiência. E o museu é uma experiência sobre o real, 

eu acho. Sobre o contemporâneo. E, nos dias de hoje, precisamos ter referências sobre a 

cultura visual, não só pelo refinamento estético, mas por conta dos acontecimentos que 

envolvem a arte”. (R. – 31 anos. Filosofia USP. 4º semestre). 

“Não visito muito os museus. Não sobra tempo além das coisas do curso e da minha vida 

pessoal. Se o museu tivesse a ver com o curso, eu iria. Acho até que tem, mas como 

não é pedido, não é incentivado, não sei e não vou”. (V. – 22 anos. Escola de Artes 

Dramáticas USP. 4º semestre). 



87 

 

Se, para Adorno (1975), o sujeito é moldado no processo de configuração de sua vida 

social, há distinção entre o universitário que frequenta e usufrui do museu como espaço 

cultural e social e o universitário que não o faz. O universitário que não frequenta aponta a 

dificuldade em construir sentidos em relação à cultura e apropriar-se dela. Não se percebe, 

inclusive, como parte dela e considera o museu como uma demanda que sobrecarrega, 

tornando-se inviável pela falta de tempo. Com isso, podemos notar que a ausência de uma 

política de acoplamento entre educação e cultura pode ter como consequência a falta de 

confiança para participar, interpretar e criticar alguns dos acontecimentos da realidade, como 

melhor discorremos no subcapítulo a seguir. 

4.2 A importância dos museus para a formação pessoal e profissional 

Para os universitários, a importância do museu para a formação pessoal e profissional 

dá-se: 

✓ por despertar o interesse para coisas diversas; 

✓ porque a arte apresenta referências sobre a contemporaneidade e a história; 

✓ por permitir saber coisas sobre si mesmo; 

✓ por ofertar conhecimentos gerais; 

✓ por estabelecer relações entre diversas áreas e acontecimentos; 

✓ por associar diferentes fenômenos. 

Os universitários mencionam a importância da cultura como um elemento 

“enriquecedor” (G. – 21 anos. Design UNESP. 8º semestre), importante para “saber o que 

está acontecendo no mundo, formular ideias” (G. – 21 anos. Design UNESP. 8º semestre) e 

“porque a arte traz referências do que acontece em nosso tempo” (A. – 21 anos, Letras 

USP. 2º semestre). Além disso, o museu “traz uma nova forma de ver coisas rotineiras” 

(K. – 20 anos. Física USP. 2º semestre), possibilita “adquirir mais conhecimentos no geral” 

(L. – 20 anos, Relações Internacionais PUC. 3º semestre) e “aprender a fazer associação 

entre as coisas” (G. – 18 anos, Direito PUC. 2º semestre). 

Podemos notar que a experiência no museu resgata o papel ativo do sujeito frente ao 

conhecimento o que, de acordo com Adorno (1975), é fundamental para garantir experiências 

formativas. Apropriar-se subjetivamente da cultura e dialogar com diferentes fontes 

intelectuais são possibilidades decorrentes da ampliação do território da universidade para o 

museu. Quando os universitários nos dizem que “os museus não são só espaços de 

sensações. São para pensar” (B. – 19 anos. História PUC. 4º semestre) e “acho que estamos 
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perdendo a cultura dos museus” (E. – 20 anos, Jornalismo PUC. 6º semestre) reiteram a 

necessidade de o currículo contemplar experiências de formação cultural que, obtidas na 

relação entre o sujeito e a cultura, auxilia na construção da identidade ao mesmo tempo que 

prepara para viver em sociedade (ADORNO, 2012, p. 153-154). “E eu posso me identificar, 

o que permite saber coisas sobre mim mesma” (A. – 21 anos. Letras USP. 2º semestre). 

A importância da formação cultural para a vida e para a profissionalização dos 

sujeitos revela-se quando os universitários dizem, por exemplo, que “é importante ter 

contato com diversos meios, forma e manifestações da cultura, senão seremos 

incompletos” (G. – 21 anos. Design UNESP. 8º semestre). E também: “A nossa cabeça 

nunca fica parada diante de uma obra de arte. Se não é para saber sobre ela, é para 

aprender a saber sobre qualquer outra coisa” (S. – 21 anos. Filosofia UNIP, 7º semestre). 

A ausência de vínculo entre a universidade e o museu e a falta de estímulos para que 

o universitário visite exposições e participe das programações culturais promovidas pelos 

museus gera uma lacuna na formação cultural do jovem e futuro profissional, acarretando 

certa deficiência na autoestima em relação: 

✓ à produção de significados que envolvem a cultura: “Gostaria de entrar no museu e 

entender o que significam aqueles trabalhos. [...]. Me sentiria mais parte da nossa 

cultura, me sentiria até mais inteligente” (C. – 20 anos. Administração UNIP. 5º 

semestre); 

✓ às elaborações de critérios: “Se você não possui o mínimo de referência, você 

embarca nos significados prontos que te oferecem” (R. – 31 anos. Filosofia USP. 4º 

semestre); 

✓ aos conhecimentos gerais: “A cultura material possui seus próprios códigos e não 

somos exercitados para isso” (R. – 25 anos. Filosofia USP. 2º semestre); 

✓ à informação sobre o cotidiano e sobre o mundo: “imagino que num trabalho de 

arte [...] esteja cheio de significado interessante, que inclusive tem a ver com a 

sociedade e com notícias de jornal, de TV” (C. – 20 anos. Administração UNIP. 5º 

semestre). 

Isso é o que Adorno (2006) denomina como semiformação. O sujeito não reconhece 

a cultura por ele produzida. O não envolvimento do sujeito com a cultura é tão penoso para 

ele quanto o processo de dominação da indústria cultural como meio de controle e de 

reprodução simbólica. Por conseguinte, o não envolvimento com a cultura, consequência da 

falta de uma política de articulação entre educação e cultura, leva à submissão de processos 

simbólicos estabelecidos, seja pelo não acesso e pela não decodificação, seja pela aceitação 
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dos significados estabelecidos, o que de uma forma ou de outra gera a perda da dimensão 

emancipatória da educação e da cultura. 

4.3 Vínculo interinstitucional entre universidade e museu 

Para os universitários, o vínculo interinstitucional entre universidade e museu: 

✓ não existe; 

✓ poderia ser explorado pelo curso pelos seguintes motivos: contextualizações sobre os 

fenômenos do mundo, relações entre teoria e realidade, referências sobre cultura 

visual, exercícios persuasivos. 

De acordo com as falas dos universitários entrevistados, esse vínculo não existe: 

“O meu curso não explora isso. Mas acho que não porque ninguém deu ideia de que 

podemos fazer coisas que estão além das exposições. Não que as obras em si não sejam 

interessantes, são e muito, Mas o museu todo e seus visitantes são igualmente 

interessantes” (J. – 22 anos. Sociologia UNIP. 7º semestre).  

A formação de um profissional responsável e consciente, a valorização das relações 

sociais, a interação entre o mundo individual e social, a contextualização dos acontecimentos 

da cidade, da política, da história, do mundo e o desenvolvimento da responsabilidade social 

(exigência de toda sociedade para com os seus profissionais) não estão sendo potencialmente 

trabalhados, de acordo com a fala de alguns dos entrevistados:  

“A academia não dá conta de tanta contextualização. A narrativa do museu mostra 

um momento social que é considerado a parte da academia. [...]. A academia não dá 

as chaves de leitura de tantos códigos, é difícil acessar tudo, então relacionar a 

teorização com estímulo visual deveria ser interessante por relacionar e desconstruir 

o fetichismo da história” (B. – 24 anos. História USP. 8º semestre). 

“O museu é uma experiência sobre o real [...]. E nos dias de hoje precisamos ter 

referências sobre a cultura visual, não só pelo refinamento estético, mas por conta 

dos acontecimentos que envolvem a arte. As pessoas usam a arte como elemento 

persuasivo”. (R. – 31 anos. Filosofia USP. 4º semestre).  

Esse aluno refere-se a dois acontecimentos ocorridos no final do ano de 2017, 

envolvendo censura e difamação: o fechamento de uma exposição em Porto Alegre30 e uma 

performance artística realizada na abertura de uma exposição em São Paulo31. Esta última, 

registrada em um vídeo em que uma criança, acompanhada pela mãe, toca nos braços e no 

                                                        
30 Exposição “Queermuseu – cartografias da diferença na arte brasileira” (15 de agosto a 8 de outubro de 2017) 

no Santander Cultural, em Porto Alegre, fechada um mês antes do previsto depois que movimentos apontaram 

que a exposição fazia apologia à pedofilia e à zoofilia.  
31 Performance “La Bête”, trabalho interpretativo da obra “Bichos” da artista Lygia Clark (1920-1988), realizada 

na abertura da exposição 35º Panorama da Arte Brasileira (26 de setembro a 17 de dezembro de 2018), no Museu 

de Arte Moderna de São Paulo, em São Paulo. 
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tornozelo de um homem nu, tomou conta das redes sociais provocando uma histeria 

desmedida em que políticos e organizações digitais chegaram a dizer que o grande problema 

do país são as exposições e as performances de arte, utilizadas pelos movimentos de esquerda 

para corromperam a nação. De acordo com o aluno:  

“Se você não possui o mínimo de referência, você embarca nos significados prontos 

que te oferecem. Veja que absurdo o que aconteceu no MAM. Agora dizem que a 

performance é coisa de esquerdista, que querem subverter as crianças. E tem gente que 

acredita e embarca nessa. Por quê? Porque não tem referência” (R. – 31 anos. Filosofia 

USP. 4º semestre). 

Essas deturpações de contexto e significação da arte revelam a precariedade da nossa 

formação cultural. Isso leva o sujeito a uma ruptura com o entorno que o sustenta.  

Já o estudante de Marketing, quando menciona o papel persuasivo da arte, destaca o 

possibilidade de estudar no museu o modo como o estímulo visual e o que é dito sobre ele 

pode persuadir as pessoas a consumir determinados produtos: “Penso que os meus professores 

poderiam propor exercícios assim para nós. 

“Poderíamos usar os museus e as obras como início de um exercício de persuasão. 

Teríamos que convencer as pessoas que aquilo é arte com as palavras ou com a 

proposta de uma campanha de marketing.” (P. – 26 anos. Marketing UNIP. 5º 

semestre). 

A falta de vínculo entre a universidade e o museu, descrita e constatada nesta 

pesquisa, está na origem desta tese. Precisamos de uma política educacional que promova a 

integração entre as duas instituições e torne a educação e a cultura, efetivamente, como de 

fato são: indissociáveis.  

4.4 Interação curricular entre universidade e museu 

Para os universitários, a interação curricular entre a universidade e o museu: 

✓ não existe diálogo entre o currículo e as exposições visitadas; 

✓ os professores não trabalham em sala de aula o conteúdo das exposições visitadas; 

✓ os relatórios produzidos (quando solicitados pelo curso) sobre as visitas ao museu são 

superficiais e não existe retorno sobre eles; 

✓ o diálogo entre o currículo e o museu poderia facilitar a aprendizagem dos conteúdos. 

O número da população universitária, no ano de 2016, chegou a quase 9 milhões de 

jovens, segundo o Censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2017), autarquia federal 

vinculada ao Ministério da Educação. Em 2016, 34.366 cursos de Graduação foram ofertados 
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em 2.407 Instituições de Educação Superior (IES) no Brasil para um total de 8.052.254 

estudantes matriculados. Entre 2006 e 2016, houve aumento de 62,8%, com uma média anual 

de 5% de crescimento. Entretanto, qual o envolvimento desses universitários com o museu? 

De acordo com a nossa pesquisa, o envolvimento é pontual, esporádico, sem estímulos e sem 

diálogos com o currículo. Qualitativamente, temos a perda significativa em relação à 

formação pessoal e profissional da futura geração de profissionais. E, quantitativamente, 

temos o desperdício de público para os museus: público universitário qualificado, público 

profissional adulto e público familiar (já que as futuras famílias dificilmente considerarão o 

museu um espaço de lazer e de aprendizagem, por falta de costume, incentivo e identificação). 

De acordo com as falas dos universitários entrevistados, a interação curricular entre a 

universidade e o museu não existe. Quando acontece (como sugestão para a atividades 

complementares, por exemplo) é de forma pontual e não dialógica:  

“Os professores incentivam porque jornalista precisa estar antenado com tudo, mas 

não pedem retorno sobre o que foi visto e entendido, então desestimula”. (D. – 25 

anos. Jornalismo Mackenzie. 5º semestre).  

Em relação à visita ao museu como atividade complementar:  

“Mas o relatório é superficial e não tem diálogo com a disciplina. Perde-se uma 

oportunidade para explorar algo maior. Não existe uma discussão e um 

aproveitamento do conteúdo. É uma demanda institucional”. (C. – 26 anos. Artes 

Cênicas USP. 12º semestre). 

O professor não contempla nas discussões em sala de aula a experiência e o 

repertório construído a partir da visita a uma exposição. O graduando, dessa forma, não 

estabelece relações com o currículo e isola os conteúdos que foram produzidos na relação 

com a arte:  

“Não há relação nem diálogo na sala de aula sobre o que foi visto. Então o que eu 

acho ou penso fica só comigo mesmo”. (M. – 29 anos. Publicidade Mackenzie. 6º 

semestre). 

Temos um modelo de universidade organizada de forma centralizada nos conteúdos 

curriculares que formam para o mercado de trabalho instrumentalizado. A universidade está 

voltada à resolução de problemas por meio de construção científica. Notamos que não há 

valorização da atividade científica criativa, e o processo cooperativo entre professores e 

professores e professores e alunos é pautado mais em padrões preestabelecidos e controlados 

do que em atividades acadêmicas livres e engajadas na herança cultural:  

“Os meus professores poderiam orientar em relação às exposições, em relação ao 

que é exposto, eu me sentiria menos perdida do que me sinto às vezes. Às vezes, 
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numa determinada exposição, eu vejo que perco muitas coisas por não entender”. 

(A. – 21 anos. Letras USP. 2º semestre). 

Quando, no Capítulo 2, mencionamos o modo deficitário com o qual a universidade 

contemporânea relaciona-se com a cultura, se comparada à universidade medieval, tornando o 

jovem profissional inculto, arcaico e primitivo em relação à atualidade de seus problemas, 

certificamo-nos desse cenário a partir da fala dos entrevistados que anunciam, por exemplo, o 

quanto a cultura e o museu poderiam complementar a sua formação e colaborar para uma 

produção de conhecimento melhor pautada nas necessidades reais:  

“[...] os professores até incentivam, comentam, às vezes, mas não relacionam com a 

sala de aula, então faz falta para esse entendimento. As disciplinas de Antropologia e 

Ética e Filosofia Política, por exemplo, poderiam explorar melhor isso”. (L. – 20 anos. 

Relações Internacionais PUC. 3º semestre). 

“Tem uma disciplina do 5º semestre chamada Ética e cultura num mundo globalizado e 

eu acho que tem tudo a ver explorar o que trabalhamos em sala de aula com alguma 

exposição. Poderia ficar mais interessante e mais fácil de aprender tanto a disciplina 

quanto a exposição”. (A. – 22 anos. Relações Internacionais PUC. 2º semestre). 

Os jovens mencionam interesse em participar da vida do museu, até mesmo os que 

não o visitam com frequência:  

“Não visito muito os museus. Não sobra tempo além das coisas do curso e da minha 

vida pessoal. Se o museu tivesse a ver com o curso eu iria [...]. Acho que até tem, 

como não é pedido, não é incentivado, não sei e não vou. [...]. E eu não aprendi a me 

relacionar com as exposições dos museus”. (V. – 22 anos. Escola de Artes Dramáticas 

USP. 4º semestre). 

Para o jovem graduando que cursa licenciatura, o vínculo com o museu possibilita 

“aprender a aprender e a ensinar”, além de “relativizar as coisas, os acontecimentos e os 

significados” (K. – 20 anos. Física USP. 2º semestre).  

A partir dos dados das falas dos alunos entrevistados, observamos que as 

universidades às quais pertencem não incentivam o autodesenvolvimento consciente do jovem 

graduando, não colocam os jovens e os professores em processo de cooperação mútua e não 

aderem a cultura como cultivo ao desenvolvimento das ciências. O enfoque para a obtenção 

de título dos alunos é orientado mais por procedimentos que assumem o caráter conteudista 

das disciplinas do que por movimentos que assumam o seu caráter relativo e provisório, 

sendo, portanto, passível de investigação e de ressignificação constantes. A premissa da 

concepção do currículo como prática esvazia-se, apresentando o currículo como um fato dado 

que oculta as produções culturais e as relações sociais que emergem a partir desse contato. 

Percebemos nas falas citadas anteriormente que o currículo atual considera o conteúdo a ser 

trabalhado de modo mais transmissivo e definitivo do que colaborativo e transitório.  
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Os jovens entrevistados que pertencem à USP, por exemplo, não mencionaram o 

vínculo com o MAC. Isso é uma falha e um indicador das dificuldades da articulação entre a 

universidade e o museu. Quando citado, o MAC aparece de forma esporádica: 

“Os meus professores não sugerem exposições. Nem as do MAC, que, por ser da 

USP, deveria ter um vínculo maior. Temos a atividade científica acadêmica: os 

professores indicam seis exposições para visitarmos. fazermos um relatório e 

apresentamos o ticket da entrada. Mas o relatório é superficial e não tem diálogo com a 

disciplina. Perde-se uma oportunidade para explorar algo maior. Não existe uma 

discussão e um aproveitamento do conteúdo. É uma demanda institucional. Além disso, o 

professor não precisa dar aula. Visitamos e fazemos tudo por conta. A nota sai no final do 

semestre”. (C. - 26 anos. Arte Cênicas USP. 12º  semestre). 

O currículo do Ensino Superior intenciona formar um profissional competente em 

sua área de conhecimento. No entanto, o problema é que esse modo se apresenta menos 

entusiasmante e menos produtivo no que diz respeito ao acompanhamento e à compreensão 

das transformações do mundo. Ao negar a contribuição construtiva do museu no 

desenvolvimento do currículo do Ensino Superior, persistimos em uma concepção limitada e 

limitante no que diz respeito à formação. Se, de acordo com Adorno (1975), educação é 

cultura, estamos diante de um problema amplo, mas potencialmente mutável, como 

mostramos nas falas analisadas dos gestores de museus entrevistados a seguir. 

4.4.1 A missão pedagógica do museu 

O curador do MAM-SP (Apêndice K, parte b) diz-nos sobre a importância de o 

professor incorporar o tema das exposições no currículo e coloca que “o desafio é os museus 

se apresentarem aos professores com uma perspectiva ampla de possibilidade de 

relacionamento com a exposição”. Para isso, o museu oferece cursos para professores. Essa 

é uma estratégia para o estabelecimento de vínculo com o ensino formal. Contudo, a maioria 

dos participantes dos cursos oferecidos para professores pertencem à Educação Básica e não à 

universidade. De acordo com o curador, para viabilizar a aproximação do museu com os 

diversos segmentos da sociedade, inclusive com a universidade, “o museu precisa diversificar 

as suas abordagens de curadoria”, estratégia curatorial que o MAM desenvolve há dez anos. O 

curador sugere, para facilitar a aproximação da universidade com o museu, que a universidade 

desenvolva um trabalho de mediação entre os conteúdos do museu e o conteúdo dos cursos: 

“talvez precise ser indicado para o professor quais áreas conexas podem ser relevantes 

para aquela exposição ou uma abordagem alternativa, o que dependeria de uma 

mediação” (Curador do MAM-SP). 
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Concordamos com a relevância de um trabalho de mediação que facilite o vínculo 

entre a universidade e o museu pelo êxito da experiência do projeto PUC MUSEUS. O 

trabalho desenvolvido pela universidade para a articulação do currículo com o museu foi 

possível no momento que dialogamos com os professores e os coordenadores de cursos, de 

modo a compartilhar a diversidade de conteúdos abordados pelo museu. Nessa ocasião, eles 

estabeleceram relações com o trabalho desenvolvido em sala de aula, o que incentivou o 

deslocamento do território curricular da universidade para o espaço museológico.  

Quando o curador do MAM diz que “O museu tem uma missão pedagógica e a 

universidade está dentro desse escopo”, encontramos consonância com a fala do diretor da 

Pinacoteca do Estado (Apêndice K, parte a):  

“O grande desafio por parte dos museus é perceber entradas nas áreas mais 

distantes. [...]. A aproximação e a compreensão de que o museu pode ser um campo 

de pesquisa para as diferentes áreas do conhecimento deve se fortalecer. (...) 

Entendemos o nosso trabalho na cultura como um trabalho pedagógico”. (Diretor da 

Pinacoteca do Estado de São Paulo). 

A missão pedagógica do museu é concretamente percebida a partir da entrevista com 

a professora do MAC (Apêndice K, parte c):  

“Para que os alunos de Graduação da USP pudessem participar melhor e assiduamente do 

museu, conseguimos organizar nove cursos de Graduação, ou seja, disciplinas optativas 

que são oferecida para todos os alunos da USP. [...]. Existe sim uma conversa entre o 

museu e a universidade. É uma conversa institucional, pois a universidade 

reconhece, formaliza e aceita que o museu ofereça essas disciplinas. [...]. Temos 

financiamento para que os alunos de graduação fiquem no museu, estagiem no museu e 

isso faz toda diferença”. (Professora do MAC). 

O MAC, por seu um museu pertencente a uma universidade e possuir o mesmo 

sistema administrativo, apresenta facilidades em relação à comunicação institucional 

necessária para a estruturação de uma parceria efetiva. Ainda assim, notamos uma lacuna em 

relação à articulação curricular. As disciplinas oferecidas não dialogam com o currículo dos 

diferentes cursos de Graduação. E, quando os universitários entrevistados pertencentes à USP 

comentam sobre o museu, não mencionam essa oportunidade nem sequer o estímulo à 

visitação das exposições, conforme fala da estudante C., já mencionada e aqui retomada:  

“Os meus professores não sugerem exposições. Nem as do MAC, que, por ser da 

USP, deveria ter um vínculo maior [...]”. (C. – 26 anos. Artes Cênicas USP. 12º 

semestre). 

Tal fato sugere que talvez haja uma falha na comunicação entre o museu e o corpo 

discente e a universidade e o corpo docente, pois, mesmo havendo integração entre a 
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universidade e o museu, a estratégia parece não ser suficiente para o estabelecimento de 

vínculo com grande parte dos estudantes:  

“Os professores do meu curso não indicam. Acho que seria interessante 

relacionarem algumas disciplinas com o Museu da Casa Brasileira, por exemplo. Lá 

podemos ver móveis, vestimentas, e como isso influenciava uma época e era 

resultados dos costumes. Temos uma disciplina chamada História do Design que tem 

tudo a ver com o museu, mas não acontece essa relação. Nem no MAC, que é aqui do 

lado, nós vamos”. (G. - 23 anos. Relações Públicas USP. 4º semestre). 

Quando comento que o MAC foi transferido para a Avenida Pedro Álvares Cabral, a 

aluna comenta: “É? Nem sabia” (G. – 23 anos. Relações Públicas USP. 4º semestre). 

A obrigatoriedade das disciplinas oferecidas pelo MAC ou outras disciplinas 

relacionadas à cultura e ao museu poderia ser uma alternativa para a efetividade da interação 

curricular entre a universidade e o museu? De acordo com a entrevistada C., existe essa 

demanda por parte dos alunos:  

“Tenho uma disciplina chamada ‘Teoria da ação cultural’, que é optativa. Devemos 

ir em algum evento cultural e descrevê-lo. Também temos a disciplina de 

‘Museologia’, mas é opcional da mesma forma. Deveria fazer parte do currículo, 

pois museus são acervos, possuem biblioteca; tudo a ver com o curso. Os alunos já 

propuseram ‘Museologia’ como obrigatória há um tempo, mas não deu em nada”. 

(C. – 23 anos. Biblioteconomia USP. 4º semestre). 

O professor do curso de Jornalismo da PUC-SP entrevistado (Apêndice J, parte b) 

diz-nos sobre a relevância da atitude da universidade ao incentivar nos professores o 

estabelecimento de vínculo com o museu.  

“A tarefa da PUC é convidar, oferecer. Se não fosse a PUC eu não iria. Poderia ter tido 

a ideia e a iniciativa sozinho. Mas a proposta da PUC foi importante, pois trata-se de uma 

conexão com uma proposta universitária”. (Professor do curso de Jornalismo da PUC-

SP). 

O professor refere-se ao projeto PUC MUSEUS (Anexo A), constatando que a 

iniciativa da PUC-SP “não é somente uma oportunidade para os alunos. É uma 

responsabilidade de boas universidades”. Compreendemos com isso que, para a efetivação 

da interação curricular com o museu, são necessárias proposições universitárias curriculares. 

Segundo o diretor da Pinacoteca do Estado, “precisa-se do envolvimento da universidade” e, 

para haver articulação entre currículo e cultura, “o currículo deve oferecer frentes para essas 

relações”. Contudo, nas palavras do diretor: “[...] esse incentivo cabe à universidade, mas 

penso que não se trata de programas. A universidade precisa incentivar a curiosidade e 

o querer do próprio aluno”.  
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O papel da universidade pode ser, dessa forma, incentivar iniciativas pessoais de 

diálogo com a cultura. De todo modo, cabe ao currículo contemplar esse incentivo, 

expandindo o território curricular para os espaços museológicos. 

4.4.2 A insuficiente articulação entre a universidade e o museu 

A missão pedagógica do museu pode ser apropriada pela universidade a partir do 

incentivo desta, segundo o professor do curso de Jornalismo da PUC: “Quando a iniciativa 

veio da PUC, abracei na mesma hora, pois acho que faz parte de uma educação universitária 

de qualidade frequentar e explorar museus”. 

Superar a distância entre educação e cultura é missão da universidade. Assim 

argumentar que a falta de articulação entre a universidade e o museu acarreta uma formação 

fragmentada dos jovens, o que leva a uma qualificação defasada e insuficiente, é função da 

universidade. Desse modo, faz-se necessária uma nova forma de organização curricular que 

considere o museu como extensão territorial da universidade, que inove a relação entre 

educação e cultura e reitere a premissa de que educação é formação cultural. Referimo-nos à 

possibilidade de maximizar o potencial intelectual dos jovens graduandos, mantendo uma 

organização de trabalho cuja definição curricular é prioridade e habilidade da universidade, 

não se limitando o território de aprendizagem ao campus.  

O professor do curso de História (Apêndice J, parte a) entrevistado diz-nos que o 

museu precisa ser divulgado no espaço da universidade e a comunidade acadêmica, 

envolvida: “O mais efetivo para isso são as iniciativas que partem da universidade e 

mobilizam professores, alunos e colaboradores”. Segundo o professor: “Há poucas 

iniciativas de articulação entre a universidade e o museu. Não se percebe que a universidade 

precisa do museu”. Na opinião dele, é necessário que a universidade estabeleça um diálogo 

próximo com os professores para que percebam o museu como um espaço de formação para 

os alunos. O que sugere, novamente, um trabalho de mediação que facilite a aproximação 

entre a instituições, conforme sugerido pelo curador do MAM, citado anteriormente. 

Se os jovens graduandos acreditam na necessidade da cultura para a sua formação 

pessoal e profissional e sentem falta de incentivo por parte da universidade (ver entrevistas 

nos Apêndices E, F, G, H e I) , se os museus enfatizam sua missão pedagógica (ver Apêndice 

K,  parte b – Entrevista com o Prof. Dr. Julio Wainer) e criam estratégias de aproximação 

entre a universidade e suas exposições e programações (ver Apêndice K, parte c – Entrevista 

com a Professora Carmen Aranha), a universidade discursa sobre o seu papel no 
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desenvolvimento da emancipação do sujeito (vide Diretrizes Curriculares Nacionais, página 

20), o que falta para que a cultura faça parte do currículo oficial do Ensino Superior? Falta o 

comprometimento dos órgãos públicos na criação de políticas e diretrizes que acoplem as 

duas instituições, falta iniciativa das universidades na estruturação de parcerias com os 

museus, falta comunicação entre as intenções do museu para com a universidade e vice-versa, 

como apontamos nas considerações finais que seguem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos resultados obtidos por esta pesquisa, pudemos vislumbrar que tanto os gestores 

dos museus quanto os alunos entrevistados acreditam ser importante a articulação entre a 

universidade e o museu para a formação cultural dos seus respectivos públicos. 

Os três gestores entrevistados dizem-nos que a parceria entre o museu e a 

universidade depende mais das proposições da universidade do que do museu, pelo fato de 

que este já estaria aberto e disponível para receber todos os tipos de público. Cabe observar 

que o público universitário é o segmento mais qualificado de interesse dos museus. Os 

gestores salientam, ainda, que a formalização de convênios depende de um conjunto de 

atividades que o legitimem, e iniciativas pessoais podem ser mais efetivas do que iniciativas 

institucionais. Além disso, o museu pode e deve ampliar as suas práticas curatoriais e sua 

programação para dilatar e favorecer o diálogo com o público universitário, pois, no caso dos 

museus de arte, o conteúdo das exposições extrapola a História da Arte e abre novos campos 

de interesse para a formação universitária Assim, cabe à universidade promover a mediação 

entre esses conteúdos e o currículo. 

Os 41 alunos entrevistados que dizem frequentar museus manifestaram interesse em 

visitar exposições, participar de suas programações culturais e declararam que o diálogo a ser 

estabelecido em sala de aula com diferentes disciplinas é fundamental para a aproximação 

com o museu e aproveitamento de suas possibilidades formativas.  

Os professores da PUC-SP entrevistados corroboraram a ideia de que a participação 

de alunos nos museus é importante para a sua formação cultural e profissional e, também, 

para a melhor apreensão de alguns conteúdos do currículo. Os docentes confirmaram que o 

protagonismo para proporcionar o vínculo de formação entre universidade e museus reside no 

professor. É o professor quem irá sugerir e estabelecer relações entre o currículo universitário, 

a arte e a cultura ofertadas pelas instituições museológicas. Assim, cabe às instituições 

universitárias a responsabilidade institucional de oferecer um currículo de formação cultural 

ampliado, implicando, dessa forma, o estabelecimento de parcerias com museus. Percebemos, 

desse modo, um movimento corporativo espontâneo das instituições que resulta em certa falta 

de iniciativa, pois cada uma delas está ocupada em manter-se e desenvolver os projetos já 

existentes – o que na maioria das vezes já é o bastante.  

Dessa forma, consideramos um desperdício, por parte da universidade e do museu, a 

ausência da articulação entre a cultura e o currículo do Ensino Superior no trabalho de 

formação do público universitário. A universidade perde uma grande oportunidade e dissipa 
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um território curricular imenso que é o museu. Este, por sua vez, perde quantidade e 

qualidade de público.  

Esta pesquisa indica que a articulação entre a universidade e o museu pode acontecer 

de duas formas: um modelo mais institucionalizado no qual a universidade possui um museu e 

utiliza-o para agregar à formação cultural de seus alunos, como é o caso do MAC USP, 

embora nem todos os estudantes tenham conhecimento dessa possibilidade, o que indica uma 

articulação pouco suficiente; o outro modelo refere-se a uma universidade que não tenha um 

museu próprio. Nesse caso, a universidade articula-se com diversos museus tornando-os 

território curricular, incentivando os alunos a visitarem seus espaços e a vincularem suas 

experiências ao currículo. É o caso da PUC-SP no Projeto PUC MUSEUS (Anexo A). 

Identificamos algumas possibilidades de desenvolvimento da articulação entre a 

universidade e o museu:  

 Por parte dos universitários, manifestou-se: 

✓ boa recepção em relação aos conteúdos do museu; 

✓ vontade e necessidade em conhecer mais e melhor o que é oferecido pelos museus; 

✓ abertura ao estudo, à crítica, à reflexão e à investigação cultural e artística; 

✓ necessidade em estabelecer diálogo entre o currículo e a cultura dos museus. 

 Por parte dos professores: 

✓ foi criticada a falta de iniciativas da universidade para a formação cultural dos seus 

alunos junto ao museu; 

✓ foi reafirmada a importância de tais iniciativas institucionais; 

✓ foi constatada a falta de divulgação na universidade em relação às possibilidades do 

museu 

 Por parte dos gestores de museus, afirmou-se a necessidade de: 

✓ iniciativas institucionais – por parte dos museus, de aproximação com a universidade; 

✓ iniciativas institucionais – por parte da universidade, de aproximação com o museu; 

✓ iniciativas pessoais – por parte dos professores e dos alunos de ampliação da formação 

profissional. 

Podemos, assim, afirmar conclusivamente que o problema geral que deu origem a 

esta tese, a saber, a ausência da articulação entre a universidade e o museu e a baixa 

comunicação entre as duas instituições quanto ao propósito institucional educativo de ambas, 

embora complexo, permite iniciativas imediatas com resultados promissores. 

Independentemente dos diferentes níveis de percepção provenientes dos variados modos de 

atuação, os sujeitos participantes da pesquisa (universitários, professores e gestores) 
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corrobararam isso e afirmaram a necessidade da construção de um currículo que articule 

educação e cultura. 

Quanto a essa ampliação do território curricular entre universidade e museu, esta 

pesquisa revelou alguns indicadores promissores: há demanda quantitativa, há necessidade, há 

expectativa, há funcionalidade, há coerência, há intencionalidade. Desse modo, os resultados 

desta pesquisa apontam para uma exposição crítica das oportunidades disponíveis para a 

indispensável articulação entre universidades e museus, para o bem da formação cultural dos 

estudantes universitários, para uma presença significativa da cultura no currículo do Ensino 

Superior, para a extensão do território acadêmico no espaço museológico e para a ampliação e 

o aumento da frequência do público universitário nos museus.  
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APÊNDICE A - Roteiro utilizado para a entrevista com os universitários, nos museus e 

nos campi universitários 

 

1. Você costuma frequentar museus? Caso sim, por quais motivos? Caso não, por quê? 

2. De que forma a experiência no museu é importante para a sua formação pessoal e 

profissional? 

3. Os seus professores incentivam visitas a museus?  

4. Existe algum diálogo em sala de aula que relacione a experiência no museu com o conteúdo 

da disciplina? 

5. Você acha que o museu complementa o que é aprendido em sala de aula? De que forma?  

6. Você gostaria que a sua faculdade/curso propusesse mais e outras formas de aproximação 

com o museu? 
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APÊNDICE B - Questionário enviado aos alunos do curso de jornalismo da PUC-SP 

participantes da atividade curricular no MAM-SP 

 

 

1. Você costuma frequentar museus? Caso sim, por quais motivos? Caso não, por quê? 

2. De que forma a experiência no museu foi importante para você e para o seu trabalho? 

3. Você gostaria que o seu curso e a sua faculdade propusessem mais e outras formas de usar 

o museu como um espaço de aprendizagem? Você acha que o museu complementa o que é 

aprendido em sala de aula? De que forma? 

4. Antes da realização deste trabalho, você já tinha usado o museu para alguma proposta dada 

pelo professor da faculdade?  
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APÊNDICE C - Roteiro utilizado para a entrevista com professores da PUC-SP e com os 

gestores de museus 

 

1. Como você concebe a relação entre o museu e a universidade? Há alguma missão 

comum a ambos? 

2. Se sim: de que modo a universidade está presente na missão do museu? E o inverso: 

de que modo o museu está presente na missão da universidade? 

3. Qual é a sua percepção sobre a responsabilidade de ambas as instituições no processo 

de formação do sujeito (como pessoa, profissional, cidadão...)? 

4. Como o museu e a universidade podem trabalhar juntos para a formação cultural do 

sujeito? O que cabe a cada uma das instituições nessa parceria? 

5. O que este museu (Pinacoteca, MAM, MAC...) tem a oferecer aos universitários 

futuros profissionais que passarão por aqui? E o que você espera deles e da 

universidade? 

6. Para a universidade, a questão central inerente a uma parceria com o museu é a da 

formação. E para o museu? 

7. De que modo os universitários podem usufruir o museu? 

8. E o museu, de que modo pode estar presente e usufruir a universidade? 
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
             Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Pós-Graduação em Educação: Currículo 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TLCE) 

 

 

 

Eu, ______________________________________________________, declaro que fui devidamente 

informado(a) sobre a pesquisa intitulada: “O currículo da formação cultural” realizada por Luciana 

Pasqualucci, aluna regularmente matriculada no Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação 

em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP. 

 

Declaro também ter aceitado participar deste trabalho concedendo uma entrevista proposta pela 

pesquisadora, estando ciente que poderá ser gravada e/ou textualmente registrada, ficando o material 

em poder da pesquisadora, tendo em vista a realização do referido estudo. 

 

Sendo a minha participação livre e espontânea, tenho ciência de que posso interrompê-la a qualquer 

momento que desejar e que as informações obtidas poderão ou não ser identificadas nominalmente, 

destinando-se, exclusivamente, à realização deste estudo. 

 

Estou ciente de que não serei onerado com qualquer despesa em qualquer fase do estudo.  

 

Identificação nominal e institucional na pesquisa:   (   ) SIM      (   ) NÃO 

 

 

 

__________________________________________      Data:  ______/______/_______  

    Assinatura do Entrevistado 

 

 

 

Contato do entrevistado (opcional) __________________________________________ 

 

 

 

Contato da Pesquisadora:  lucianapasqualucci@gmail.com  

 
 
 
 

Rua Ministro Godói, 969 – 4º andar – sala 4E-15 - Perdizes - São Paulo/SP – CEP 05015-901 
 Fone: (11) 3670-8514  

http://www.ced.pucsp.br  - ced@pucsp.br  

 

  

  
  PUC-SP 

 

 

mailto:lucianapasqualucci@gmail.com
http://www.ced.pucsp.br/
mailto:ced@pucsp.br
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APÊNDICE E - Entrevistas realizadas com universitários no Museu da Imagem e do 

Som (MIS) 

 

Legendas das categorias semânticas 

Categorias semânticas 
Trechos significativos das entrevistas com base nas 

categorias semânticas  

Razões para frequentar museus 

assiduamente 

 

- acesso: facilidades de acesso, disponibilidade de acesso.  

- relação entre arte e curso universitário. 

- relação entre arte e cultura local. 

 

Razões para frequentar museus pouco 

assiduamente 

 

- pouca oferta. 

- não relação entre arte e curso universitário. 

 

Reflexão sobre formação cultural 

 

- formação pessoal e profissional. 

- relações estéticas. 

- cultura enriquecedora. 

- entrelaçamento entre todos os campos de criação e 

criatividade.  

- forma de lazer. 

- forma de compreender a atualidade, o mundo, o outro.  

- formação técnica x [versus] formação pessoal.  

 

Vínculo interinstitucional entre 

universidade e museu 

 

- atividade complementar x atividades transdisciplinares. 

- pouco incentivo por parte dos professores. 

- pouco incentivo governamental. 

- pouca atratividade do museu.  

- relação teoria e realidade pouco explorada. 

- excesso de trabalho por parte da universidade. 

- legitimidade do vínculo universidade – museu. 

- financiamento das ações do museu via agências de fomento 

com verbas destinadas às universidades.   

 

Interação curricular museu-

universidade 

 

- O conteúdo curricular não se relaciona com o conteúdo do 

museu: perda para o processo formativo do estudante x 

conteúdo dos museus intimamente ligado ao curso universitário. 

- Iniciativas de interação curricular entre universidade e museu 

partem de pessoas e não de instituições x iniciativa institucional.  

- Despreparo na formação profissional para que professores 

incentivem a interação curricular universidade e museu.  

- A articulação entre universidade e museu deve ser incentivada 

pela universidade, mas buscada pelo próprio aluno.  

 

 

D. - 25 anos. Jornalismo Mackenzie. 5º semestre 

Frequenta uma vez por mês. Acha importante para a formação cultural e gosta. Pergunto o 

que entende sobre formação cultural:  

Tudo. Cultura, informação, saber o que está acontecendo no mundo, formular ideias. 

Os professores incentivam porque jornalista precisa estar antenado com tudo, mas 

não pedem retorno sobre o que foi visto e entendido, então desestimula. Eu prefiro 

exposições que mesclam mídias, por isso frequento mais o MIS, que conta histórias 

sobre a vida das pessoas por meio de diferentes mídias. Acho que a faculdade poderia 

incentivar a formação cultural não por meio de excursões, que é muito primário, mas 

algo mais extenso. 
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G. - 21 anos. Design UNESP. 8º semestre 

Quando venho para São Paulo, visito exposições umas duas vezes por semana. 

Aproveito mesmo. Em Campinas, a programação cultural é fraca. Aqui gosto do MASP, 

Pina, MCB e MIS. Acho importante para a sua formação pessoal e profissional porque 

é um modo de relacionar-se esteticamente. Cultura é enriquecedor. Os meus 

professores incentivam pouco e não relacionam com o que vemos em sala de aula. No 

Sesc Bauru, houve uma exposição de design digital, mas não houve relações com a 

turma, o que foi uma perda. Acredito que todos os campos da criação e da criatividade 

se confundem. Não há divisões. É importante ter contato com diversos meios, forma e 

manifestações da cultura, senão seremos incompletos. 

 

N. - 26 anos. Psicologia UNIP. 8º semestre 

Frequento pouco mas acho importante pelo acesso ao conteúdo. Na psicologia, há 

relações entre emoções, interesses, expressões. O conhecimento sobre arte ajuda no 

atendimento clínico. As histórias que estão envolvidas no museu são muitas, os artistas, 

a seleção das obras. Vamos ao museu como atividade complementar. Temos que fazer 

um link com alguma matéria que tivemos no semestre. Mas o link acaba sendo 

superficial, poderia ser melhor se discutíssemos o tema do museu na sala ou se 

discutíssemos as disciplinas no museu. 

 

P. - 29 anos. Direito São Judas. 3º semestre 

Visito pouco, umas duas ou três vezes por ano. Gosto porque vejo coisas interessantes, 

fatos históricos relacionados ao país e a outros contextos, acontecimentos diversos e 

diferentes modos de se enxergar algo. O melhor é o acontecimento histórico. A maioria 

dos professores incentiva, mas não pede retorno, então acabo não indo. Mas acho que 

é por que faço Direito. Outras faculdades devem ter uma relação direta, imagino, tipo 

História, Jornalismo, Arte é claro. 
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APÊNDICE F – Entrevistas realizadas com universitários no Museu de Arte 

Contemporânea da USP (MAC USP) 

 

M. - 29 anos. Publicidade Mackenzie. 6o semestre 

Visito sempre. Umas quatro vezes por mês: Pina, MASP, MAC. “É uma forma de 

relaxar e absorver referências. Acho importante para a formação pessoal e 

profissional, pois trabalha a expansão artística, a visão criativa do mundo. E como 

publicidade lida com criação, para mim é ótimo. Os professores incentivam com um 

ponto a mais na média e posso utilizar nas horas complementares. Mas não há relação 

nem diálogo na sala de aula sobre o que foi visto. Então o que eu acho ou penso fica 

só comigo mesmo. 

 

A. - 23 anos. Arquitetura UFAM. 7o semestre 

Em Manaus, não há tantos museus, temos mais arte regional e arqueológica, o que 

também é legal se fosse explorado pelos professores. Quando venho a SP visito 

bastante. Às vezes nem pela exposição, mas pelo edifício arquitetônico. Os professores 

incentivam que visitemos quando formos viajar, mas depois não comentamos, não 

mostramos imagens, nada. Poderia ser melhor aproveitado, pois a experiência é rica. 

Acho que o governo poderia incentivar mais, até na minha faculdade poderia incentivar 

maneiras novas de trabalhar a arte regional e arqueológica que temos lá, temos o 

Museu do Índio, o Museu Natural, coisas interessantes e que não são aproveitadas por 

nós. 

 

K. - 28 anos Educação Física. UNINOVE. 4o semestre 

Visito muito, umas duas vezes por mês. O incentivo vem mais da minha família, com o 

intuito de ter novas visões de mundo. Posso ir pelas horas complementares da 

faculdade, pedem relatório, mas nunca discutimos. Então nem uso como horas 

complementares, vou por mim mesmo. Acho importante para a minha formação 

pessoal e gosto de ver desenhos. Como estudo anatomia, se for algo do corpo humano 

melhor ainda, mas senão só de ver as formas diferentes de desenhar já gosto. Acho que 

a faculdade poderia incentivar não só pelo modo como as coisas estão (como o desenho 

ou a pintura foi feito por exemplo), mas pelos aspectos históricos, geográficos e 

culturais. Conhecer o que se passava na cabeça das pessoas antigamente, como 

determinada sociedade se comportava. Gosto da filosofia existencialista, pois relaciono 

com o modo a educação física pode mudar a vida das pessoas, ninguém está 

determinado a nada. E nesse caso a cultura pode ajudar a vida das pessoas, a 

encontrar novas perspectivas, e isso tem tudo a ver com minha formação. Quando vi o 

Edward Munch no MASP, relacionei logo com o existencialismo de Sartre. 

 

J. - 22 anos. Veterinária FMU. 6o semestre 

Eu frequento museus não com tanta frequência, uma vez por mês mais ou menos. Eu 

gosto de relacionar as questões do mundo com a arte, gosto e pensar o que uma 

pintura, uma escultura ou outra coisa tem a ver com as coisas que estão acontecendo 

no mundo. Acho que é uma forma de aprender coisas sem precisar estudar 

seriamente, mas num lugar onde eu crio as minhas referências. Não tem a ver com o 

meu curso e a minha faculdade. Por isso que acho legal, torna-se parte do meu lazer. 
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C. - 20 anos. Administração UNIP. 5o semestre 

Eu visito museus bem pouco. A minha família nunca me incentivou, e a faculdade 

também não incentiva. Visitava alguns na época da escola, mas era aquele coisa 

superficial, olhávamos as obras, os professores e a equipe do museu falavam algumas 

coisa e pronto. Gostaria de entrar num museu e entender o que significam aqueles 

trabalhos. Tem alguns que não entendo nada. Acho que se eu entendesse me sentiria 

mais parte da nossa cultura, me sentiria até mais inteligente, pois imagino que num 

trabalho de arte, principalmente nesses malucos dessas bienais, por exemplo, esteja 

cheio de significado interessante, que inclusive tem a ver com a sociedade e com 

notícias de jornal, de tv. Mas acho que precisa de formação para entender tudo isso e 

ser participante da cultura, da história. Se o meu curso propusesse alguma aula num 

museu, eu acharia ótimo. Acho que não tem a ver com a disciplina, mas com  fato de 

tornar os alunos mais culturalizados e melhor informados. 

 

S. - 21 anos, Filosofia UNIP, 7o semestre 

Eu frequento museus sempre. E sempre pensei que o meu curso poderia fazer algum 

trabalho num museu. É um jeito de relacionar teoria com a realidade. E um jeito 

complexo, cheio de significados em que você precisa construir relações para 

entender. Mas a faculdade nunca propôs nada. Você sabe por quê?  

  

Ele me pergunta. E eu respondo que não sei o motivo.  

 

Nós precisamos estar informados sobre as coisas que acontecem. E os jornais, a TV, a 

Internet, eles fornecem as notícias que lhes convém. Tem muita coisa que a gente não 

fica sabendo. Então, eu acho que a relação com a arte ajuda nisso, a termos 

conhecimentos para perceber se as informações que chegam até nós são verdadeiras, 

pois a arte ajuda a saber pensar e questionar. A nossa cabeça nunca fica parada 

diante de uma obra de arte. Se não é para saber sobre ela, é para aprender a saber 

sobre qualquer outra coisa. 
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APÊNDICE G - Entrevistas realizadas com universitários no Museu de Arte Moderna 

de São Paulo (MAM-SP) 

 

P. - 26 anos. Marketing UNIP. 5o semestre 

Eu visito sempre museus. Vou bastante à Pinacoteca e ao MASP principalmente. Mas 

gosto do MAM e do MAC pelas exposições de arte contemporânea. Gosto de ler os 

textos e ver como eles justificam o que está sendo exposto. Muitas vezes aquela 

pintura, aquela foto, ou escultura parecem não ter significado algum. Aí leio a 

proposta e percebo como as palavras funcionam numa espécie de publicidade para 

aquilo tudo. O que pareceria não ter convencimento por conta de um aspecto visual 

estranho e sem sentido ganha força pelo que é dito sobre ele. Acho isso genial. Penso 

que os meus professores poderiam propor exercícios assim para nós. Poderíamos usar 

os museus e as obras como início para um exercício de persuasão. Teríamos que 

convencer as pessoas que aquilo é arte com as palavras ou com a proposta de uma 

campanha de marketing. 

 

J. - 22 anos. Sociologia. UNIP. 7o semestre 

Eu visito algum museu pelo menos uma vez por mês. Não tanto pela exposição ou pelas 

obras, mas pela experiência social que ele me permite. Observar as pessoas e as 

reações diante dos trabalhos é bem interessante. E os comentários? São muito bons. 

Acho que podemos conhecer um pouco das pessoas pela maneira como elas se 

comportam diante da arte. O meu curso não explora isso. Mas acho que não porque 

ninguém deu a ideia de que podemos fazer coisas que estão além das exposições. Não 

que as obras em si não sejam interessantes, são e muito. Mas o museu todo e os seus 

visitantes são igualmente interessantes. 

 

M. - 22 anos. Arquitetura FMU. 6o semestre 

Eu visito museus sempre, umas duas vezes por mês. É importante para a minha 

formação, pois preciso de referências. E a área de artes nos dá muita referência. Mas 

eu acho que é mais referência visual. Em relação a minha formação pessoal, não vejo 

muita coisa. Acho que para perceber isso teria que estudar ou conversar sobre as 

exposições a as obras em sala de aula. Com a minha família não dá porque não são 

assíduos. Na faculdade não incentivam, então não tem como conversar em aula. O 

que é uma pena. Falar sobre o que vemos no museu ajudaria a criar referências para 

além da questão estética que o curso solicita. 
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APÊNDICE H - Entrevistas realizadas com universitários na USP 

 

M. - 22 anos. Ciências Sociais USP. 8o semestre 

Não frequento muito, acho que uma vez por semestre. Quando eu vou acho bom para a 

minha formação pessoal, pois entro em contato com a vida de outras pessoas. Por 

exemplo na exposição Frida Kahlo e fotografias de Sebastião Salgado. Temos uma 

disciplina chamada Antropologia na Fotografia, em que poderiam ser explorados os 

museus. Mas com o acompanhamento do professor, com troca na sala de aula, senão 

fica vazio. E acabamos nem indo. Desestimula. 

 

T. - 26 anos. Letras USP. 2o semestre 

Os professores não incentivam, por isso quase não frequento museus. Fui numa 

exposição do Haroldo de Campos no SESC Pompéia e foi bem importante. Adoro 

poesia concretista e ver aquilo de perto me fascinou, pela maneira de ver como eles 

compreendem a poesia. Pena não darem importância na faculdade. 

 

N. - 23 anos. Direito USP. 8o semestre 

Não costumo visitar muito. Uma vez por mês mais ou menos. É que eu gostaria de ir 

mais. Acho importante. É um lugar onde aprendemos coisas novas. Gosto de arte 

contemporânea e de arte mais tradicional. E daquelas exposições que mostram a vida 

das pessoas ou que falam de temas atuais, como, por exemplo, a exposição Mulheres na 

Arte e a do Rafael Braga, aquele que foi preso injustamente. A exposição tinha a ver 

com violência policial, os textos tinham conexão. Uma pena os professores nem terem 

indicado. Poderia ter sido o tema de algumas aulas, pois tratava da concepção de 

direito humanos para algumas pessoas. Fui por conta própria. Até comentei que fui, 

mas eles não deram muita importância. Acho que os professores nem foram. 

 

J. - 31 anos. Letras USP. 10o semestre  

Não costumo visitar exposições. No ano passado, visitei porque estava no Peru. Sempre 

que viajo visito. Quando estamos fora tem um apelo para conhecer as coisas. E o 

museu é um ótimo lugar para conhecer as coisas. Lá eu vi a simbiose cultural entre a 

igreja católica e os Incas. Se aqui houvesse um link proposto pela faculdade para 

conhecer algum assunto eu iria. Mas tem tanto trabalho para fazer, tanta coisa, que 

nas horas de folga não vou aos museus. E muito dos nossos trabalhos são tão teóricos. 

No museu dá para unir a teoria à realidade. Fui no Memorial da América Latina numa 

festa boliviana, teve dança folclórica. Tudo alegre, festivo e com conteúdo. Mas os 

professores não relacionam. Quando o Museu da Língua Portuguesa existia eles 

relacionavam mais, indicavam, pois faço Letras. Mas ainda assim falavam para nós 

visitarmos, não aprofundavam em nada. Se tivesse um link entre as manifestações 

culturais, a arte e a academia seria bom para a nossa adaptação em relação à 

realidade e como as coisas são apresentadas. 

 

B. - 24 anos. História USP. 8o semestre 

Não costumo visitar museus. Não é um passeio habitual para mim. Os professores 

poderiam incentivar, pois tenho várias disciplinas que têm tudo a ver: Brasil 
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Independente, América Independente, História da Ciência, por exemplo. Mas como não 

há incentivo nem sugestão e eu não vou na minha hora de folga. Porque sei que o 

museu tem conteúdo, então continuar vendo conteúdo na folga não dá. Por isso se 

tivesse relação com a faculdade seria mais produtivo. E a academia não dá conta de 

tanta contextualização. A narrativa do museu mostra um momento social que é 

considerado a parte da academia. Mas, na verdade, é tudo uma coisa só. A academia 

não dá as chaves de leitura de tantos códigos, é difícil acessar tudo, então relacionar a 

teorização com estímulo visual deveria ser interessante por relacionar e desconstruir o 

fetichismo da história. Só pela obra estar dentro do museu você acaba tendo uma 

leitura crítica, já que então disseram que aquilo é arte. Temos aula de metodologia 

para desconstruir textos, e com a arte podemos desconstruir. Poderíamos treinar essa 

desconstrução em museus a partir das legendas ou de interpretações muito pessoais, 

seria um exercício de verdade. 

 

R. - 31 anos. Filosofia USP. 4o semestre 

Frequento muito pouco. Umas duas vezes por semestre. A última que visitei foi no 

MAC. Tenho somente um professor que dialoga com a arte e sugere exposições, por 

conta da Estética. No curso de filosofia deveria ser obrigatórios os alunos visitarem 

museus. O curso é muito teórico, são muitas leituras, nos distanciam da experiência. E 

o museu é uma experiência sobre o real, eu acho. Sobre o contemporâneo. E nos dias 

de hoje precisamos ter referências sobre a cultura visual, não só pelo refinamento 

estético, mas por conta dos acontecimentos que envolvem a arte. As pessoas usam a 

arte como elemento persuasivo, já que pode ser qualquer coisa. Então vira qualquer 

coisa mesmo, o que as pessoas quiserem. Então se você não possui o mínimo de 

referência, você embarca nos significados prontos que te oferecem. Veja que absurdo 

o que aconteceu no MAM. Agora dizem que a performance é coisa de esquerdista, que 

querem subverter as crianças. E tem gente que acredita e embarca nessa. Por quê? 

Porque não tem referência. 

 

R. - 25 anos. Filosofia USP. 2o semestre 

Frequento museus menos do que gostaria, acho que vou uma vez por mês. No meu 

curso trabalhamos muitas coisas relacionadas à cultura, como, por exemplo, Hannah 

Arendt. Outro dia fui no MASP e vi obras do Bosch, e Arendt resgata o imaginário 

medieval para pensar o que é política, o que é ação. Vi que essa relação poderia ser 

explorada quando percebi aquelas pinturas. Não só para incorporar ao nosso 

repertório, mas perceber outros modos de apreensão. Do ponto de vista pessoal, 

aumentam os códigos de leitura do mundo, estão para além dos textos escritos. A 

cultura material possui seus próprios códigos e não somos exercitados para isso. Daí 

a importância das faculdades e de alguns cursos mais do que outros investirem nos 

museus. 

 

W. - 26 anos, Geografia USP. 9o semestre 

Eu raramente frequento museus, acho que vou uma vez por ano. No meu tempo livre, 

prefiro fazer outras coisas. E os professores do meu curso não pedem. Se pedissem eu 

iria e acho que seria interessante, pois me ajudaria no aspecto histórico. Desafiar o 

modelo tradicional é bom. Ter contato com coisas de verdade engrandece e desafia. 

Cria categorias de assimilação. Mas não esse entendimento técnico das obras, essa 
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educação escolar. Uma relação mais profunda, que ajude no conteúdo da faculdade e 

vice-versa. Acho que se eles (os professores) pensassem nisso, achariam uma ótima 

estratégia de construção de conhecimento. 

 

G. - 19 anos. Letras USP. 4o semestre 

Quase não frequento porque na minha família não se tem o costume. E aqui na 

faculdade não é pedido. E já pedem tanta coisa que eu faço o que é solicitado, não 

sobra quase tempo para outras coisas. Lembro que quando eu estava na escola eu 

visitava e gostava, despertava o meu interesse para outras coisas. Os professores 

poderiam pedir que fizéssemos algum trabalho no museu, sei lá, algo entre textos e 

imagens, por exemplo. 

 

A. - 21 anos. Letras USP. 2o  semestre 

Eu frequento bastante, umas duas vezes por mês ou mais. Vou independentemente da 

exposição. Acho importante para a minha formação porque a arte traz referências do 

que acontece em nosso tempo, por mais subjetiva que seja, possui relação com o real. 

E eu posso me identificar, o que permite saber coisas sobre mim mesma. Os meus 

professores poderiam orientar em relação às exposições, em relação ao que é exposto, 

eu me sentiria menos perdida do que me sinto às vezes. Às vezes numa determinada 

exposição eu vejo que perco muitas coisas por não entender. Precisa de estudo. 

 

L. - 22 anos. Música USP. 8o  semestre 

Frequento bastante. Uma vez por mês. Sei que a cada exposição nova verei coisas 

diferentes. A arte possibilita muitas propostas. E a parte histórica ajuda na minha 

formação profissional por conta das composições. Eu me sinto incluído quando visito 

um museu, porque é uma proposta sobre algo para as pessoas pensarem, e, ao mesmo 

tempo, possibilita fazer relações com as experiências pessoais de cada um. No meu 

curso, às vezes fomos incentivados a visitar algumas exposições. Mas o problema é 

que depois não conversamos sobre ela, aí se perde. Em algumas disciplinas deveria ser 

obrigatório o diálogo com o museu, como a Filosofia e Arte Contemporânea. Sair dos 

livros, ver no museu e voltar aos livros seria maravilhoso. 

 

B. - 20 anos. Jornalismo USP. 8o semestre 

Visito exposições com certa frequência, uma vez por mês mais ou menos, pois é 

importante para o meu trabalho. Jornalista precisa estar conectado com tudo, inclusive 

com a expressão artística. O meu curso poderia nos incentivar a fazer relatos críticos 

sobre arte, escrever sobre o que se vê num museu, a relevância da exposição para 

determinado momento, poderíamos criar narrativas, contar histórias. 

 

C. - 26 anos. Arte Cênicas USP. 12o  semestre 

Eu visito uma vez por mês. Hoje mesmo fui no MASP na exposição do Henri Toulouse-

Lautrec. Para mim é importante ter contato com outras linguagens artísticas. Os meus 

professores não sugerem exposições. Nem as do MAC, que por ser da USP, deveria 

ter um vínculo maior. Temos a atividade científica acadêmica: os professores indicam 

seis exposições para visitarmos. fazermos um relatório e apresentarmos o ticket da 
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entrada. Mas o relatório é superficial e não tem dialogo com a disciplina. Perde-se 

uma oportunidade para explorar algo maior. Não existe uma discussão e um 

aproveitamento do conteúdo. É uma demanda institucional. Além disso, o professor 

não precisa dar aula. Visitamos e fazemos tudo por conta. A nota sai no final do 

semestre. 

 

C. - 23 anos. Biblioteconomia USP. 4o  semestre  

Visito exposições uma vez por mês. Gosto de ter contato com outro tipo de 

representação de materiais, outras configurações especiais, outras narrativas. É 

importante para a minha formação. Tenho uma disciplina chamada Teoria da ação 

cultural, que é optativa. Devemos ir em algum evento cultural e descrevê-lo. Também 

temos a disciplina de Museologia, mas é opcional da mesma forma. Deveria fazer parte 

do currículo, pois museus são acervos, possuem biblioteca, ou seja, tudo a ver com o 

curso. Os alunos já propuseram a Museologia como obrigatória há um tempo, mas não 

deu em nada. 

 

G. - 23 anos. Relações Públicas USP. 4o semestre 

Visito exposições com bastante frequência. Uma vez por mês no mínimo. Entro em 

qualquer um. Se estou passando, entro. Tenho curiosidade e sempre vale a pena. Gosto 

de ver produções de outras épocas e outros modos de ver. Os professores do meu curso 

não indicam. Acho que seria importante relacionarem algumas disciplinas com o 

Museu da Casa Brasileira, por exemplo. Lá podemos ver móveis, vestimentas, e como 

isso influenciava uma época e era resultado dos costumes. Temos uma disciplina 

chamada História do Design, que tem tudo a ver com museu. Mas não acontece a 

relação. Nem no MAC, que é aqui do lado, nós vamos.  

 

Quando comento que o MAC foi transferido para a Av. Pedro Álvares Cabral, a 

aluna comenta:  

 

É? Nem sabia. 

 

K. - 20 anos. Física USP. 2o semestre 

Eu vou muito a museus. Adoro. Mas a graduação está me impedindo, por conta do 

tempo. O museu traz uma nova forma de ver coisas rotineiras. Traz sensações novas e 

uma visão mais holística. E também me traz momentos que reflito sobre mim. Além 

disso, eu faço licenciatura. E no museu aprendemos a aprender e a ensinar. Antes da 

faculdade eu trabalhei no Catavento, então aprendi isso lá. E queria fazer matemática 

naquela época. Foi por conta do museu que me interessei pela física. O museu traz um 

grande diferencial para a graduação, que é ver as coisas de outros modos. No museu, 

aprendemos a relativizar as coisas, os acontecimentos e os significados. 

 

V. - 22 anos. Escola de Artes Dramáticas USP. 4o semestre 

Não visito muito os museus. Não sobra tempo além das coisas do curso e da minha vida 

pessoal. Se o museu tivesse a ver com o curso eu iria. Até acho que tem, mas como 

não é pedido, não é incentivado, não sei e não vou. E se tivesse a ver com a minha 
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vida pessoal eu também iria, às vezes poderia agregar coisas novas. Mas como tudo, 

precisamos aprender. E eu não aprendi a me relacionar com as exposições dos 

museus. 

 

J. - 23 anos. Artes Visuais USP. 10o semestre 

Eu frequento muito os museus e as galerias também. No meu curso somos incentivados 

e o diálogo em classe acontece. Acho excelente que a faculdade exercite essa relação 

com os museus. Mas também acredito que, por conta do meu curso, não poderia ser 

diferente. 
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APÊNDICE I - Entrevistas realizadas com universitários na PUC-SP 

 

L. - 20 anos. Relações Internacionais PUC. 3o semestre 

Eu visito museus uma vez por semestre mais ou menos, por curiosidade cultural. 

Acredito que preciso adquirir mais conhecimentos no geral, e isso o museu oferece. A 

arte é importante porque ela fala sobre tudo. Pena que eu não consigo entender muita 

coisa. De repente se eu fosse mais, entenderia. Os professores até incentivam, 

comentam, às vezes, mas não relacionam com a sala de aula, então faz falta para esse 

entendimento, As disciplinas de antropologia e ética e filosofia política, por exemplo, 

poderiam explorar melhor isso. 

 

A. - 22 anos. Relações Internacionais PUC. 6o semestre 

Eu visito pouco, umas duas vezes por semestre mais ou menos. Acho interessante por 

entrar em contato com outros modos de olhar, outras culturas, outras possibilidades de 

enxergar o mundo. Os meus professores não relacionam as disciplinas com a arte e 

com os museus, mas poderiam. Agregaria muito, eu acho. Tem uma disciplina do 5o 

semestre chamada “Ética e cultura num mundo globalizado”, e eu acho que tem tudo a 

ver explorar o que trabalhamos na sala de aula com alguma exposição. Poderia ficar 

mais interessante e mais fácil de entender tanto a disciplina quanto a exposição. 

 

G. - 18 anos, Direito PUC. 2o semestre 

Eu gosto de visitar exposições, mas sempre tenho tanta coisa para fazer que não 

consigo ir. A última que visitei foi a do artista Salvador Dali, no Canadá. Gosto 

bastante da Pinacoteca de São Paulo, acho que as exposições e o museu nos dão uma 

bagagem cultural muito boa. Quando visito uma exposição passo a olhar as coisas 

com mais sensibilidade, faço associações entre a coisas que antes não fazia. Isso é 

bem importante, para mim e para a minha formação profissional: aprender a fazer 

associações entre as coisas. 

 

M. - 22 anos. Psicologia PUC. 8o semestre 

Visito exposições umas duas vezes por ano. A última que fui foi a do Portinari no 

MASP. Gostei porque havia tido contato com algumas obras dele no vestibular. Alguns 

professores sugerem ida aos museus como atividade complementar. Mas raramente 

discutimos algo na sala de aula. Então as relações ficam superficiais, pois as fazemos 

sozinhos. Tem algumas disciplinas teóricas em que o museu poderia contribuir muito 

com as discussões e entendimento dos conceitos, como as disciplinas de Psicanálise e 

Fenomenologia. Você não acha que tem tudo a ver a arte com essas duas teorias? 

 

G. - 18 anos. Jornalismo PUC. 2o semestre 

Eu visito exposições, mas é raro. Na época da escola eu ia mais com as excursões. Hoje 

em dia, se o professor pedir algo eu vou, mas eles não pedem. Tenho tanta coisa para 

fazer da faculdade que dou preferência para fazer o que é pedido em sala de aula. Eu 

não priorizo o museu, não chama a minha atenção. Os professores poderiam 

incentivar mais, pois me sinto desinformada em relação às questões culturais. E um 
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jornalista precisa estar antenado. A disciplina “Aula prática e jornalismo” poderia 

acontecer num museu, por exemplo. 

 

B. - 20 anos. Psicologia PUC. 4o semestre 

Costumo ir aos museus uma vez por semestre. A última que fui foi no MAM, 

acompanhando uma amiga. Sinto falta de tempo para ir mais. Os professores não 

incentivam, mas poderiam, porque tem tudo a ver com a Psicologia. Trabalhamos 

com o comportamento, com imagens, com criatividade. Quando visito alguma 

exposição, normalmente, estabeleço relações com o Psicodrama. Gosto de ir no 

Centro Cultural São Paulo ver performances. 

 

B. - 19 anos. História PUC. 4o semestre  

Eu visito exposições raramente, mais quando percebo que tem a ver com a faculdade. 

A última que fui foi uma sobre tecnologia e outra sobre etnias africanas. Gostei 

bastante porque problematizavam a sociedade. Pensei em muitas coisas. Os museus 

não são só espaços de sensações. São para pensar, por isso eu gosto. Mas não vou com 

frequência por falta de tempo mesmo. Os cursos poderiam incentivar mais, com isso 

aprenderíamos sobre as disciplinas e sobre como dialogar com a cultura e sobre os 

acontecimentos históricos retratados no museu. Tive uma disciplina sobre a imigração, 

e o Museu da Imigração ou mesmo a Pinacoteca poderiam estar envolvidos. 

 

As três entrevistas que seguem – roteiro em apêndice, foram realizadas com alunos 

do 6o semestre do curso de Jornalismo da PUC-SP, os quais participaram de uma atividade no 

Museu de Arte Moderna de São Paulo em outubro de 2017, proposta pelo professor 

responsável pela disciplina “Técnicas e Práticas de Entrevista em Jornalismo”. O professor 

propôs aos alunos que visitassem a exposição Panorama da Arte Brasileira, selecionassem 

uma ou algumas obras da exposição e produzissem um vídeo a ser apresentado como trabalho 

final. A proposta dessa interação curricular com o museu decorre do incentivo da PUC dentro 

do projeto PUC – Museus, iniciado em agosto de 2017, sob coordenação da ARII – 

Associação de Relações Internacionais e Institucionais da PUC-SP.  

 

E. - 20 anos. Jornalismo PUC. 6 o semestre   
1. Para ser sincero, visito muito menos do que eu gostaria e deveria. Embora goste 

bastante, costumo priorizar outras atividades como trabalho e estudo. Acho que 

estamos perdendo a cultura do museu e nunca pensamos como primeira opção para 

os finais de semana.  

2. Ir ao museu seria fundamental para a realização do trabalho. Para mim, foi 

importante para entender um pouquinho mais sobre a proposta de arte do MAM, tão 

debatida em tempos de MBL. Um jornalista precisa ter lado e, para isso, é necessário 

conhecimento de causa. 

3. Acredito que ir ao museu é uma proposta interessante em cursos como jornalismo. 

Talvez algumas visitas virtuais; talvez alguma proposta com aderência a uma 



124 

 

disciplina de arte... Basta saber disputar o espaço com os estágios, que tanto têm 

comprometido a formação acadêmica nos cursos de graduação em todo o país. 

4. O MAM, especificamente, não. Fui a uma exposição da Marina Abramovic para um 

trabalho da disciplina de Arte. 

5. Acredito que propostas em vídeo são interessantes no caso de visitas e museus. Trata-

se de um estímulo interessante que deveria ser feito no primeiro semestre (a partir do 

3º, os alunos já estão no estágio e não têm tempo/paciência para isso). 

 

G. - 20 anos. Jornalismo PUC. 6o semestre 

1. Quando eu estava no ensino médio e no início da faculdade, eu frequentava somente 

quando as exposições me interessavam, ou eram muito divulgadas pela mídia. 

Atualmente, vou a museus com mais frequência por conta do meu trabalho. Sou 

assessora de comunicação em uma empresa que trabalha com museus e exposições. 

Em viagens também costumo incluir em meus roteiros visitas aos museus. 

2. Ir até o MAM foi muito importante para sentir o ambiente e conhecer um local tão 

importante para a cidade e que eu nunca tinha ido. 

3. Sim, acredito muito nisso. Acho que extrema importância que os professores 

incentivem seus alunos a irem em museus. Ao proporem atividades assim, cria-se a 

necessidade de ir ao local, e, principalmente, as visitas guiadas são extremamente 

enriquecedoras. 

4. Eu escrevi no ano passado uma matéria à respeito da reforma do Museu do Ipiranga, 

mas não cheguei a ir ao local. Entrevistei uma pessoa da equipe por telefone, pois 

trabalhava e tinha pouca disponibilidade. 

5. Para o jornalismo, acredito que a missão seja um pouco mais fácil. Faz parte do 

exercício da profissão escrever sobre museus e exposições que estão acontecendo na 

cidade. Então, acredito que os professores possam pedir matérias e produtos 

audiovisuais do espaço ou da mostra. Em outros cursos, acho que visitas guiadas 

podem ser muito ricas e de acordo com o curso o professor pode solicitar um trabalho 

a respeito do assunto. Por exemplo, em um curso de economia, os alunos abordarem 

com o olhar das finanças para museus e exposições. Movimentação de lucro, crises e 

etc. Acredito que todos os cursos podem buscar algum gancho na cultura para 

trabalhar. Museus principalmente preservam a história e estudantes de qualquer área 

devem saber sobre o passado, para poder melhorar o futuro de nossas gerações. 

 

G. - 20 anos. Jornalismo PUC. 6o semestre 

1. Não, por alguns motivos, mas principalmente por não estar ligado no cenário, e não 

saber quais obras estão em exposição e qual o tema. 

2. A partir do momento que se tornou um trabalho, o qual era necessário ter uma boa 

nota, eu me atentei ao máximo de informações possíveis. E por não ter tido uma visita 

guiada (fui depois e não na data marcada com o grupo da minha sala), acho que tive 

que ficar mais ligado as minhas próprias concepções. Dessa maneira, foi importante 

para ampliar minha visão sobre o tipo de arte visitado. 

3. Sim, sem dúvidas. Acho que pode se tornar algo muito enriquecedor para a formação 

de profissionais da área do jornalismo. Conhecemos mais sobre as coisas no museu, e 

de um modo aberto, possibilitando discussões sobre diferentes pontos de vista. 

4. Não. 

5. Visitas em diversos museus para ter mais noção de fatos históricos. Além disso, 

muitas obras inspiraram movimentos que tiveram reflexos em diversos campos.  
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APÊNDICE J - Entrevistas com professores da PUC-SP 
 

Com o objetivo de perceber melhor a importância da extensão do espaço da 

universidade para o museu, conversamos com dois professores da área da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, sobre o trabalho em parceria entre as 

instituições. 

 

 

 

O Professor inicia a conversa contando sobre uma parceria que existe entre o Museu da 

Cultura e a UNICAMP para o desenvolvimento de trabalhos na área educativa. Pergunto 

sobre a iniciativa para a estruturação da parceria, se foi algo institucional ou pessoal e o 

professor diz que foi uma iniciativa pessoal, por conhecer o trabalho e o potencial de ambas as 

instituições, comentando que essas iniciativas partem primeiramente das pessoas e não das 

instituições.  

Há poucas iniciativas para a articulação entre o museu e a universidade. Não se 

percebe que a universidade precisa do museu. Para fazermos do museu um 

laboratório, precisamos da iniciativa das pessoas, dos professores, da universidade. 

Não temos professores, pelo menos da área de História, preparados para enxergar o 

museu como um espaço de formação para os alunos. No caso da UNICAMP, os alunos 

que querem trabalhar com museologia estão utilizando a Fundação Pró-Memória de 

Indaiatuba. 

 

Houve na PUC, no ano de 2015, uma discussão sobre o destino do Museu da Cultura, 

que estava desativado. O professor Gustavo participou do edital enviando um projeto de 

revitalização do museu, pensado a partir dos conceitos da sociomuseologia. 

Pensou-se que a PUC precisaria abrigar a comunidade universitária, e que a 

comunidade universitária precisaria abraçar o museu para que ele existisse. Pensou-se 

o Museu da Cultura como um museu universitário baseado na comunidade. No Museu 

da Cultura, temos um problema de espaço físico, pois é uma área extremamente úmida 

e, por conta disso, área expositiva precisa ser a universidade. A arquitetura da PUC  e 

as memórias da PUC constituem o nosso acervo. 

 

Um dado importante, segundo o professor:  

a) Entrevista com o Prof. Dr. Carlos Gustavo Nobrega de Jesus: Professor do curso 

de História da Faculdade de Ciências Sociais da PUC-SP; Professor de História 

contemporânea e disciplinas relacionadas ao patrimônio e à memória; Diretor da 

Fundação Pró-Memória de Indaiatuba; Diretor do Museu da Cultura da PUC-SP. 

Data: 30 de novembro de 2017. 
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O museu precisa ser divulgado e a comunidade precisa ser envolvida: alunos, 

professores, funcionários. O propósito da reitoria da universidade ao incentivar a 

revitalização do Museu da Cultura é pensar em formação. Formou-se um grupo de 

trabalho com pessoas de diversas áreas da PUC e percebeu-se que não existe na PUC 

a realização de eventos culturais. Foram elencadas três linhas para orientar as ações 

do museu: as origens da PUC, a resistência ao regime militar e a relação da PUC com 

a comunidade acadêmica e externa. O conceito de Museu do Território, que não possui 

uma coleção física, e cujo acervo constitui-se na e pela produção de conhecimento é a 

ideia da sociomuseologia na qual o Museu se fundamenta. O que legitima o Museu da 

Cultura, atualmente, são as ações e as propostas. Alguns dos alunos do curso de 

História estão envolvidos como na pesquisa sobre as Irmãs Carmelitas Descalças, 

resultando em uma exposição de fotografia realizada nas rampas do primeiro andar da 

universidade no ano de 2017. 

 

Segundo o professor, para envolver os demais professores: 

Precisamos de um diálogo próximo. Sempre. Não há outra maneira.  

Outra ação do Museu da Cultura é o curso de extensão. A diretriz proposta pela reitoria 

da PUC na qual o Museu deve envolver-se, que é a formação acadêmica dos alunos, fez 

com que o professor Gustavo elaborasse o curso de extensão: Patrimônio 

Cultural: gestão, políticas públicas e memória, desenvolvido no COGEAE e que já 

contou com a participação de 60 alunos inscritos, divididos em duas turmas no ano de 

2017. 

Universidade e museu devem estar próximos no trabalho de formação dos jovens. E o 

mais efetivo para isso são as iniciativas que partem da universidade e mobilizam 

professores, alunos e colaboradores. 

 

 
 

O professor inicia a conversa dizendo que jamais havia pensado em levar os seus alunos ao 

museu.  

Quando a iniciativa veio da PUC, abracei na mesma hora, pois acho que faz parte de 

uma educação universitária de qualidade frequentar e explorar os museus. 

 

O professor trabalhou com os alunos do 6o semestre do curso de Jornalismo na disciplina 

Técnicas e Práticas de Entrevistas em Jornalismo, na exposição Panorama da Arte Brasileira, 

em cartaz no Museu de Arte Moderna de São Paulo - MAM-SP. Orientou aos alunos que 

visitassem a exposição, se possível com um responsável pelo educativo do museu, e 

escolhessem uma ou duas obras expostas e fizessem um pequeno vídeo a respeito.  

b) Entrevista com o Prof. Dr. Julio Wainer: Professor do Curso de Jornalismo da 

PUC-SP; Diretor da TV PUC-SP 

Data: 7 de dezembro de 2017. 
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Conversei, durante uma banca de defesa de um trabalho, com uma professora do curso 

de jornalismo que comentou que a PUC não forma para o mercado de trabalho. Não 

concordo totalmente, mas em partes, sim. Existem outras faculdades que formam para o 

mercado de trabalho instrumentalizado, mas uma universidade precisa formar pessoas 

com uma visão de mundo. A diferença de uma formação mais técnica para uma 

formação humanística é isso. A curto prazo a formação técnica resolve bem, mas a 

longo prazo ela se esgota, tornando-se vazia. Precisamos de uma formação ampla, que 

inclui os museus, com o intuito de criar condições para que os alunos formem suas 

visões de mundo. Se o aluno quer discutir política, ele pode e deve ir ao museu. Quer 

discutir economia, sociedade, gênero, censura, questões da realidade brasileira, o 

museu é um excelente lugar para isso. Engana-se quem pensa que o museu não fala 

sobre questões da realidade. Fala, totalmente. Às vezes, o museu é pouco simpático 

mesmo. As regras, a segurança, a sacralidade do espaço. Mas precisamos pensar na 

relevância da obra. O museu ajuda a formar uma visão de mundo. Não vamos sair do 

museu com uma visão pronta, mas ele ajuda a formar essa consciência. Esse incentivo 

da PUC (refere-se ao Projeto PUC-Museus) não é somente uma oportunidade para os 

alunos. É uma responsabilidade de boas universidades como a PUC. Eu acho as 

visitas guiadas uma coisa excelente. Acho bobagem a crítica dizendo que é algo muito 

didático e direcionado. Precisamos saber de onde vem aquela obra, qual a sua 

história, em que contexto se insere. É difícil percebermos uma obra e entender tudo. 

São camadas de discussões. A presença de pessoas mediando pessoas acho muito 

positiva. E nós, professores, precisamos propor algo para os alunos fazerem no museu: 

uma atividade, uma ação, uma experiência relacionada ao conteúdo curricular. Se 

pedirmos somente que eles visitem, eles não o farão. Ou será algo superficial. O fato de 

irem com uma proposta de trabalho faz toda a diferença. É um momento coletivo. 

Quando, na sala de aula, após comentar sobre a proposta de trabalho no MAM, um 

colega disse que não gostava de museus, com paredes brancas e guardinhas, foi bom, 

problematizamos. Eu entendi a posição dele. Já me percebi nesses lugares, 

constrangido. Não pelas obras, mas pela elitização do lugar. Precisamos ir pelas obras 

e compreender a história densa que há por traz. É importante sabermos os critérios de 

uma seleção das obras de uma exposição e promovermos debates sobre isso. A tarefa 

da PUC é convidar, oferecer. Se não fosse a PUC, eu não iria. Poderia ter tido a ideia 

e a iniciativa sozinho, sim. Mas a proposta da PUC foi importante, pois trata-se de uma 

conexão com uma proposta universitária. E essa proposta universitária articula o 

currículo universitário com a arte e a cultura apresentada pelos museus, algo 

totalmente relevante e pertinente nos dias de hoje. 

 

Segundo os professores entrevistados, para que haja uma real aproximação da 

universidade com o museu é necessário:  

✓ uma política institucional; 

✓ um diálogo próximo com os professores; 

✓ consciência da universidade sobre o seu papel e sua responsabilidade em relação à 

formação cultural dos alunos. 
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APÊNDICE K - Entrevista com gestores de museus 

 

Com o objetivo de compreender o modo como os museus concebem a relação com a 

universidade e a relevância de um trabalho em parceria para o desenvolvimento de atividades 

curriculares, conversamos com os gestores de três museus da cidade de São Paulo: A 

Pinacoteca do Estado de São Paulo, o MAM-SP e o MAC USP. Roteiro na entrevista no 

apêndice C. 

 

 
 

O grande desafio e desejo por parte dos museus é perceber entradas nas áreas mais 

distantes. Os artistas hoje em dia se apropriam de disciplinas diversas, tais como 

ciências exatas, ciências espirituais. A aproximação e a compreensão de que o museu 

pode ser um campo de pesquisa para as diferentes áreas do conhecimento deve se 

fortalecer. Temos uma característica no Brasil que é a área da museologia. Na Europa 

não se estuda museologia, se estuda História da Arte. Aqui a museologia generaliza um 

pouco a área, fala-se de museus como se todos fossem iguais. E não são. É importante 

criar diálogos profundos e não superficiais com cada um dos museus. O museu 

promove muitas atividades em conjunto. O museu toca em muitas áreas do 

conhecimento e, por isso, devemos fortalecê-las. Os artistas contemporâneos 

trabalham, por exemplo, questões relacionadas à Economia. Penso o quanto seria 

interessante criar diálogos a partir desses conceitos. Enfim, essas relações são convites 

à reflexão e à aproximação com a arte.  

 

Sobre propostas e ideais para aproximar o museu e a universidade:  

Essa é uma construção do curso. É uma construção do currículo. O currículo deve 

oferecer frentes para essas relações. Uma eventual ida ao museu, uma eventual 

participação num seminário, num museu, aproximações diversas com o espaço do 

museu e relações estabelecidas na sala de aula. Os eventos da Pinacoteca, por 

exemplo, são abertos ao público. Poderíamos costurar algo específico com os 

professores da universidade. Precisamos perceber de que modo os interesses se 

encontram. Acreditamos que as nossas atividades para o público são para todos. Não 

precisamos construir alguma coisa somente para tal curso. As relações são abertas e 

existem, não existe a necessidade de algo tão direcionado. As relações são construídas 

no decorrer do percurso. E, para isso, precisa-se do envolvimento da universidade. 

Entendemos o nosso trabalho na cultura como um trabalho pedagógico. Um espaço 

de exercício de liberdade, de crítica, de reflexão. São conceitos que se encontram com 

os conceitos de uma universidade. O museu oferece algo concreto. É onde podemos 

testar os conceitos apreendidos na realidade. [...]. Aqui, no Brasil, o trabalho de 

educador em espaços não formais não existia há vinte anos. Temos hoje especializações 

em diversas áreas, é algo novo. Os últimos quinze, vinte anos tem oferecido uma 

a) Entrevistado: Joschen Volz: Diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

Instituição pertencente à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. 

Localização: Praça da Luz, 2 - Luz 

Data: 16 de fevereiro de 2018. 
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profissionalização bastante forte na cultura. Hoje são carreiras muito específicas e a 

instituição tenta preparar profissionais para cada uma dessas necessidades. Mas o 

campo cultural é restrito. As instituições precisam estar conscientes que essas pessoas 

que estão se formando agora na universidade precisam ter contato com a realidade. 

Precisam aprender na prática. As realidades econômica, política, a mídia, o olhar 

internacional, isso modifica-se a todo instante. É preciso desenvolver práticas e ética. 

E isso não se aprende na universidade.  

 

Sobre essa demanda quantitativa:  

Não há espaço para todos. A instituição é um funil. Temos muitas ações e nada que se 

resolva com profissionais recém formados. Precisamos criar formas de desenvolver a 

prática durante o estudo. Isso é essencial e esse incentivo cabe à universidade. Mas 

penso que não se trata de programas. A universidade precisa incentivar a curiosidade 

e o querer do próprio aluno. O querer, a atitude de buscar um estágio, isso deve ser 

uma iniciativa do aluno. Um estagiário que entra hoje no museu modifica a dinâmica 

de toda a equipe. Por isso, acho que programas muito institucionais não garantem a 

afetividade. A iniciativa pessoal é mais garantida. [...]. Quando eu estudei não existia 

cursos de gestão cultural e, na Alemanha, não existia nem de museologia. Eu estudei 

História da Arte, Pedagogia e Comunicação, pensando que esses eram os três campos 

que fazem um profissional de museu. A teoria do campo cultural não forma pessoas 

para a atuação. É a prática quem forma. Eu tenho dúvidas se funciona essa formação. 

A formação precisa ser buscada pelo próprio aluno e acredito que a formação deve ir a 

fundo. Se uma pessoa se interessa pela História da Arte, deve aprofundar-se nisso. A 

maioria dos cursos são recentes, então não sabemos como será esse profissional. Não 

acredito que os programas precisam ser oficializados. A parceria entre o museu e a 

universidade precisa deixar as portas abertas, mas é o aluno quem precisa bater na 

porta. Ou o professor, se quiser desenvolver um projeto mais específico. A pesquisa é 

um fator fundamental para a nossa missão de museu. Estamos de portas abertas para o 

desenvolvimento que qualquer pesquisa, mas a iniciativa precisa partir da 

universidade, pois possui recursos críticos maiores do que o nosso. 

 

 
 

O curador inicia a conversa dizendo que transita entre as duas posições, já que é professor 

universitário e curador do museu. 

 

O professor precisa de alguma maneira incorporar o tema da exposição que ele 

pretenda visitar na perspectiva da disciplina que ele ministra. O desafio é os museus 

se apresentarem aos professores com uma perspectiva ampla de possibilidade de 

relacionamento com a exposição. Se o museu se entende apenas como uma instituição 

especializada, ele restringe a interpretação daquilo que está sendo exibido. Os nossos 

cursos para professores são abertos a todos os professores. A medida que as exposições 

são realizadas com enfoques diferentes: históricos, mas também sociológicos, 

antropológicos, que discutem questões éticas, isso amplia o discurso do museu e 

b) Entrevistado: Felipe Chaimovich: Curador do Museu de Arte Moderna de São 

Paulo – MAM-SP; Instituição privada. 

Localização: Parque do Ibirapuera, s/n, portão 3 - Ibirapuera 

Data: 13 de março de 2018. 
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permite que professores de diferentes disciplinas enxerguem o quanto aquela exposição 

dialoga com diferentes contextos. O museu precisa diversificar as suas abordagens de 

curadoria e os professores precisam fazer a conexão com o currículo, para que essa 

relação específica não se esvazie. O MAM tem diversificado suas abordagens de 

curadoria nos últimos dez anos. Já tivemos exposições que relacionam arte e ecologia, 

arte e gastronomia, arte e sociologia, por exemplo. 

 

Pergunto sobre a participação de professores universitários dos cursos para professores e 

sobre a incidência da universidade no programa de visitação e o curador diz que a 

participação maior é de professores e de alunos da Educação Básica.   

 

Sobre estratégias de aproximação entre os professores e os conteúdos da exposição: 

Talvez precise ser indicado para o professor quais áreas conexas podem ser relevantes 

para aquela exposição ou uma abordagens alternativas, o que dependeria de uma 

mediação.  

 

Os museus desenvolvem cursos para professores favorecendo essa mediação. No entanto, de 

acordo com a intenção da universidade, esta também pode promover ações de mediação 

internas e em parceria com os museus. 

O museu tem uma missão pedagógica e a universidade está dentro desse estopo.  

 

 
 

O fato de o MAC ser um museu universitário faz toda a diferença, pois este é o Museu 

de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. O primeiro diferencial é que a 

universidade tem um sistema administrativo para todas as unidades. Trata-se de um 

único sistema e, com isso, imediatamente o MAC recebe os editais de financiamento das 

agências e temos a chance de participar. O fato de estarmos num museu da USP, temos 

determinadas possibilidades de contemplar os projetos do museu nas agências de 

fomento: Fapesp, CAPES, CNPq, são agências que financiam a USP. 

 

Sobre a articulação do museu com a universidade: 

Para que os alunos dos cursos de graduação da USP pudessem participar melhor e 

assiduamente do museu, conseguimos organizar nove cursos de graduação, ou seja, 

disciplinas optativas que são oferecidas para todos os alunos da USP. Tínhamos a 

participação de alunos de diversos cursos: Letras, História, Economia, até Medicina. 

Não trabalhávamos especificamente o currículo, pois isso não competia a nós. Mas o 

que faz diferença é que, com o passar do tempo, nós professores sentimos falta de 

oferecer disciplinas que pudessem jorrar para a universidade o que acontece dentro 

do museu. Foram credenciadas nove disciplinas, de graduação, optativas. Nós fomos 

à reitoria e pedimos que aprovassem as nossas disciplinas optativas para os cursos de 

c) Entrevistada: Carmen Aranha: Professora Associada Sênior do Museu de Arte 

Contemporânea da USP - Instituição pertencente à Universidade de São Paulo 

Localização: Av. Pedro Álvares Cabral, 1301 – Ibirapuera. 

Data: 29 de agosto de 2018. 
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graduação da universidade. Todos os estudantes da USP precisam fazer disciplinas 

optativas fora da grade do curso. E essa foi uma iniciativa do museu: credenciar as 

disciplinas na Pró-Reitoria de Graduação. Não são obrigatórias porque não temos 

graduação no MAC. Não fomos chamados para trabalhar diretamente no currículo, 

mas a procura pelos nossos cursos é grande e recebemos sim estudantes de diferentes 

áreas. Além disso, A USP oferece aos estudantes bolsa de estágio no MAC e 

recebemos muitos estudantes, não só do curso de Artes, mas de História, 

Biblioteconomia, Editoração, Educação, Psicologia, Arquitetura. E muitos dos 

diretores do MAC foram de outras áreas, então faz diferença na movimentação. Estou 

comentando um pouco sobre a experiência que eu vivi aqui. Para a formação desses 

estudantes da USP, temos esse programa de bolsas, o que interfere de maneira muito 

positiva na formação deles. O MAC trabalha com a formação dos estudantes dessa 

universidade. As nossas disciplinas optativas que são oferecidas pelos docentes 

recebem universitários de quase todos os cursos. Temos estudantes de graduação que 

fizeram iniciação científica e depois fizeram mestrado, alguns estão fazendo 

doutoramento, e pertencem a esses diversos cursos que mencionei: editoração, história, 

jornalismo, etc. Existe sim uma conversa entre o museu e a universidade. É uma 

conversa institucional, pois a universidade reconhece, formaliza e aceita que o museu 

ofereça essas disciplinas. A universidade poderia não aceitar, poderia dizer que só 

aceitaria disciplinas oferecidas pelas unidades de ensino, mas não. Ela reconhece e 

aceita. Existe uma interação clara entre os cursos de graduação da USP e o Museu 

de Arte Contemporânea da USP, o que é diferente de outros museus que não estão 

acoplados a uma universidade. Nós estamos dentro da universidade. Pertencemos à 

universidade. E isso faz muita diferença. Exemplo de algumas disciplinas optativas: 

Arquitetura Moderna no Brasil, Arte e Imaginário Contemporâneo, Monitoria em Arte 

Visual, Interdisciplinaridade nas Artes Contemporânea, Interpretação Patrimonial: 

museu, cultura e sociedade e O Papel do Desenho na Arte e Exercícios do Olhar: Uma 

Fenomenologia da Arte, que são disciplinas que eu ministrei. Nessas disciplinas, 

visitamos diversos museus. Os alunos sempre foram muito receptivos e interessados. 

Eles voltam. Temos aqui um trabalho de desconstrução da compreensão da arte e da 

cultura muito interessante. Temos financiamento para que os alunos de graduação 

fiquem no museu, estagiem no museu, e isso faz toda diferença. Conseguimos um 

convênio com a UNESP, que, por ser de outra universidade, deu muito trabalho em 

relação à burocracia, para que uma aluna estagie conosco. Além das disciplinas 

eletivas da graduação, o MAC tem o Curso de Pós-Graduação Interunidades Estética e 

História da Arte. O MAC administra, e Pós reúne as seguintes unidades da USP: 

FFLCH, FAU, ECA, MAC e EACH. 

 

Pergunto se recorda de alguma iniciativa de professores de outras áreas, como 

administração, direito, que não possuem aproximação obvia, com o museu. 

 

Os professores e os estudantes interessados estudam o nosso acervo, mas não me 

recordo de proposições por parte dos professores. A reitoria nos chama muito para 

visitas de reitores das mais diversas universidades, convoca o museu para mostrar o 

seu acervo. 
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ANEXO A – Projeto PUC MUSEUS 
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Fonte: PUC-SP (2018). Disponível em: <https://www.pucsp.br/pucmuseus>. 
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ANEXO B - Parecer Consubstanciado do CEP 
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