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RESUMO 

A pesquisa apresentada busca considerar num panorama histórico, as tendências 

ideológicas perpetradas por práticas educativas implementas em museus de história no 

Estado de São Paulo. É contextualizado, em um primeiro momento, o processo de 

desenvolvimento das instituições museológicas no Estado e, numa segunda etapa, 

analisado o conteúdo de entrevistas realizadas junto a profissionais e visitantes em dois 

museus estaduais. O trabalho, valendo-se de fundamentação teórica embasada nos 

conceitos e análises de Louis Althusser, identifica agentes, mecanismos e conteúdos de 

inculcação ideológica constituídos primeiramente no contexto em que os museus, 

entendidos como Aparelhos Ideológicos de Estado, foram administrados diretamente pelo 

Aparelho Burocrático de Estado e posteriormente, no contexto em que o gerenciamento 

das instituições museológicas é feito pelo Sistema de Organização Social (OS). A 

dissertação constata que em ambos os contextos, a função social desempenhada pela 

educação em museus de história pertencentes ao Governo do Estado de São Paulo, é a de 

servir como meio de veiculação de uma tendência ideológica dominante.   

Palavras-chave: Educação. Museus. Ideologia. Aparelhos Ideológicos de Estado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

 

ABSTRACT 

This research seeks to consider in a historical context, the ideological tendencies 

perpetrated by educational practices implemented in history museums in the State of São 

Paulo. At first, we established a context of the development of the museum institutions in 

the State, and later we analyze the content of interviews with professionals and visitors 

of two state museums. Using a theoretical basis based on the concepts and analyzes of 

Louis Althusser, this study seeks to identify the agents, mechanisms and ideological 

inculcation contents constituted first in the context in which the museums, understood as 

Cultural Ideological State Apparatus, are managed directly by the State Bureaucratic 

Apparatus and then by the Social Organization (SO) System. This study to identify that 

in the both contexts, the social function played by education in history museums 

belonging to the Government of the State of São Paulo is to serve as a means of promoting 

a dominant ideological tendency. 

Keywords: Education. Museums. Ideology. Ideological State Apparatus.  
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INTRODUÇÃO 

Origens da pesquisa 

A intenção de dissertar sobre a função social desempenhada pela educação em 

museus no Estado de São Paulo surgiu do encontro entre as atividades e interesses 

acadêmicos, com a prática profissional do pesquisador. 

Tendo cursado uma especialização lato sensu em Ciências Sociais logo após ter-

se graduado no curso de licenciatura e bacharelado em História, estimulado pelos debates 

travados formal ou informalmente com colegas de trabalho, nos 08 anos de atividade 

profissional como educador em duas instituições enquadradas na tipologia de museus de 

história, pude ao longo do tempo colocar-me questões sobre o desenvolvimento histórico 

e social das equipes de ação educativa em que atuei.  

Ademais, as posições burocráticas e as tendências ideológicas colocadas pelo 

Aparelho de Estado, somadas aos embates junto às coordenações de equipe sobre o 

conteúdo do acervo museológico e também a respeito da prática educativa perpetrada 

pelo trabalho, mostraram a necessidade de aprofundamento teórico, principalmente no 

campo da Sociologia da Educação, onde então as teorias embasadas pela apreensão 

althusseriana sobre ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado se colocaram como 

ferramental promissor de estudo. 

Não obstante, a relação que estabeleci junto aos visitantes durante os anos de 

trabalho, tanto à frente de visitas educativas quanto estruturando e aplicando cursos de 

formação junto aos mais diversos públicos, mostrou em diferentes momentos que a 

prática educativa em que estava inserido era determinada por uma série de relações 

estabelecidas entre estruturas e instâncias sociais que ora se mostravam abertamente, ora 

faziam-se manifestar de forma velada, e que deveriam ser entendidas no bojo de uma 

apreensão que tivesse a propositura de identificar as materializações sociais constituídas 

por múltiplos agentes.  

Por estas razões, o ingresso no Programa de Mestrado em Educação da 

Universidade Metodista de São Paulo mostrou-se como caminho para a condução de uma 

pesquisa que pudesse não apenas conciliar, mas também aprofundar a relação entre teoria 

e prática educativa, tendo em vista a possibilidade de estabelecer conexões entre as 

apreensões de cunho acadêmico junto ao diálogo estabelecido com visitantes, estudiosos 

e profissionais da educação em museus. 
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Justificativa 

No que tange à discussão sobre o desenvolvimento da educação em museus, há 

uma literatura especializada – entre publicações oficiais do Estado, dissertações e teses 

acadêmicas – que difunde o pensamento sobre a eficiência da relação estabelecida entre 

educação e museus, na busca por uma prática educativa verdadeiramente emancipatória, 

acessível, democrática, lúdica e prazerosa. É corrente esta literatura creditar à experiência 

vivenciada nesta relação, a realização de algo substancialmente raro, transformador, 

distinto daquilo que a escola pode oferecer (BONDÍA, 2002). Outro pensamento 

difundido – e este ponto, corrente mesmo naquilo que é dedicado ao que diz respeito à 

educação de maneira geral – é de que o desenvolvimento econômico, político e social 

brasileiro, devam necessariamente ser relacionados à educação e à cultura para evidenciar 

a problemática e mesmo apontar caminhos para resoluções das mais diversas mazelas 

sociais (CUNHA, 1975).  

Dentro destas perspectivas, ao longo da década de 1990 e do primeiro decênio do 

século XXI, uma parcela das instituições museológicas, pertencentes à Secretaria de 

Cultura do Estado de São Paulo, constituíram e consolidaram equipes de ação educativa 

na intenção de aprimorar a relação estabelecida entre museus e educação. Com isto, o 

entendimento sobre a dinâmica formada entre educação e cultura ganhou novos contornos 

e estes museus procuraram consolidar espaços e ações no âmbito daquilo que comumente 

é identificado como educação não-formal, entendida como:  

 

o conjunto de processos educativos que ocorrem fora da escola, em processos 

organizativos da sociedade civil, ao redor de ações coletivas do chamado 

terceiro setor da sociedade, abrangendo movimentos sociais, organizações não 

governamentais e outras entidades sem fins lucrativos que atuam na área 

social; ou processos educacionais, frutos da articulação das escolas com a 

comunidade educativa, via conselhos, colegiados etc. (GOHN, 2001, p. 7). 

 

Sobre educação não-formal é certo ainda dizer que a caracterização de seus 

preceitos é vasta. Um leque de discussão sobre o tema se abre em face à diversidade do 

assunto. O importante é atentar, para a realização deste trabalho, as distinções de seu 

processo educacional diante da educação formal, evidenciando que sua atuação não se 

restringe ao espaço escolar, embora não descarte esta possibilidade. Esta afirmação 

também se aplica ao que se refere aos conteúdos trabalhados, que não desconsideram 

àqueles pré-estabelecidos pela LDB e Secretarias de Educação e que em muitos 
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momentos sua atuação se mostra na suposta necessidade de complementação ou reforço 

de tais conteúdos (GOHN, 2001). 

A presente dissertação está atenta à observação destas práticas de educação tida 

como não-formal, naquelas “outras entidades sem fins lucrativos que atuam na área 

social” (GOHN, 2001, p.7) apontadas, e utiliza para isto precisamente o exemplo das 

atividades promovidas por museus de história pertencentes ao Governo do Estado de São 

Paulo, que em dias atuais repassa dinheiro público para administração de Organizações 

Sociais (OS) em 18 de suas instituições museológicas com espaços de visitação que 

desenvolvem ações no âmbito da educação recebendo o público. 

 

Objeto de estudos  

A pesquisa tem como objeto de estudo a função social da educação em museus de 

história, entendidos como AIE Cultural, pertencentes ao Governo do Estado de São Paulo. 

Alicerçado, principalmente, sobre as teorias de Louis Althusser e Baudelot & Establet, o 

trabalho se propôs a evidenciar os agentes e os mecanismos responsáveis pela inculcação 

ideológica em determinados momentos de funcionamento das instituições museológicas, 

ora administradas direta, ora indiretamente (via sistema de Organizações Sociais) pelo 

Aparelho Burocrático de Estado.  

 

Objetivos da pesquisa 

O objetivo geral do trabalho é identificar a relação estabelecida entre museus (AIE 

Cultura), ideologia e educação, por meio do desenvolvimento de práticas educativas em 

museus de história, no contexto em que vigora o modelo de Organizações Sociais (OS) 

para o gerenciamento de instituições museológicas pertencentes à Secretaria de Cultura 

do Estado de São Paulo.  

Os objetivos específicos são: constatar a configuração da prática educativa 

conferida pela concretização das visitas educativas realizadas pelas escolas em 

instituições museológicas pertencentes ao Governo do Estado de São Paulo, por meio da 

análise de material bibliográfico e de questionários e entrevistas feitas junto aos que hoje 

estão diretamente envolvidos neste processo (coordenação da ação educativa, educadores, 

professores e alunos); verificar se há um confronto estabelecido pela dinâmica 

coordenador (a)/educador (a), no que diz respeito a uma tentativa de veiculação de uma 
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fala oficial da instituição – fomentada pela ação da coordenação da equipe de ação 

educativa – e as tendências teóricas e metodológicas apresentadas pelo (a) educador (a). 

Em outras palavras, verificar se a coordenação exerce a função de articular práticas 

educativas numa perspectiva que consolide a função de AIE exercida pela instituição, e 

se o (a) educador (a) se comporta como uma agente ou, contra agente deste AIE; 

averiguar, por meio de entrevistas com os professores e alunos, qual das tendências 

aventadas – a da educação como manifestação da prática inerente ao AIE, ou como prática 

de contra-AIE – se consolida no decorrer da visita; e identificar quais, de que forma, e 

como se manifestam, ao final da visita educativa, os conteúdos ideológicos oriundos da 

relação estabelecida entre AIE Cultural e AIE Escolar. 

 

Hipótese de trabalho 

Partindo da hipótese de que a educação em museus de história (AIE Cultural), 

pertencentes ao Estado de São Paulo, exerce função social análoga àquela desempenhada 

pelo AIE Escolar, questão pretendida pela pesquisa é discutir a afirmação de que a relação 

entre ideologia e educação serve como meio de reprodução das condições sociais, e 

verificar a maneira pela qual as atividades de educação, perpetradas pelas equipes de ação 

educativa nos museus, servem para o aprimoramento, principalmente, para dissimulação 

das relações sociais capitalistas e para a cooptação, em âmbito do mercado, das discussões 

e prerrogativas do desenvolvimento da educação e da cultura no Estado de São Paulo. 

Compreendendo que o entendimento sobre o desenvolvimento destas equipes se 

constituía a partir da contextualização histórica do desenrolar das práticas econômicas e 

sociais no Brasil, o trabalho se deteve, como será explicitado mais adiante, na 

identificação de dois momentos distintos da história do país para compreender dentro de 

um panorama histórico a função social da educação em museus se configurou no Estado.  

Em primeiro lugar, Capítulo 1. Pressupostos da Análise Acerca do Objeto 

Concreto, conceitua o entendimento de história, baseando-se na propositura teórica que 

identifica o processo de implicação entre estruturas, instâncias e aparelhos de uma 

totalidade social, no intuito de apresentar os conceitos que serão apresentados como 

ferramentas de análise ao longo da pesquisa, assim como o Capítulo 2. Aparelhos 

Ideológicos de Estado. Análise Acerca dos Conceitos Desenvolvidos por Louis Althusser, 

que se baseia na concepção desenvolvida pelo autor de que os Aparelhos Ideológicos de 

Estado (AIE), em seu conjunto ou isoladamente, exercem a função de inculcar a ideologia 
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dominante, sujeitificando os indivíduos em uma realidade social. A análise apresentada 

para explicar o papel da educação no processo de desenvolvimento social serve como 

fonte de argumentação e referência quanto à apreensão da dinâmica social, na propositura 

de identificar a relação estabelecida pela educação como agente da reprodução e 

dissimulação da condição social pautada pela luta entre as classes sociais.  

Conceituados teoricamente os pressupostos do trabalho, a pesquisa parte no 

Capítulo 3. Educação em Museus. Perspectivas de Análise, para a análise conjuntural de 

desenvolvimento das políticas públicas destinadas à implementação das instituições 

museológicas no Estado de São Paulo e verifica que, por meio da intervenção direta do 

Aparelho Burocrático do Estado, principalmente entre as décadas de 1950 e 1980, a 

tendência constituída pela museologia paulista foi a de desenvolver e difundir uma 

ideologia de teor cívico-nacionalista, na tentativa de subsumir a classe trabalhadora 

dentro da dinâmica de manutenção das condições de exploração do trabalho, veiculada 

necessariamente pelo discurso institucional, numa construção ideológico/indentitária de 

república (de país) atrelada à concepção de desenvolvimento nacional vinculada a um 

referido progresso do Estado de São Paulo, destacando seu suposto pioneirismo e sua 

pretensa importância econômica, política e social.  

Posteriormente, o Capítulo 4. Entrevistas, e o Capítulo 7. Análise das Práticas 

Educativas Observadas, fundamentando-se no material recolhido em entrevistas 

realizadas junto às equipes de ação educativa e escolas visitantes, permitem identificar 

que no contexto de implementação do Sistema de OS, que se estabelece como 

intermediária entre o Aparelho Burocrático de Estado e o Aparelho Ideológico de Estado, 

tem-se como principal conclusão, acerca da função social apresentada pela educação 

nestes espaços, que prepondera na prática educativa estabelecida, a manifestação de uma 

tendência ideológica que exalta a experiência vivida e  sobrepõe a  forma de educar e a 

interpretação do visitante sobre o conteúdo a ser transmitido numa dinâmica de 

dissimulação tanto do discurso institucional, quanto do estabelecimento de um mercado 

cultural dinamizado pela relação entre Estado e Empresa Privada (via OS), e ainda do 

caráter da distinção de classes sociais, constituindo as equipes de ação educativa num 

refinado instrumento de ação do AIE Cultural – museu – contemporâneo. 

A presente dissertação tem o intuído de apresentar os questionamentos sobre o 

processo de configuração da relação estabelecida entre museus (AIE Cultural), ideologia 

e educação, tendo em vista o entendimento de que este estudo faça parte de uma reflexão 
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que envolva os agentes diretamente localizados neste processo, visando o aprimoramento 

da discussão a respeito da prática educativa em instituições museológicas e sobre o 

desenrolar de perspectivas para a educação. 
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1 PRESSUPOSTOS DA ANÁLISE ACERCA DO OBJETO DE ESTUDO 

No campo das ciências humanas, de maneira geral, é comum encontrar análises 

que se pretendem científicas identificarem como iguais, métodos e técnicas de pesquisa. 

É preciso afirmar que, na perspectiva teórica do trabalho que se segue, o método tem 

prioridade sobre as técnicas de pesquisa adotadas, na medida em que sua escolha – a 

escolha do método – antecede o desígnio das técnicas a serem empregadas na composição 

da pesquisa, e tem (o método) total vinculação com a teoria proposta para o 

desenvolvimento do projeto. Em relação às técnicas, sejam elas quais forem, o 

entendimento é de que possuem relativa autonomia frente à teoria de análise da realidade 

abordada por quem pesquisa. 

Tais afirmações são gerais e, no entender deste pesquisador, válidas, 

independentemente da teoria empregada, o que obriga a dizer que para cada teoria só 

existe um método, ou seja, um conjunto de princípios de análise que serão postos em 

prática na e para a observação do objeto de estudos. Cabe a quem pesquisa articular no 

plano do desenvolvimento da análise, por meio deste conjunto de princípios, o objeto de 

estudos (objeto concreto) junto a um campo teórico (objeto teórico) – entendido – o objeto 

teórico – como conjunto de conceitos relativos à sociedade onde se encontra e se 

desenvolve concretamente o objeto de estudos (objeto concreto). A articulação destes 

conceitos (objeto teórico) junto ao objeto concreto vai explicar seu funcionamento – o 

funcionamento do objeto concreto. Passa-se do objeto concreto ao objeto teórico e para 

isto faz-se uso de um método definido pela teoria empregada. 

 

1.1 Materialismo Histórico e Método Dialético 

Dito isto, é preciso identificar que a pesquisa que se apresenta busca articular-se 

dentro da Teoria do Materialismo Histórico, originalmente criado por Karl Marx e 

Friedrich Engels, valendo-se do método dialético para o desenvolvimento da articulação 

de um objeto concreto1 junto a um objeto teórico – onde identifica-se o conjunto de 

conceitos relativos à sociedade dividida em classes, seu desenvolvimento e/ou sua 

transformação.  

                                                           

1 No caso deste trabalho, a função social desempenhada pela educação em museus de história, pertencentes 

ao Estado de São Paulo.  
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No que tange aos desdobramentos do marxismo enquanto corrente de apreensão 

da realidade, é necessário compreender que diversas linhas de abordagem 

teórico/metodológica se apropriaram, todas elas de modo bastante particular, dos 

fundamentos desenvolvidos por Marx e Engels ao longo da produção de seus trabalhos. 

O trabalho que aqui se apresenta tem a pretensão de aproximar-se da corrente 

althusseriana, principalmente da tese da “implicação recíproca das estruturas na 

caracterização geral da totalidade social” (SAES, 2014), particularmente na totalidade 

capitalista. 

Entendendo que a complementariedade entre os elementos (estruturas, instâncias 

e aparelhos) de um tipo particular de sociedade garantam sua continuidade, ou seja, 

identificando que é esta complementariedade, e não a contradição, o princípio da 

reprodução social:  

 

No terreno da reprodução social, só dois princípios do método dialético podem 

estar em operação: o princípio da totalidade, que postula a existência de uma 

certa conexão entre os diversos elementos da realidade social, e o princípio da 

implicação recíproca (que significa condicionamento mútuo, e não, 

determinação unilateral) entre as estruturas componentes do todo social. Nesse 

terreno, está excluído o princípio da contradição. A exclusão atinge, em 

primeiro lugar, a contradição entre os elementos componentes de uma estrutura 

particular do modo de produção. Tomemos o exemplo da estrutura econômica 

capitalista: não pode haver um antagonismo estrutural, – orgânico ou 

permanente – entre o capital e o trabalho assalariado, caso contrário essa 

estrutura entraria em desagregação. A exclusão atinge, em segundo lugar, a 

contradição entre diferentes estruturas do todo social: o choque de uma 

estrutura com outra anula o condicionamento recíproco e acarreta o colapso do 

processo de reprodução social (SAES, 2014, p. 125). 

 

A sociedade de classes apresenta-se como articulação de estruturas e sistemas que 

tendem a se reproduzir. Apresenta-se dividida em estruturas numa dinâmica de 

reprodução prolongada, que por sua vez é garantida pela articulação entre infraestrutura 

(estrutura econômica) e superestrutura (Estado, política, ideologia). Entretanto, o método 

dialético, numa apreensão genérica, deve considerar esta dinâmica de reprodução 

prolongada como uma das faces da sociedade de classes. Outra face é representada pelos 

fatores de transformação social: o desenvolvimento interno do modo de produção que 

gera o antagonismo entre classes e produz o choque entre os interesses classistas por 

ordem de emergência de uma contradição interna, fazendo com que de um período 

estável, se passe a um período de crise. A teoria materialista deve estar atenta ainda à 

crise que deriva do desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, atenta ao fator 

externo: aquele que determina a contradição, que em longo prazo promove a 
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desestabilização das estruturas econômicas e políticas e tende a estabelecer outra 

dinâmica de desenvolvimento da sociedade: outro modo de produção.  

Por estas razões, a teoria do materialismo histórico e seu método dialético podem 

promover uma dupla análise: 1) dos mecanismos de reprodução; 2) da emergência de 

contradições – das condições das mudanças sociais. Desta forma, o objeto concreto 

analisado deve identificar se exprime, e como exprime, a estabilidade ou a crise do modo 

de produção que o engendra. A análise deve demonstrar como o objeto concreto está 

articulado junto às estruturas de reprodução ou de desestabilização de uma realidade 

social. 

Daí a necessidade de se apresentar um estudo do desenvolvimento histórico do 

objeto concreto. Tal estudo deve demonstrar na articulação entre teoria e método (entre o 

materialismo histórico e o método dialético), as conexões estabelecidas entre 

superestrutura, infraestrutura, instâncias sociais e instituições, pertencentes a uma 

totalidade social. 

No tocante a este projeto, a necessidade que se apresenta é a de compreender quais 

são as conexões que historicamente foram estabelecidas entre as estruturas sociais (super 

e infraestruturas), ideologia, educação (compreendida enquanto instância social) e 

museus (instituições), para poder identificar quais valores predominantes na totalidade 

social são reverberados num quadro geral de valores provenientes das estruturas sociais. 

A este respeito, Décio A. M. de Saes identifica a relação estabelecida entre 

estruturas e valores sociais dentro de uma totalidade social:  

 

A leitura dos textos althusserianos da primeira fase nos leva a pensar que, 

dentro da totalidade social, existem sistemas de valores de caráter ideológico, 

operando de modo prescritivo [normativo] em cada um dos níveis da atividade 

social total. A estrutura consiste, portanto, no sistema de ideias que se impõem 

às práticas de um determinado tipo, enquadrando-as e confinando-as dentro de 

certos limites. Ela atua como a guia ideológica de uma prática de certo tipo, 

permitindo sua reprodução constante e assegurando sua perpetuação no tempo 

histórico. Exemplifiquemos. A estrutura econômica impõe aos homens um 

determinado comportamento econômico. Mais especificamente, no caso do 

capitalismo, a estrutura econômica impõe: a) aos homens desprovidos dos 

meios de produção, a submissão ao salário; b) aos proprietários dos meios de 

produção, a prática combinada de dominação econômica sobre os 

trabalhadores e respeito pela sua liberdade de ir e vir. A estrutura jurídico-

política impõe aos homens um determinado comportamento político. Mais 

especificamente: no caso do capitalismo, a estrutura jurídico-política impõe 

aos homens o comportamento de cidadãos: isto é, a tendência à sujeição legal, 

e não pessoal, ao poder do Estado (SAES, 2014, p. 6). 
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No que tange à necessidade de conceituar-se claramente estes elementos que o 

trabalho busca articular (estruturas, instâncias e aparelhos), dentro de uma determinada 

conjuntura histórico/social, cabe neste momento atentar-se aos pressupostos de análise 

que os identificam. 

 Em primeiro lugar entende-se estrutura como: “um sistema de ideias que se 

impõem às práticas de um determinado tipo, enquadrando-as e confinando-as dentro de 

certos limites. Ela atua como a guia ideológica de uma prática de certo tipo, permitindo 

sua reprodução constante e assegurando sua perpetuação no tempo histórico” (SAES, 

2008, p. 6). O exemplo conferido por Décio Saes a este respeito auxilia na ilustração dos 

resultados fundamentais que a articulação entre estruturas confere à realidade social 

concreta: 

 

A estrutura econômica impõe aos homens um determinado comportamento 

econômico. Mais especificamente: no caso do capitalismo, a estrutura 

econômica impõe: a) aos homens desprovidos dos meios de produção, a 

submissão ao salário; b) aos proprietários dos meios de produção, a prática 

combinada da dominação econômica sobre os trabalhadores e de respeito à sua 

liberdade de ir e vir. A estrutura jurídico-política impõe aos homens um 

determinado comportamento político. Mais especificamente: no caso do 

capitalismo, a estrutura jurídico-política impõe aos homens o comportamento 

de cidadãos: isto é, a tendência à sujeição legal, e não pessoal, ao poder do 

Estado (SAES, 2014, p. 06). 

 

Sobre ideologia, os textos althusserianos não chegam a uma definição clara, tendo 

em vista que em fases diferentes de sua produção intelectual, Althusser a considere ora 

como estrutura particular (um sistema de valores que orienta as atividades ideológicas) 

agindo em consonância junto às estruturas econômica e jurídico-política), ora 

desconsiderando-a como estrutura particular, entendendo que o conjunto de estruturas de 

uma realidade social conforme-se dentro de uma fórmula binária, compreendida pela 

relação entre as estruturas econômica e a jurídico-política.  

A presente pesquisa entende que ao considerar uma conformação do conjunto de 

estruturas de uma da totalidade social, a partir de uma perspectiva posta pela fórmula 

tripartite (por estruturas econômica, jurídico política e ideológica), torna incongruente 

uma concepção de totalidade social, tendo em vista que “uma estrutura é um sistema de 

valores cuja natureza é diretamente ideológica. Ela só cobra existência concreta através 

de práticas dotadas, todas elas, de uma orientação ideológica” (SAES, 2014, p. 6). 

Significa dizer que, se toda prática social – entendida como prática ideológica – for 

identificada como efeito de uma estrutura especificamente ideológica, as estruturas 
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econômica e jurídico-políticas não mais produziriam efeitos específicos. Ideologia deve 

ser compreendida então dentro de uma dupla análise: enquanto prática ideológica, que 

ganha existência material por meio da ação de inculcação no interior de um aparelho. 

Uma questão que se pode formular a respeito da elaboração teórica de análise a 

respeito de uma realidade social versa sobre a multiplicidade de níveis da vida social em 

sua totalidade – e pensar se todas as suas instâncias (educação, cultura, religião, arte, etc.) 

funcionam, ou não como estruturas. Tendo em vista a perspectiva teórica que orienta este 

trabalho, supõe-se a distinção entre estruturas e instâncias sociais, entendendo que:  

 

A articulação das estruturas é a que instaura um quadro geral de valores 

predominantes na sociedade. Mas, a reprodução e o funcionamento das demais 

instâncias da vida em social dependem desse quadro geral de valores; ou seja, 

manifestam os valores predominantes na sociedade. Mais especificamente: a 

articulação das estruturas econômica e jurídico-política instaura um sistema 

geral de valores que será decisivo para a configuração de sistemas filosóficos, 

tendências artísticas, doutrinas religiosas, etc. (SAES, 2014, p. 07).  

 

Ou seja, se as estruturas (econômica e jurídico-política) são aquelas que definem 

um sistema de valores que orienta as atividades ideológicas, as instâncias sociais 

manifestam estes valores. Vale dizer que estes valores estruturais são ocultados por uma 

instituição, entendida como componente de um Aparelho: “um sistema de organização da 

prática social, onde as regras institucionais se sobrepõem aos valores estruturais, 

ocultando-os” (SAES, 2014, p. 08), entendendo-se que as instituições (escola, museu, 

igreja, partido político, etc.), sejam parte fundamental deste sistema organizativo, por 

expressarem concretamente a forma pela qual o Aparelho (ideológico ou repressivo) se 

manifesta na realidade.  

 

1.2 Sobre técnicas de pesquisa  

Ao dissertar sobre a pesquisa nos campos das políticas e da gestão, é preciso 

identificá-lo (este campo de pesquisa) como em expansão no Brasil, decorrida esta, a 

partir da década de 1990, quando do início da implementação das políticas públicas 

neoliberais para a educação no país. 

Cabe a quem analisa dentro deste campo de pesquisa, identificar quais as conexões 

entre economia e política e como tais conexões estabelecem o andamento da ação de 

Estados e governos no desenvolvimento de políticas e gestões no âmbito educacional. De 

acordo com Barcellos: 
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A tarefa do Analista de Políticas Educacionais consiste em dar sentido às ações 

governamentais no campo educativo, pois sem isto seria impossível uma visão 

crítica da ação do Estado. A primeira etapa do conhecimento de Políticas 

Educacionais está na recepção das informações que nos chegam pelos mais 

diferentes veículos e das mais diferentes formas de comunicação, seja pelo 

jornal, rádio, televisão, ou mesmo, se somos professores, diretamente pelo 

contato cotidiano com a realidade de ensino (BARCELLOS, p. 05, MÍMEO). 

 

Partindo do pressuposto de que as técnicas de pesquisa possuem relativa 

autonomia frente à teoria e ao método de análise da realidade, entende-se que para a 

realização da dissertação de mestrado que aqui se anuncia, define-se a análise conjuntural 

de políticas educacionais como uma das técnicas empregadas na construção do trabalho, 

identificando-a como um instrumento que colabora, como identifica Barcelos (MÍMEO), 

na tarefa de “analisar, de forma explícita, os interesses sociais e políticos diversos nas 

ações governamentais, com ênfase na conjuntura mais recente” (BARCELOS, MÍMEO). 

Ao identificar a Análise Conjuntural de Políticas Educacionais como um campo de saber 

que auxilie, como técnica de pesquisa, o desenvolvimento da análise, identifica-se a 

possibilidade de, por meio de sua aplicação, articular o exame dos movimentos internos, 

próprios do objeto concreto que se observa, e sua implicação recíproca junto às 

instituições, instâncias e estruturas sociais.   

Por esta razão, neste trabalho será apresentada  uma contextualização que permite 

identificar o processo de desenvolvimento das instituições museológicas no Brasil, 

especificamente, no Estado de São Paulo, possibilitando a compreensão da maneira pela 

qual o Aparelho Burocrático de Estado, por meio da implementação de políticas públicas 

para educação e para cultura, passa a gerenciar direta ou indiretamente (de maneira 

mediada) seus museus, o que permite diagnosticar a função que tal AIE exerce numa 

determinada  realidade social, tendo em vista não apenas aquilo que tange à difusão de 

dada tendência ideológica, mas também como este se insere na dinâmica capitalista de 

reprodução social.  

Outra técnica de pesquisa, esta bastante difundida e aplicada por diversas 

correntes teórico/metodológicas, é a entrevista. Necessariamente para este trabalho, a 

entrevista tem a função de coletar dados para auxiliar no diagnóstico e no tratamento 

analítico do objeto concreto. Como observam Selltiz, Jahoda, Deutsch e Cook (1975):  

 

Numa entrevista – como o entrevistador e a pessoa entrevistada estão presentes 

no momento em que as perguntas são respondidas – existe oportunidade para 

maior flexibilidade para obtenção de informações; além disso, o entrevistador 
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tem oportunidade para observar a pessoa e a situação total a que responde 

(Selltiz, Jahoda, Deutsch e Cook 1975, p. 267). 

  

Outras vantagens da aplicação de entrevista, também segundo Selltiz, Jahoda, 

Deutsch e Cook (1975), consiste em que:  

 

O entrevistador pode observar não apenas o que diz o entrevistado, mas 

também como o diz. Pode, se desejar, verificar afirmações contraditórias. Se 

necessário, o entrevistador pode discutir diretamente a descrição da pessoa, a 

fim de verificar qual a coerência de suas respostas. A entrevista é a técnica 

mais adequada para a revelação de informação sobre assuntos complexos, 

emocionalmente carregados ou para verificar os sentimentos subjacentes a 

determinada opinião apresentada (Selltiz, Jahoda, Deutsch e Cook, 1975, p. 

272).  

 

 Por esta razão, o tipo de entrevista corresponde à entrevista padronizada, onde as 

perguntas são apresentadas exatamente com as mesmas palavras e na mesma ordem a 

todas as pessoas entrevistadas, sem fixar respostas alternativas, mas, sim, dando liberdade 

de resposta a quem participa da entrevista, mesclando perguntas “abertas” – destinadas a 

esta liberdade de respostas – que “não apresentam, nem sugerem qualquer estrutura para 

a resposta; a pessoa tem a oportunidade de responder com suas palavras e com seu quadro 

de referência” Selltiz, Jahoda, Deutsch e Cook (1975); e perguntas “fechadas”, no intuito 

de “aumentar a segurança de que as respostas são dadas num quadro de referência 

significativo para o objetivo da pesquisa e sob uma forma utilizável na análise” Selltiz, 

Jahoda, Deutsch e Cook (1975), exigindo que a pessoa entrevistada faça, ela mesma, 

julgamento sobre sua atitude.  

A opção pelo uso desta técnica de pesquisa deve-se ao fato de entendê-la como 

melhor meio para a captação das tendências ideológicas expressas nos discursos dos 

profissionais e dos visitantes das instituições museológicas estudadas. A análise destes 

discursos captados por meio das entrevistas permite ao pesquisador obter informações, 

conforme se desenvolve o diálogo junto ao indivíduo que tem a oportunidade de relatar 

suas concepções acerca de um determinado processo social em que se encontra inserido. 

Para tanto, elaborou-se um roteiro cujo objetivo foi o de as entrevistas captarem as 

tendências ideológicas contemporâneas, os agentes e os meios de inculcação desta, e 

ainda seus efeitos imediatos, no intuito de compreender a função social que as equipes de 

ação educativa cumprem na dinâmica de funcionamento do museu contemporâneo. 

A amostra de material obtida para a feitura do trabalho compõe-se de 13 

entrevistas realizadas em 02 instituições museológicas distintas, mas inseridas ambas na 
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tipologia de museus de história. Foi preservado o anonimato das entrevistas e substituídos 

os nomes dos museus analisados por Instituição Museológica 01 e Instituição 

Museológica 02, para que todos pudessem se sentir livres para responder às perguntas 

que parecessem, ao ver dos entrevistados, colocá-los em situações delicadas em seus 

locais de trabalho, ou de desaprovação social devido à interpretação de suas respostas. 

Todas as entrevistas foram transcritas na íntegra e submetidas à análise individual 

na perspectiva de observar-se a especificidade de cada discurso e, posteriormente, 

elaborar-se uma apreensão globalizante dos resultados obtidos. Todo o material 

produzido está disposto, num primeiro momento em síntese, apresentado em tabelas para 

a rápida leitura dos apreciadores do trabalho, também de maneira parcial, destacando-se 

trechos analisados pela pesquisa e, ainda integralmente, como apêndice da dissertação.  

Pode-se compreender assim, que o trabalho de dissertação se valerá para seu 

desenvolvimento da teoria do materialismo-histórico, do método dialético, utilizando a 

análise conjuntural de políticas educacionais e da entrevista padronizada, empregando de 

perguntas “abertas” e fechadas” como técnicas de pesquisa. 
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2 APARELHOS IDEOLÓGIOS DE ESTADO. ANÁLISE ACERCA DOS 

CONCEITOS DESENVOLVIDOS POR LOUIS ALTHUSSER 

Partindo das análises feitas por Marx (Karl Marx, Alemanha, 1818 – Inglaterra 

1883) e Engels (Friedrich Engels, Alemanha, 1820 – Inglaterra, 1985) a respeito do 

desenvolvimento da história das lutas entre as classes sociais, constatando-as como o 

motor da transformação societária, Louis Althusser (Argélia, 1918 – França, 1990) 

procurou identificar as leis pelas quais um modo de produção perpetua sua reprodução e 

as condições que o levam a dar passagem a um novo sistema produtivo. 

Nesta sua tarefa, observou como a dinâmica estabelecida entre infraestrutura (base 

econômica) e superestrutura (sistema político, jurídico e ideológico) confere mecanismos 

que, em diversas instâncias, têm a função de conservar a ordem social dominante – 

imposta por classes sociais dominantes – numa tendência de consolidação do sistema 

econômico por meio da reprodução das condições de sua produção. Tal relação – entre 

infraestrutura e superestrutura – engendra-se, segundo o autor, num contexto de 

desenvolvimento da luta entre as classes sociais e a reflete, velada ou abertamente, 

conferindo ao seu funcionamento as condições de movimentação das classes em luta 

permanente. A constatação do primado da luta entre as classes como motor da 

transformação societária é o que permite a Althusser identificar no conjunto das estruturas 

sociais os elementos que tendem a garantir sua manutenção ou à radicalidade da mudança, 

ou seja, que tendem a revolucionar um modo de produção.  

Suas análises acerca das formas de reprodução do modo de produção capitalista 

foram realizadas tendo em vista a pretensão da interferência revolucionária. Membro do 

Partido Comunista Francês, trabalhou na construção de uma perspectiva mudancista em 

relação às leituras e às práticas stalinistas dominantes nos PCs das décadas de 1950, 1960 

e 1970, tendo nesta tarefa, forte influência dos movimentos revolucionários chineses e 

das análises maoístas (Mao Tsé-Tung, China, 1893-1976) sobre teoria marxista, tática 

política e prática revolucionária. Antonio Gramsci (Itália, 1891-1937) e seus estudos 

acerca da produção filosófica e cultural – identificando a razão de ser e a intervenção 

destas instâncias na dinâmica societária junto às condições de reprodução social – como 

também suas interpretações sobre as relações estabelecidas entre Estado e Sociedade 

Civil no capitalismo é outra influência do trabalho de Althusser. 

Dito isto, é possível compreender o momento intelectual em que se encontrou a 

produção da obra Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado – tendo em vista o 
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diversificado caminho trilhado no passo do desenvolvimento do pensamento de 

Althusser, que variou entre o catolicismo monarquista e o materialismo do acaso2. 

Tal obra disserta sobre a maneira pela qual a superestrutura social engendra as 

condições de reprodução da infraestrutura, especialmente, no modo de produção 

capitalista. De acordo com Althusser, a função das instâncias pertencentes à 

superestrutura de uma sociedade é exatamente esta: criar condições de reprodução da base 

produtiva – da infraestrutura (das condições de exploração do trabalho). Identificando o 

Aparelho de Estado como principal instância superestrutural, observa que dois processos 

distintos subsidiados por sua função – a de garantir a reprodução das condições de 

produção – se distinguem em sua efetividade: em primeiro momento destaca os processos 

encabeçados pelo Aparelho Repressivo de Estado, efetivados, preponderantemente, pela 

violência – pela repressão – na manutenção da ordem social – de exploração do trabalho 

assalariado. Processos estes, materialmente identificados na ação das polícias e exércitos, 

detentores do monopólio do uso da força; em seguida, atenta-se à análise do conjunto de 

Aparelhos que, pela ideologia – apreendida por Althusser como tendo existência material 

no corpo dos Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE), sendo a ideologia, entendida 

enquanto a relação imaginária que os sujeitos têm junto ao mundo –, exercem a função 

de interpelar o indivíduo e sujeitificá-lo – sujeito este que age dentro de um sistema 

ideológico existente dentro de um AIE. O conjunto dos AIE é então formado por uma 

gama de Aparelhos distintos entre si, onde nem todos estão localizados no interior da 

burocracia estatal. São eles: AIE Religioso (o sistema das diferentes igrejas); AIE 

Familiar; AIE Jurídico; AIE Político (o sistema político, incluindo os diferentes Partidos); 

AIE Sindical; AIE da Informação (imprensa escrita, rádio e TV, etc.); AIE Cultural 

(Belas-Artes, letras, esportes, etc.); AIE Escolar (o sistema das diferentes “Escolas”, 

públicas e particulares). 

Pelo conjunto dos AIE – conjunto este sem unidade aparente, entretanto, valendo-

se das considerações de Gramsci acerca da objeção à divisão epistemológica burguesa 

entre público (Estado) e privado (Sociedade Civil) – a apreensão sobre a realidade prática 

(sobre as relações de produção – exploração) é subordinada à ideologia. Desta forma, ao 

interpelar os indivíduos como sujeitos, o conjunto dos AIE os subordinam à ideologia 

                                                           
2 Tais afirmações podem ser verificadas com maior riqueza de detalhes no livro “O futuro é muito tempo”, 

autobiografia do autor. 
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dominante, ou seja, por meio dos AIE a ideologia dominante interpela os indivíduos como 

sujeitos, submetendo-os a ela, que é produzida e reproduzida no interior dos AIE – em 

seu conjunto e/ou em sua particularidade. Possuindo relativa autonomia em relação à infra 

e a superestrutura e a cada Aparelho em seu conjunto, os AIE determinam relativamente 

a infra e a superestrutura, garantindo a reprodução das condições sociais. 

Segundo Althusser o AIE Escolar assume posição dominante nas formações 

sociais capitalistas – posição outrora ocupada pelo AIE Religioso em formações sociais 

pré-capitalistas. Todos os AIE concorrem para o mesmo resultado: a reprodução das 

relações de produção. Cada qual, da maneira que lhe é própria. O AIE Escolar se destaca 

por receber os indivíduos de todas as classes sociais que passam, de maneira geral, um 

longo período, bastante “vulnerável” de sua formação, imprensado entre o AIE Familiar 

e o Escolar que lhes inculca um “savoir-faire” (know-how/saber-fazer/conhecimento 

prático), revestido pela ideologia dominante (língua materna, história, literatura, filosofia, 

moral e civismo). No curso da vida escolar o sujeito recebe os saberes concernentes ao 

posto a ser ocupado no interior da dinâmica da divisão social do trabalho: o operariado, 

alocado diretamente em postos da produção e circulação de mercadorias; as classes 

intermediárias, dispostas como médios funcionários; e uma última parcela, que chega aos 

postos mais altos da graduação, transformando-se em ‘intelectuais do trabalho coletivo”, 

agentes da produção (empresários/capitalistas), ou agentes da repressão (militares, 

policiais, políticos, profissionais da ideologia). 

A este respeito o autor afirma: 

 

Ora, é por intermédio da aprendizagem de alguns ‘savoir-faire’ revestidos pela 

inculcação maciça da ideologia da classe dominante que, em grande parte, são 

reproduzidas as relações de produção de uma formação social capitalista, isto 

é, as relações entre explorados e exploradores, e entre exploradores e 

explorados. Os mecanismos que produzem esse resultado vital para o regime 

capitalista estão, naturalmente, encobertos e dissimulados por uma ideologia 

da Escola que reina à escala universal, já que se trata de uma das formas 

essenciais da ideologia que representa a Escola como neutra, desprovida de 

ideologia (na medida em que... é laica), na qual os professores, respeitadores 

da ‘consciência’ e da ‘liberdade’ das crianças que lhes são confiadas (com toda 

a confiança) pelos ‘pais’ (os quais são também livres, isto é, proprietários dos 

filhos), levam-nas a ter acesso à liberdade, à moralidade e à responsabilidade 

de adultos através de seu próprio exemplo, pelos conhecimentos, pela literatura 

e pelas virtudes “libertadoras’” (ALTHUSSER, 2008, p. 273-274). 

 

A partir destas primeiras constatações acerca do desenvolvimento dos conceitos 

elaborados por Althusser, é necessário aprofundar as análises sobre o particular 
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entendimento do autor a respeito da reprodução das condições de produção e das relações 

estabelecidas entre infraestrutura, superestrutura e Aparelhos Ideológicos de Estado, bem 

como sobre a leitura marxista que se origina da interpretação althusseriana da filosofia e 

da história baseada na obra de Marx.  

 

2.1 Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado 

É baseando-se nos escritos do livro II d’O Capital (publicado originalmente em 

1885) e em carta (publicada integralmente pela primeira vez em 1928) que Marx dirigiu 

a Kugelmann (Ludwig Kugelmann, Alemanha, 1828-1902) que Althusser afirma como 

condição última da produção, a reprodução das condições de produção, identificando que 

esta reprodução pode se dar de duas maneiras: 1) de forma simples, que reproduz as 

condições de produção anteriores; e 2) de forma alargada, donde se verifica a reprodução 

qualificada dos meios de produção e da força de trabalho.  

 Entretanto, um questionamento primeiro é posto pelo autor: em que consistiria o 

estudo acerca da reprodução das condições da produção? O autor afirma que as evidências 

da prática produtiva estão embutidas em nossa consciência, o que obstaculiza o 

entendimento das formas de reprodução, e por esta razão, fora do ponto de vista da 

produção, fica abstrata, ou mesmo deformada a compreensão acerca dos processos (das 

relações) de produção. Sua análise afirma inicialmente, partindo da consideração de “que 

toda a formação social releva de um modo de produção dominante” (ALTHUSSER, 

2008), de maneira que este processo de produção movimenta forças produtivas, e supõe 

que toda formação social para existir deve ao mesmo tempo em que produz, reproduzir 

as condições de sua produção, portanto, das forças produtivas e das relações de produção.  

Voltando ao livro II d’O Capital, Althusser continua com sua demonstração, a 

valer-se da constatação feita por Marx a respeito da reprodução dos meios de produção, 

reafirmando o fim último da produção: a reprodução dos meios de produção, ou em outras 

palavras, a reprodução das condições materiais de produção – matérias-primas, 

instalações fixas, instrumentos de produção, etc. – algo que pode ser entendido, inclusive 

do ponto de vista da empresa capitalista, por qualquer economista/capitalista, 

simplesmente em termos de prática financeira, e atribui relevância aos trabalhos de 

Quesnay (François Quesnay, França, 1694-1774), destacando o pioneirismo acerca da 
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análise das mediações do processo visível (simples prática) de produção (da reprodução 

simples). 

 A respeito das análises de Marx, compreende que estas ultrapassaram o nível da 

simples prática da produção nos estudos sobre a reprodução das condições materiais de 

produção e, partindo delas, o autor afirma que ao nível da empresa é possível constatar 

apenas a ideia da necessidade de reprodução, impedindo-se de pensar suas condições e 

seus mecanismos. Refletindo sobre a circulação do mercado, mais uma vez remete-se à 

análise feita por Marx como meio de apreensão da realidade que possibilita elevar a 

compreensão acerca da existência da necessidade de reprodução das condições materiais 

da produção, quando nos livros II e III d’O Capital verifica que Marx identificou as 

relações estabelecidas entre o setor I (produção dos meios de produção) e II (produção 

dos meios de consumo) e a realização da mais-valia.  

Na sequência, Althusser estabelece uma distinção entre forças produtivas e meios 

de produção, identificando que a reprodução das forças produtivas é a reprodução da força 

de trabalho, algo que se passa fora da empresa, portanto, fora do exame do 

economista/capitalista, feito sobre a prática financeira das previsões da amortização-

investimento. Assegurada pelo salário, a reprodução da força de trabalho figura a 

contabilidade empresarial como “capital mão de obra” (identificado por Marx, como 

capital variável) e sob esta ótica, sem qualquer possibilidade de ser apreendido como 

condição da reprodução material da força de trabalho, entretanto, na realidade, agindo 

como tal – exatamente como condição da reprodução material da força de trabalho – , 

representando a parte do valor produzido pelo dispêndio da força de trabalho, 

indispensável à sua reconstituição, variável culturalmente, determinado não apenas pelas 

condições biológicas de reprodução, mas necessariamente pelas necessidades 

historicamente constituídas – um mínimo histórico constituído. Mínimo este, duplamente 

histórico, segundo Althusser, pois não é definido apenas pelas necessidades da classe 

trabalhadora, “reconhecidas” pela classe capitalista, mas pelas necessidades históricas 

impostas pela luta da classe operária: 1) contra o aumento da jornada de trabalho; 2) 

contra a diminuição dos salários.  

Todavia, para ser reproduzida, não basta assegurar à força de trabalho as 

condições materiais de sua reprodução, pois, um sistema complexo de reprodução, 

qualifica o desenvolvimento das forças produtivas que exige, pela divisão social-técnica 
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do trabalho, uma qualificada força de trabalho empregada em diferentes postos 

(reprodução alargada/qualificada). 

Althusser ressalta que diferentemente de outras formações sociais – escravistas ou 

feudais, onde o aprendizado se dava junto à própria produção – o capitalismo assegura a 

reprodução qualificada da força de trabalho fora da reprodução, por meio do sistema 

escolar, e de outras instâncias e instituições que compõem o quadro de AIE (o AIE 

religioso, o familiar, jurídico, político, o sindical, da informação e o cultural). Nesta 

perspectiva, identifica a Escola como agente da qualificação da força de trabalho, espaço 

onde é conferida a instrução técnica para o operariado, engenheiros e quadros superiores 

dentro da divisão social do trabalho. Além de técnicas, pelo sistema escolar são 

transmitidos outros elementos de uma cultura científica e literária, utilizáveis nos 

diferentes lugares da produção. Aprende-se na escola, os saberes práticos e, ao mesmo 

tempo, “as regras” de comportamento dos agentes dentro da divisão social do trabalho, 

fazendo-se observar o lugar que está destinado a ocupar, as regras morais, de consciência 

cívica e profissional, identificando neste processo, o significado destas regras de respeito 

pela divisão social-técnica estabelecida pela dominação de classe (o que significa 

exatamente para os futuros capitalistas e para seus servidores, como postarem-se uns 

perante os outros, burguesia e proletariado). 

 A partir desta observação, Althusser inicia os apontamentos sobre os mecanismos 

(que estão fora da produção) da reprodução da força de trabalho (força produtiva) 

empregada na produção. Identifica que a escola não apenas assume a tarefa de, no 

processo de reprodução, qualificar a mão de obra (ser o agente da reprodução qualificada), 

mas, na dinâmica balizada pelo conflito entre classes sociais, impõe também a submissão 

da classe trabalhadora às regras da ordem estabelecida, isto é, à ideologia dominante e, 

no que diz respeito aos agentes da burguesia, qualifica a capacidade de manejo desta 

ideologia nas tarefas de exploração e repressão a fim de que possam assegurar, também 

pela palavra, a sua dominação de classe. A escola (e outras instituições de Estado como 

a Igreja, ou outros aparelhos como o exército) tem de, além de ensinar “saberes práticos”, 

assegurar a sujeição da classe trabalhadora à ideologia dominante e assegurar à classe 

burguesa e seus agentes, o manejo desta ideologia, pois, todos os agentes da produção, da 

exploração e da repressão devem estar “penetrados” por esta ideologia, para assim 

desempenhar “conscienciosamente” as suas tarefas. Portanto, a reprodução da força de 

trabalho tem como condição sine qua non, a reprodução da qualificação e de sua sujeição 
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à ideologia dominante. Althusser conclui a este respeito que “é nas formas e sob as formas 

da sujeição ideológica que é assegurada a reprodução da qualificação da força de 

trabalho” (ALTHUSSER, 2008).  

Na busca por demonstrar os mecanismos de ação e funcionamento das formas de 

reprodução das forças produtivas e dos meios de produção, a análise althusseriana procura 

identificar, mais uma vez, como Marx concebe o entendimento acerca da maneira pela 

qual a estrutura de qualquer sociedade se constitui, o que na compreensão de Althusser 

sobre Marx, se dá por “níveis” ou “instâncias” articuladas por uma determinação 

específica, qual seja:  

 

[...] a infraestrutura ou base econômica (‘unidade’ das forças produtivas com 

as relações de produção) e a superestrutura que comporta em si mesma dois 

‘níveis’ ou ‘instâncias’: o jurídico-político (o Direito e o Estado) e o ideológico 

(as diferentes ideologias: religiosa, moral, jurídica, política, etc.) 

(ALTHUSSER, 2008, p. 258). 

 

Para melhor ilustrar suas afirmações, Althusser vale-se aqui da metáfora do 

edifício, desenvolvida em Introdução a Uma Contribuição para a Crítica da Economia 

Política (publicada originalmente em 1859), com o objetivo de representar a determinação 

em última instância pelo econômico: a representação da estrutura de toda a sociedade é 

posta, nesta figuração, como um edifício que comporta uma infraestrutura (base 

econômica) sobre a qual se erguem os dois andares da superestrutura (instâncias jurídico-

política e ideológica)3. 

Para Althusser, tal ilustração é própria do interesse teórico-pedagógico de Marx. 

Uma vantagem teórica, que permite inscrever no dispositivo teórico de seus conceitos 

essenciais aquilo que Althusser denomina índice de eficácia respectivo: a determinação 

em última instância, de acordo com a ilustração averiguada, do que se passa nos andares, 

                                                           
3 A respeito da tese levantada por Althusser sobre a determinação em última instância pelo econômico, é 

preciso ressaltar que esta denota um ponto de larga discussão, não só no que tange à teoria social apoiada 

nas considerações do autor especificamente, como também, de maneira geral, em toda teoria analítica de 

fundamento marxista. Ademais, para a corrente althusseriana de análise social, esta pode ser considerada 

como a tese que delimita a apreensão epistemológica de Louis Althusser em relação à obra de Marx, e 

marca um momento de transição, ou mesmo de ruptura, no conjunto da obra do filósofo francês. A presente 

Dissertação entende que, a despeito desta tese – afirmativa sobre a determinação em última instância pelo 

econômico – as observações e análises althusserianas sobre ideologia e AIE são pertinentes ao estudo de 

uma realidade social e busca, como apresentado anteriormente, analisar o desenvolvimento e a efetividade 

que apresentam – ideologia e AIE – reivindicando apropriar-se da tese que defende as implicações 

recíprocas entre estruturas, instâncias e instituições, na caracterização de processos sociais.  
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pelo que se passa na base (do que se passa na superestrutura, pelo que se passa na 

infraestrutura). 

Partindo deste índice respectivo, a superestrutura encontra-se afetada por índices 

de eficácia diferentes, pois, os andares superestruturais não são determinantes em última 

instância, mas, sim, determinados pela base, pela infraestrutura. São determinados os 

andares da superestrutura à sua maneira e seu índice de eficácia pode ser pensado, na 

ótica marxista de Althusser, sob duas formas: 1) afirmando a existência de uma autonomia 

relativa da superestrutura em relação à infraestrutura; 2) considerando uma ação de 

retorno da superestrutura sobre a infraestrutura. A vantagem teórica proporcionada pela 

metáfora espacial do edifício (a tópica marxista) é, simultaneamente, o fato de fazer ver 

que as questões de determinação são capitais e, por consequência, levantar o problema 

teórico do tipo de eficácia derivada própria à superestrutura: autonomia relativa da 

superestrutura e ação de retorno da superestrutura sobre a infraestrutura. Entretanto, esta 

representação da estrutura válida para qualquer sociedade é apenas descritiva, dado o fato 

de ser um artifício metafórico espacial. Althusser reconhece sua importância como ponto 

de partida, pois, indica a necessidade de partir da reprodução para pensar o que caracteriza 

o que há de essencial a respeito da existência e da natureza da superestrutura. Nas palavras 

do autor: 

 

Basta nos situarmos no ponto de vista da reprodução para que fiquem 

esclarecidas várias das questões cuja existência era assinalada pela metáfora 

espacial do edifício, sem que lhes tivesse sido dada uma resposta conceitual. 

(ALTHUSSER, 2008, p. 259). 

 

 Dando sequência à sua análise, Althusser, a partir então do ponto de vista da 

reprodução, analisa o direito, o Estado e a ideologia, pretendendo mostrar, 

simultaneamente, o que se passa do ponto de vista da prática e da produção por um lado, 

e por outro da reprodução.  

 A respeito do Estado, traz as referências dos escritos de Marx em O 18 Brumário 

de Luiz Bonaparte (publicado em 1852) e em outros estudos, principalmente sobre a 

Comuna de Paris, e também baseia-se em Lenin (Vladimir Ilyich Ulyanov, Rússia, 1870-

1824), em seu trabalho O Estado e a Revolução (publicado no ano de 1918), para 

identificar o Aparelho Repressivo: uma máquina de repressão que permite às classes 

dominantes assegurarem a sua dominação sobre a classe operária para a submeter ao 

processo de extorsão da mais-valia (à exploração capitalista). Compreende, portanto, o 
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Estado como Aparelho de Estado, não só no que diz respeito ao aparelho especializado, 

reconhecido a partir das exigências da prática jurídica – polícia, tribunais, prisões e 

exército – mas acima deste conjunto, o Chefe de Estado, Governo e Administração.  

 No entanto, aponta que a teoria marxista-leninista capta o essencial: o aparelho 

que define o Estado como força de execução e intervenção repressiva, lembrando que esta 

apreensão, assim como a metáfora sobre o edifício, permanece descritiva. Entenda-se que 

a apreensão althusseriana não critica as concepções ou representações descritivas de um 

objeto de estudos. Ao contrário, identifica a teoria descritiva como uma fase pertencente 

à descoberta científica, como uma fase inicial – a primeira de toda teoria da ciência das 

formações sociais – podendo encará-la como fase temporária, necessária ao 

desenvolvimento da teoria. E apesar da contradição exposta pelos termos dispostos num 

só conjunto – teoria e descrição – o autor afirma:  

 

1) que a ‘teoria descritiva’ é, sem dúvida alguma, o começo sem retrocesso da 

teoria, mas 2) que a forma ‘descritiva’ sob a qual se apresenta a teoria exige, 

pelo próprio efeito desta ‘contradição’, um desenvolvimento da teoria que 

supere a forma da ‘descrição’ (ALTHUSSER, 2008, p. 261).  

 

Por esta razão é possível afirmar que é correta a teoria descritiva do Estado que o 

identifica e o define como Estado de classe, existente no aparelho de Estado repressivo. 

Contudo, esta fase inicial exige por si mesma sua superação, correndo o risco de a teoria 

descritiva bloquear o desenvolvimento de uma teoria científica. Deste modo, para 

compreender mais profundamente os mecanismos e funcionamentos do Estado, é 

necessário acrescentar o entendimento sobre a função do poder de Estado. Afirmando que 

toda luta de classes política gira em torno da conservação do poder de Estado, ou seja, da 

conservação e da tomada do poder de Estado por uma classe, por uma aliança ou frações 

de classe, obrigatoriamente, para o avanço de uma teoria científica acerca do Estado, é 

preciso distinguir o poder de Estado (conservação ou tomada do poder de Estado) do 

aparelho de Estado, indicando que o aparelho de Estado “pode permanecer intacto apesar 

dos acontecimentos políticos que afetam a detenção do poder de Estado” (ALTHUSSER, 

2008). Concluindo suas considerações a respeito do tema, a teoria marxista do Estado, 

resume quatro pontos afirmados pelos clássicos do marxismo: 

1) O Estado é o aparelho repressivo de Estado; 

2) É necessário fazer a distinção entre aparelho de Estado e poder de Estado; 
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3) O objetivo da luta entre classes é a conquista do poder de Estado para 

utilização do aparelho de Estado; 

4) Em um processo revolucionário, a classe trabalhadora deve, primeiramente, 

tomar o poder de Estado para destruir o aparelho de Estado burguês e, em fases 

subsequentes, iniciar um processo de destruição do poder de Estado. 

Ainda que descritivos, estes quatro pontos comportam elementos complexos e 

diferenciais cujo funcionamento deve ser compreendido mediante aprofundamento 

teórico suplementar, devendo acrescentar-se à teoria marxista do Estado elementos de 

uma realidade mais complexa. Para tanto propõe a seguinte tese: 

 

Para fazer progredir a teoria do Estado, é indispensável levar em consideração 

não só a distinção entre poder de Estado e aparelho de Estado, mas também 

uma outra realidade que se encontra, manifestamente, do lado do aparelho 

(repressor) de Estado, mas não se confunde com ele. Designaremos essa 

realidade pelo seu conceito: os aparelhos ideológicos de Estado 

(ALTHUSSER, 2008, p. 264). 

 

Estes Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE) não se confundem com o Aparelho 

Repressivo de Estado, que funciona pela violência, física ou não – tendo em vista a 

violência administrativa revestida sob formas não físicas. Althusser designa por AIE “um 

certo número de realidades que se apresentam ao observador imediato sob a forma de 

instituições distintas e especializadas” (ALTHUSSER, 2008) e estabelece, 

empiricamente, sem grandes aprofundamentos, uma lista destas realidades, considerando, 

para a elaboração de uma teoria científica acerca do Estado, um exame pormenorizado e 

que ponha à prova as instituições listadas. Quais sejam:  

 AIE Religioso (sistema das diferentes religiões); 

 Escolar (sistema das diferentes escolas públicas e particulares);  

 Familiar;  

 Jurídico;  

 Político (sistema político de que fazem parte os diferentes partidos); 

 Sindical;  

 Da Informação (imprensa, rádio e televisão);  

 Cultural (letras, belas artes, desportos, etc.). 

Diferentemente do que se observa na análise do Aparelho Repressivo do Estado, 

existe uma pluralidade de AIE constituída por uma unidade não imediatamente visível. 



  
   

 

36 
 

Outra diferença constatada é a de que, enquanto o Aparelho Repressivo de Estado 

unificado pertence inteiramente ao domínio público, grande parte dos AIE em sua 

dispersão aparente revelam domínio privado. 

Para justificar o uso de exemplos de instituições privadas como Aparelhos 

Ideológicos do Estado, Althusser recorre à análise gramisciana que apresenta a tese de 

que “a distinção entre público e privado é uma distinção intrínseca ao direito burguês e 

válida nos campos (subordinados) em que o direito burguês exerce seus ‘poderes’” 

(ALTHUSSER, 2008), pouco importando se os AIE são públicos ou privados, levando 

em conta o funcionamento da instituição que exerce a função de AIE. 

O que distingue essencialmente o AIE do Aparelho Repressivo de Estado é o fato de 

o primeiro funcionar pela ideologia, e o segundo pela violência. Ambos, em realidade 

funcionam simultaneamente pela violência e pela ideologia, mas com diferenças que 

impedem a confusão entre um e outro. O Aparelho Repressivo de Estado funciona 

massivamente pela repressão (inclusive física) e secundariamente pela ideologia, 

enquanto que inversamente nos AIE prevalece o uso da ideologia e secundariamente o da 

repressão – no limite, atenuada, dissimulada ou simbólica. Constatar esta distinção do 

duplo funcionamento (prevalente ou secundário) pela repressão ou ideologia permite 

compreender o estabelecimento de combinações explícitas ou tácitas entre Aparelho 

Repressivo de Estado e Aparelhos Ideológicos de Estado e a constituição da unidade do 

corpo, aparentemente díspar, dos AIE. Sua unidade é afirmada na medida em que a 

ideologia pela qual funciona é a ideologia da classe dominante que detém o poder de 

Estado e dispõe do Aparelho Repressivo do Estado.  

Há que se conferir a diferença entre agir por leis e decretos – no Aparelho Repressivo 

de Estado – e agir por intermédio da ideologia – nos AIE. Diferença esta que revela a 

especificidade de cada conjunto de Aparelhos (Repressivo ou Ideológico) e afirma: “[...] 

nenhuma classe poderá deter, de forma duradoura, o poder de Estado sem exercer, ao 

mesmo tempo, sua hegemonia sobre os Aparelhos Ideológicos de Estado” 

(ALTHUSSER, 2008). Partindo desta afirmação, verifica que os AIE são, não só alvo, 

mas também o local da luta entre classes. Nas palavras do autor: 

 

A classe (ou aliança de classes) no poder não dita tão facilmente a lei nos AIE 

como no Aparelho (repressor) de Estado, não só porque as antigas classes 

dominantes podem conservar aí, por muito tempo, posições de força, mas 

também porque a resistência das classes exploradas pode encontrar o meio e a 
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ocasião de se exprimir neles, utilizando as contradições aí existentes ou 

conquistando pela luta posições de combate (ALTHUSSER, 2008, p. 267).  

 

Se for possível afirmar que é necessário para o desenvolvimento de uma teoria 

científica sobre o Estado, fazer-se a distinção entre poder de Estado e Aparelho de Estado, 

este segundo ponto precisa ser melhor definido, no sentido de delimitar o corpo de 

instituições que representam os Aparelhos Repressivos de Estado e o corpo dos Aparelhos 

Ideológicos de Estado, para tentar então averiguar seu papel, importância, função e ainda 

avançar o quadro descritivo dado pelo exemplo do edifício, pertinente à leitura da 

infraestrutura e superestrutura, na investigação acerca da reprodução das relações de 

produção. Significa dizer que a ação simultânea dos Aparelhos, Repressivos e Ideológicos 

de Estado são também responsáveis por assegurar esta reprodução. Entretanto, é preciso, 

conforme indica a exposição de Althusser, distinguir as funções exercidas nas estruturas 

de reprodução social pelos Aparelhos, Repressivos e Ideológicos, de Estado, pois, os dois 

tipos de Aparelho de Estado funcionam simultaneamente pela repressão e pela ideologia. 

Entretanto o Aparelho Repressivo de Estado funciona de maneira massivamente pela 

repressão e constitui um todo organizado, subordinado a um comando aplicado pelos 

representantes políticos das classes dominantes detentores do poder de Estado, enquanto 

os AIE são múltiplos, distintos e relativamente autônomos, suscetíveis de oferecer um 

campo objetivo onde as contradições expressam, velada ou abertamente, os efeitos das 

lutas entre classes sociais, tendo sua unidade assegurada, em grande medida,  

contraditoriamente4, pela ideologia dominante. 

Tendo constatado estas características, a leitura althusseriana pode representar a 

reprodução das relações “segundo uma espécie de ‘divisão do trabalho’” (ALTHUSSER, 

2008), onde o papel desempenhado pelo Aparelho Repressivo de Estado consiste em 

assegurar, pela força, as condições políticas da reprodução dele próprio e também das 

condições políticas do exercício dos AIE. E é por meio da ideologia dominante que a 

classe dominante assegura o estabelecimento das relações entre os Aparelhos, 

                                                           
4 É importante observar que Althusser, ao fazer referência ao caráter contraditório, ou seja, dialético, a 

respeito da função exercida pela ideologia dominante no que tange à unidade estabelecida ao conjunto dos 

AIE, demonstra cuidado em distanciar-se de alguma definição de cunho funcionalista/determinista a 

respeito do entendimento acerca do funcionamento dos AI em seu conjunto, ou mesmo em sua 

especificidade, dada a relativa autonomia que se estabelece entre os Aparelhos Ideológicos de Estado. Tal 

importância deve-se ao fato de o autor identificar a contradição estabelecida pela luta entre as classes sociais 

como o primado do desenvolvimento de uma análise científica acerca das relações sociais com base na 

teoria do Materialismo-histórico, fundada por Marx e Engels a partir da segunda metade do século XIX.  
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Repressivos e Ideológicos de Estado – em última análise, das relações que asseguram a 

exploração. 

Dissertando sobre a preponderância que cada tipo de Aparelho, Ideológico ou 

Repressivo, de Estado confere às formas de reprodução das relações de produção social, 

Althusser identifica as funções concernentes ao conjunto dos Aparelhos Ideológicos de 

Estado e destaca, dentro das formações sociais capitalistas, a posição determinante 

assumida pelo AIE escolar. Apesar de, em uma primeira leitura sobre a sociedade, se 

verificar a importância do AIE político, o autor analisa que ao longo da história do 

desenvolvimento da consolidação do poder burguês, existem momentos em que o AIE 

político manteve os interesses da burguesia, mesmo sem constituir, por exemplo, um 

sistema democrático parlamentar e justifica sua tese da seguinte maneira: 

 

Esta [a Escola] recebe as crianças de todas as classes sociais desde o Maternal 

e, a partir daí, com os novos e igualmente com os antigos métodos, ela lhes 

inculca, durante anos e anos, exatamente no período em que a criança está mais 

‘vulnerável’, imprensada entre o aparelho de Estado familiar e o aparelho de 

Estado escolar, determinados ‘savoir-faire’ revestidos pela ideologia 

dominante (língua materna, cálculo, história natural, ciências, literatura), ou 

simplesmente a ideologia dominante em estado puro (moral e cívica, filosofia). 

Em determinado momento, por volta dos dezesseis anos, uma grande 

quantidade de crianças vai parar ‘na produção’: são os operários ou os 

pequenos camponeses. Uma outra parte da juventude continua na escola: e haja 

o que houver, avança ainda um pouco para ficar pelo caminho e prover os 

postos ocupados pelos pequenos e médios quadros, empregados, pequenos e 

médios funcionários, pequenos burgueses de toda a espécie. Uma última 

parcela chega ao topo, seja para cair no semidesemprego intelectual, seja para 

fornecer, além dos ‘intelectuais do trabalhador coletivo’, os agentes da 

exploração (capitalistas, empresários), os agentes da repressão (militares, 

policiais, políticos, administradores, etc.) e os profissionais da ideologia 

(padres de toda a espécie, a maioria dos quais são ‘laicos’ convictos). Cada 

parcela que fica no caminho é praticamente provida da ideologia que convém 

ao papel que deve desempenhar na sociedade de classe: papel de explorado 

(com ‘consciência profissional’, ‘moral’, ‘cívica’, ‘nacional’ e apolítica 

altamente ‘desenvolvida’); papel de agente da exploração (saber dirigir e falar 

aos operários; as ‘relações humanas’), de agentes da repressão (saber dar 

ordens e se fazer obedecer ‘sem discussão’ ou saber manipular a demagogia da 

retórica dos dirigentes políticos), ou de profissionais da ideologia (sabendo 

tratar as consciências com o respeito, isto é, o desprezo, a chantagem e a 

demagogia que convêm, acomodados às regras da Moral, da Virtude, da 

‘Transcendência’, da Nação, do Papel da Pátria no Mundo, etc.) 

(ALTHUSSER, 2008, p. 272-273).  

 

A escola é, segundo Althusser, o lugar onde massivamente os indivíduos são 

expostos à inculcação da ideologia da classe dominante, o espaço onde é imposto um 

conjunto de regras sociais que contribuem para com a reprodução das relações de 
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produção – no capitalismo, com a reprodução das relações de exploração. Tal ideologia 

tem ainda a tarefa de dissimular estas relações, representando a Escola: 

 

[...] como neutra, desprovida de ideologia (na medida em que... é laica), na 

qual os professores, respeitadores da ‘consciência’ e da ‘liberdade’ das 

crianças que lhes são confiadas (com toda a confiança) pelos ‘pais’ (os quais 

são também livres, isto é, proprietários dos filhos), levam-nas a ter acesso à 

liberdade, à moralidade e à responsabilidade de adultos através de seu próprio 

exemplo, pelos conhecimentos, pela literatura e pelas virtudes ‘libertadoras’ 

(ALTHUSSER, 2008, p. 274). 

 

Ao dizer que os AIE funcionam pela ideologia, é necessário, para melhor 

compreensão analítica, identificar o que o autor entende por ideologia.  

 O Autor identifica que a expressão “ideologia” foi forjada por “Cabanis, Destutt 

de Tracy (França, 1754-1836) e pelos seus amigos, que lhe atribuíram por objeto a teoria 

(genética) da ideias” (ALTHUSSER, 2008) e que, posteriormente, Marx em suas obras 

de juventude atribuiu ao conceito um sentido totalmente diferente e ideologia “é, então, 

o sistema das ideias, das representações, que domina o espírito de um homem ou de um 

grupo social” (ALTHUSSER, 2008), que Marx  não aprofundou sistematicamente seus 

estudos sobre uma teoria da ideologia em geral e, por esta razão, Althusser se propõe a 

esquematizar esta teoria, considerando o projeto de uma teoria da ideologia em geral (a-

histórica) e uma teoria das ideologias particulares (as quais exprimem – sob a forma 

religiosa, moral, jurídica, política, etc., posições de classe), verificando que, em última 

análise repousam tais teorias na história das formações sociais e das lutas de classes que 

as engendraram. Sendo assim, afirma que não se pode formular uma teoria das ideologias 

em geral, tendo em vista as particularidades históricas e do desenvolvimento das lutas 

entre classes sociais. Entretanto, tal teoria se apresenta como elemento para a construção 

das teorias das ideologias, o que implica numa proposição aparentemente paradoxal, 

enunciada por Althusser nos seguintes termos: “a ideologia não tem história” 

(ALTHUSSER, 2008). 

Tal afirmação baseia-se em formulações expostas por Marx a partir de A Ideologia 

Alemã (1845) que, entretanto, segundo o autor, anunciam num primeiro momento a 

ideologia desprovida de história. Fórmula esta que, de acordo com sua análise, figura-se 

num contexto positivista, concebendo a ideologia como: “[...] uma construção imaginária 

cujo estatuto é exatamente semelhante ao estatuto teórico do sonho nos autores anteriores 

a Freud” (ALTHUSSER, 2008). 
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Ou seja, para Althusser, esta teoria atesta que a ideologia não constitui vinculação 

com a ordem societária, que é imaginária, constituída ao acaso. Sua avaliação é de que 

tal tese, apresentada n’A Ideologia Alemã, é puramente negativa/pejorativa acerca do 

entendimento do que é ideologia por significar simultaneamente: 1) que provém da 

alienação da divisão social do trabalho; 2) por não ter história própria. Sendo assim, 

afirma Althusser que a ideologia não tem história para Marx naquele momento (1845), 

pois ainda este não havia identificado que sua história (da ideologia) está situada fora 

dela, no lugar onde a única história é possível, quer dizer, na história dos indivíduos 

concretos. 

 Althusser então defende a tese, segundo ele próprio, radicalmente distinta da 

forma positiva-historicista d’A Ideologia Alemã, por crer poder sustentar que exista ao 

longo da história, ideologias com histórias próprias (o que se remete à teoria das 

ideologias particulares), determinadas pela conjuntura da luta entre classes e, por outro 

lado – e aqui se situa o aparente paradoxo outrora anunciado – argumenta que a ideologia 

em geral não tem história, mas não num sentido negativo – por sua história situar-se à 

parte dela própria – mas em sentido positivo, ou seja, no sentido que sua estrutura e seu 

funcionamento estão presentes, como definido n’O Manifesto do Partido Comunista (de 

1848), na história como sendo a história das sociedades de classe (o que se remete à teoria 

da ideologia em geral).  

Buscando a referência freudiana para a interpretação, segundo a qual afirma que 

o inconsciente é eterno, todavia, não transcendente a toda a história, porém, 

onipresente/trans-histórico/imutável na sua forma ao longo da história, identifica que “a 

ideologia é eterna como o inconsciente” (ALTHUSSER, 2008) e propõe uma teoria da 

ideologia em geral, no mesmo sentido que Freud propôs uma teoria do inconsciente em 

geral. O autor passa então a empregar o termo ideologia, designando a ideologia em geral 

– onipresente em toda a história das formações sociais. E para abordar a tese central sobre 

a estrutura e funcionamento da ideologia, propõe outras duas teses, uma negativa, 

referindo-se ao objeto representado sob a forma imaginária da ideologia, e outra positiva, 

referente à materialidade da ideologia. 

 Sobre esta primeira tese, diz que: “a ideologia representa a relação imaginária dos 

indivíduos com as suas condições reais de existência” (ALTHUSSER, 2008), ou seja, 

concepções, ideais de mundo, como aquela empregada pela moral, pela religiosidade, 

pelo sistema político e jurídico, que não correspondem à realidade, mas, sim, constituem 
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uma ilusão. Todavia, mesmo não correspondendo à realidade, sendo uma ilusão, admite 

que a ideologia faz alusão à realidade e que, interpretando-a, é possível encontrar “ sob 

sua representação imaginária de mundo, a própria realidade desse mundo” 

(ALTHUSSER, 2008), existindo, segundo Althusser, vários tipos de interpretação, sendo 

os dois mais conhecidos, o tipo mecanicista e a interpretação hermenêutica – esta última 

inaugurada pela Igreja, retomada por Feuerbach e em seguida por Marx em suas obras de 

juventude. 

Tal corrente (hermenêutica) identifica a causa da transposição para a deformação 

imaginária das condições de existência reais dos homens (para a alienação do imaginário 

da representação das condições de existência dos homens) como sendo a alienação 

material reinante nas condições de existência dos próprios homens, ou seja, os homens 

fazem uma representação alienada (imaginária) das condições de sua existência, por que 

estas condições são em si alienantes, dominadas pela essência da sociedade alienada: o 

trabalho alienado. Entretanto, o autor combate esta perspectiva que identifica que o que 

é refletido na ilusão ideológica são as condições de existência e afirma: 

 

[...] na ideologia, os ‘homens’ ‘representam’ não suas condições de existência 

reais, seu mundo real, mas antes de tudo, sua relação com essas condições de 

existência. É essa relação que se encontra no centro de toda representatividade 

ideológica, portanto, imaginária do mundo real (ALTHUSSER, 2008, p. 279). 

 

 Para Althusser, a relação estabelecida entre os homens e suas condições de 

existência contém a natureza da deformação imaginária contida na representação 

ideológica da realidade, por isto, toda ideologia representa na sua deformação, 

necessariamente imaginária, a relação (imaginária) dos indivíduos com as relações de 

produção e com as relações que delas derivam. Na ideologia é representada a relação 

imaginária dos indivíduos com as relações reais em que se encontram.  

 A respeito da segunda tese – referente à materialidade da ideologia – pede “[...] 

em nome do materialismo, um juízo prévio simplesmente favorável” (ALTHUSSER, 

2008) para aceitar o postulado, o que é necessário para avançar na análise acerca da 

natureza da ideologia e afirma a respeito do funcionamento dos AIE’s e da ideologia que: 

“uma ideologia existe sempre num aparelho e na sua prática ou suas práticas, esta 

existência é material” (ALTHUSSER, 2008). 

 Em sua análise observa que os indivíduos vivem numa representação de mundo 

determinada (na ideologia religiosa, moral, jurídica, etc.), cuja deformação imaginária 
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depende da relação imaginária dos homens com suas condições de existência (em última 

instância, com as relações de produção e de classes) e que esta relação é, em si mesma, 

dotada de existência material. De acordo com Althusser:  

 

Em todo esse esquema, constatamos, portanto, que a representação ideológica 

da ideologia é obrigada a reconhecer que todo ‘sujeito’, dotado de uma 

‘consciência’ e acreditando nas ‘ideias’ que sua ‘consciência’ lhe inspira e 

aceita livremente, deve ‘agir segundo suas ideias’, portanto, deve inscrever nos 

atos de sua prática material suas próprias ideias enquanto sujeito livre. Se não 

o fizer, ‘não está procedendo bem’ (ALTHUSSER, 2008, p. 281). 

 

 Significa dizer que a ideologia de uma ideologia – jurídica, religiosa, moral, etc. 

– reconhece (em sua deformação imaginária) que as ideias de um sujeito se materializam 

em seus atos, inseridos em práticas “reguladas por rituais em que elas se inscrevem, no 

seio da existência material de um aparelho ideológico” (ALTHUSSER, 2008). Sendo 

assim, o autor identifica em sua argumentação que na medida em que o sujeito age dentro 

de um sistema ideológico existente dentro de um Aparelho Ideológico material, que 

prescreve práticas materiais, reguladas por rituais, onde mostram-se – suas práticas – em 

atos concretos, expressos materialmente por este sujeito dotado de consciência, agindo de 

acordo com suas crenças, as ideias desaparecem enquanto tais, passando a substituir os 

termos: sujeito, consciência, crença e ato, inserindo-os em: práticas, rituais e Aparelhos 

Ideológicos de Estado; extraindo o termo central de que tudo depende: o sujeito, 

enunciando outras duas teses conjuntas: 1) só existe prática através e sob uma ideologia; 

2) só existe ideologia através do sujeito e para sujeitos. 

 Desta maneira, Althusser constata que a ideologia só existe pelo e para o sujeito, 

ou seja, “[...] a ideologia só existe para sujeitos concretos e esse destino da ideologia não 

é possível a não ser pelo sujeito: entendamo-nos, pela categoria de sujeito e seu 

funcionamento” (ALTHUSSER, 2008), o aparecimento da categoria do sujeito não só na 

constituição do modo de produção capitalista, principalmente com o desenvolvimento de 

uma determinada ideologia, sobretudo em seu caráter jurídico burguês. Sendo assim, tal 

categoria (a do sujeito) “constitutiva de toda a ideologia, seja qual for a determinação 

desta (regional ou de classe) e seja qual for a sua data histórica” (ALTHUSSER, 1980), 

e afirma: 

 

Nós dizemos: a categoria de sujeito é constitutiva de toda ideologia, mas, ao 

mesmo tempo e imediatamente, acrescentamos que a categoria de sujeito só é 

constitutiva de toda ideologia enquanto esta tem por função (que a define) 
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‘constituir’ indivíduos concretos como sujeitos. É nesse jogo de dupla 

constituição que se efetua o funcionamento de toda ideologia, sendo que esta 

nada é além de seu funcionamento através das formas materiais da existência 

desse funcionamento (ALTHUSSER, 2008, p. 284). 

 

Nesta perspectiva assinala: “o homem é por natureza um animal ideológico 

(ALTHUSSER, 2008) e procura identificar como, concretamente, esta análise acerca da 

ideologia se constata. Identificando a relação entre indivíduos, afirma que cada um dos 

interlocutores que propagam ou assimilam um discurso qualquer reconhecem uns aos 

outros como sujeitos. Tal evidência é em si um efeito ideológico, segundo Althusser 

(2008), “o efeito ideológico elementar”. Reconhecimento este imposto pela ideologia. 

Este reconhecimento ideológico é, necessariamente, a exemplificação de uma das duas 

funções da ideologia como tal (seu inverso é a função de desconhecimento ideológico) e 

que rituais cotidianos concretamente demonstram sua efetividade – e são por isto “rituais 

de reconhecimento ideológico” (ALTHUSSER, 2008). 

Todavia, tal prática cotidiana elementar propicia somente a consciência de uma 

prática eterna de reconhecimento ideológico e não oferece o conhecimento científico 

(desprovido de sujeito) a respeito dos mecanismos deste reconhecimento, o que é 

necessário se se pretende corroborar com um discurso que tenda a romper com a 

ideologia.  

Isto acontece, pois, a categoria de sujeito é constitutiva da ideologia, existente por 

conta da constituição dos sujeitos concretos em sujeitos. Ou seja, “toda a ideologia 

interpela os indivíduos concretos como sujeitos concretos, pelo funcionamento da 

categoria de sujeito” (ALTHUSSER, 2008). A ideologia tem a função de recrutar os 

sujeitos entre os indivíduos – interpelá-los. Esta interpelação passa-se de fato na 

ideologia, todavia, parece passar-se por fora dela, e por isso, aqueles que estão na 

ideologia se julgam fora dela. Este é um dos efeitos da ideologia – a denegação prática 

do caráter ideológico da ideologia, pela ideologia. Somente o conhecimento científico – 

sem sujeito/fora da ideologia – pode reconhecer a prática cotidiana da interpelação do 

sujeito pela ideologia. A ideologia interpela os indivíduos como sujeitos abstratos.  

 

2.2 Notas sobre ideologia e aparelhos ideológicos de Estado 

O artigo Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado é constituído por extratos 

de um manuscrito, publicado postumamente, onde se verifica o esforço do autor em 

dissertar a respeito de uma sistematização – encarada como necessária na tarefa de se 

pensar e agir num processo revolucionário de transformação social – das particularidades 

do que entendia como a constituição de uma Filosofia Marxista-leninista, considerada 

imprescindível ao estudo, dentro de uma perspectiva comunista, da realidade, 
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necessariamente, das condições de perpetuação das relações de produção (dominação) 

capitalista. E justamente por conta desta pretensão teórico/prática, o entendimento acerca 

do que é ideologia e dos mecanismos de sua efetivação se colocou como prioridade e 

ganhou relativa autonomia no conjunto de sua empreitada, sendo publicado pela revista 

La Pensée no ano de 1970, deixando incompleto o encerramento e a publicação deste seu 

trabalho5.  

Esta incompletude do trabalho possibilitou em grande medida qualificações 

pejorativas por parte da crítica que, não encontrando conexão direta com as apreensões 

althusserianas apresentadas em Pour Marx (1965) e Lire Le Capital (1965), identificou-

o como, por exemplo, expressão de uma análise reprodutivista da sociedade, 

funcionalista, ou mesmo, especificamente no campo do marxismo, como detentor de uma 

compreensão onde a dinâmica da luta de classes fosse anulada – é preciso ter em mente 

que a leitura dos textos de Louis Althusser encontra, não diferentemente de outras 

correntes de pensamento marxista, forte resistência e combate teórico por parte de 

intelectuais que se debruçam sobre as obras de Marx e de Engels e que consideram este 

caráter – o da luta de classes – vital para o entendimento da realidade e ação junto a ela. 

No conjunto de sua obra, outros elementos são alvos de críticas e de análise mais 

detalhada. Dentre estes: o entendimento do corte epistemológico verificado pelo autor ao 

longo da trajetória intelectual de Marx; consequentemente, a identificação que Althusser 

faz dos traços hegelianos na análise de algumas linhas do marxismo ao longo do século 

XX; a utilização de recursos teóricos advindos da psicanálise para análise a respeito do 

que é ideologia; e compreensão de uma leitura sintomal acerca da teoria política feita por 

Marx na constituição de O Capital. 

Ao enfrentar as críticas dirigidas ao seu trabalho acerca dos AIE, Althusser se viu 

obrigado a responder a alguns questionamentos em Notas sobre os Aparelhos Ideológicos 

de Estado (AIE) (publicado originalmente em 1976), contextualizando o ponto de partida 

da crítica que lhe foi feita e aprofundando seu raciocínio ao passo em que procurou situar 

sua leitura sobre a realidade, na tentativa de recuperar sua interpretação sobre o 

funcionamento de determinadas instituições que assumem o caráter de AIE, tendo o 

embasamento relativo à luta entre classes sociais como centro de suas concepções.  

                                                           
5 O referido trabalho, Sobre a Reprodução dos Aparelhos de Produção, foi publicado na França em 1995, 

e lançado no Brasil com o título Sobre a Reprodução, sob a responsabilidade da Editora Vozes no ano de 

2008. 
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Destacando como primeiro ponto da crítica feita a seu trabalho a acusação de fazer 

um leitura funcionalista dos AIE – que os define somente por suas funções imediatas, 

deste modo, submetendo a sociedade a uma interpretação não dialética e, nesta lógica, 

excluindo as possibilidades de transformação determinadas pela luta entre classes – o 

autor sinaliza que o específico da teoria que se pode retirar da obra de Marx acerca da 

ideologia, é a constatação da “primazia da luta de classes sobre as funções e o 

funcionamento do aparelho de Estado, dos aparelhos ideológicos de Estado” 

(ALTHUSSER, 2008), o que seria, segundo Althusser, incompatível à análise 

funcionalista imputada à obra.  

Althusser destacou que a ideologia dominante (da classe dominante) – existente e 

articulada no complexo de sistema dos AIE é resultante do longo e intenso embate entre 

classes sociais, ou seja, não se constitui pura e simplesmente como um dado de um 

sistema de órgãos definidos, que automaticamente decorreram da ação violenta ou 

preventiva da classe dominante, e afirmou: 

 

Formalmente, a classe dominante deve reproduzir as condições materiais, 

políticas e ideológicas de sua existência (existir é reproduzir-se). No entanto, 

a reprodução da ideologia dominante não é a simples repetição, não é uma 

reprodução simples, nem sequer uma reprodução ampliada, automática, 

mecânica de instituições dadas, definidas de uma vez por todas, por suas 

funções: é o combate pela unificação e renovação de elementos ideológicos 

anteriores, disparatados e contraditórios, numa unidade conquistada na e pela 

luta de classes, contra as formas anteriores e as novas tendências antagônicas. 

A luta pela reprodução da ideologia dominante é um combate inacabado que 

sempre é preciso retomar e que sempre está submetido à lei da luta de classes 

(ALTHUSSER, 2008, p. 240). 

 

A que se deve o fato de que este combate pela unificação da ideologia dominante 

seja sempre inacabado? A principal razão, de acordo com o autor, deve-se à materialidade 

e à diversidade das práticas, cuja ideologia espontânea se tenta unificar, contando ainda 

com as tarefas de combate à permanência de formas ideológicas e de AIEs em que 

preponderam as influências de uma antiga classe dominante, com a exigência de 

construção de uma unidade de classe que deve fazer reconhecer seus interesses gerais 

acima das contradições de interesses particulares, e com o combate também às formas 

tomadas pela ideologia da classe dominada. Como não se pode dar por acabado a luta 

entre classes, não se pode dar por finalizada a tarefa de unificar os elementos e as formas 

ideológicas existentes, quer dizer: “a ideologia dominante, embora seja essa a sua função, 
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nunca chega a resolver, totalmente, suas próprias contradições, que são o reflexo da luta 

de classes” (ALTHUSSER, 2008).  

Desta afirmação a respeito da primazia da luta de classes sobre a ideologia 

dominante e os AIEs, Althusser extrai outra tese: os AIEs são o lugar e o marco da luta 

de classes. Neles se prolonga a luta entre classes geral que domina a formação social em 

seu conjunto. Significa dizer que ao exercer a função de inculcação da ideologia 

dominante, os AIEs enfrentam também internamente a ações de resistência a esta função, 

que podem se dar velada ou abertamente, inclusive potencializando a explicitação do 

fenômeno fundamental que domina o fato imediato: “o caráter de luta de classes inerente 

à constituição histórica e à reprodução contraditória da ideologia dominante” 

(ALTHUSSER, 2008). 

Com esta análise, o autor tenta responder às críticas que lhe imputam o 

desenvolvimento de uma interpretação funcionalista da superestrutura e da ideologia – o 

que eliminaria a apreensão acerca da dialética da realidade pautada pela luta entre classes 

proporcionando uma leitura mecanicista das instâncias sociais.  

O que cabe ao trabalho que se apresenta é sistematizar o entendimento de algumas 

das teses abordadas ao longo de Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado que serão 

utilizadas em momentos posteriores da análise; e identificá-las no intuito de garantir a 

compreensão própria do contexto de realização do artigo que as anuncia, sem, contanto, 

adentrar nos debates propostos pelas mais diversas correntes de pensamento – dentro e 

fora do campo marxista – que rivalizam com a obra althusseriana. Deste modo, afirma-se 

a aderência a estas teses assumindo-as de acordo com o que aqui é exposto.  

Importante questão a ser observada diz respeito à exclusão do princípio da 

contradição6 na análise do terreno da reprodução social. Se parte-se do pressuposto 

teórico da existência de uma implicação recíproca entre estruturas (econômica e jurídico-

política), instâncias sociais (educação, cultura, religião, arte, etc.), e AIE, não significa 

dizer que exclui-se da análise o princípio de um antagonismo estrutural, como afirmado 

no capítulo I (Pressupostos da Análise Acerca do Objeto Concreto) desta dissertação, 

entre capital e trabalho assalariado dentro de uma totalidade social capitalista. Isto de 

                                                           
6 Conforme o verificado no Capítulo 2. Pressupostos da Análise Acerca do Objeto de Estudo, a exclusão 

do princípio da contradição atinge em primeiro lugar, a contradição entre elementos componentes de uma 

estrutura em particular do modo de produção capitalista, e em segundo lugar, a contradição entre diferentes 

estruturas do todo social.  
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maneira alguma deve impedir que se estude e se analise os antagonismos políticos e 

ideológicos próprios do conflito entre classes sociais. De maneira que, não se entende que 

a ação dos agentes no interior dos AIE está sujeita a uma submissão incondicional à 

ideologia dominante, mas, sim, que deva ser levada em conta toda ação de resistência 

que, individualmente ou em grupo, estes possam manifestar. A este respeito SAES (2014) 

afirma: 

 

Mas é preciso esclarecer que expulsar o princípio da contradição do terreno 

social não é sinônimo de postular a inexistência de conflitos numa sociedade 

estruturada, que funciona de modo estável. A vigência de estruturas não exclui 

a emergência de conflitos (econômicos ou políticos). Os conflitos são 

divergências coletivas que não têm caráter inconciliável; e que podem ser 

resolvidas dentro dos limites impostos pelas estruturas do modo de produção 

vigente. Fica claro, portanto, que o papel das estruturas não é o de imobilizar 

totalmente a vida social; e sim, o de confinar a dinâmica social dentro de certos 

limites, evitando que os conflitos coletivos, inevitáveis em qualquer tipo de 

sociedade de classes, convertam-se em contradições, tendentes a destruir o 

próprio modelo vigente de sociedade (p. 125). 

  

Ou seja, se não se exclui que a ação de resistência possa se manifestar no interior 

de um determinado AIE, não se pode considerá-la como fator de transformação estrutural 

de uma realidade social, tendo em vista que a desestabilização das estruturas econômica 

e jurídico-política, e não das instâncias sociais ou dos AIE, pode promover a passagem 

de um período de estabilidade a um período de crise que tenda a consolidar uma outra 

dinâmica de desenvolvimento societário, ou seja, a passagem de um modo de produção 

para outro. 

É preciso ainda, a respeito do entendimento acerca do conceito de Ideologia, 

destacar a dupla significação que Althusser atribui a ele, especialmente no tocante ao 

contexto de dominação ideológica burguesa no modo de produção capitalista: o caráter 

de ocultação da realidade é o primeiro ponto a se observar ao abordar o tema. O segundo, 

que concomitantemente se manifesta, é a função da Ideologia em pôr-se como agente da 

manutenção das relações de produção – de dominação de classe. Estes dois elementos se 

conjugam no e pelo conjunto dos AIEs ao passo em que materializam estas duas funções 

da ideologia dominante e desta maneira contribuem numa instância superestrutural, para 

com a perpetuação da reprodução das relações sociais. 

A partir de tal dinâmica – estabelecida entre ideologia e Aparelhos Ideológicos de 

Estado – é possível identificar que para Althusser, Ideologia não é apenas um conceito 
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abstrato, estipulado para a análise teórica de um objeto de estudo, mas, sim, uma instância 

da totalidade social e, exatamente por este motivo, balizada pelo desenvolvimento da luta 

entre classes sociais que se manifestam, logicamente, no interior do conjunto de AIE – o 

que não exclui a relativa autonomia que cada AI tem entre si e que seu conjunto possui 

em relação à base infraestrutural, o que implica salientar que o interior de cada AIE e seu 

conjunto são locais de desenvolvimento da luta de classes, cabendo ao estudo a tarefa de 

identificar o grau de enfrentamento social em determinado contexto histórico em que os 

AIE e seu conjunto estão inseridos. Desta forma, a análise teórica se consubstancia em 

elemento que possibilita o entendimento acerca da função social – de manutenção ou de 

oposição à hegemonia imposta pela classe dominante – exercida pelo AIE analisado em 

sua relativa autonomia ou pelo efeito de seu conjunto.  
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3 EDUCAÇÃO EM MUSEUS – PERSPECTIVAS DE ANÁLISE 

Ao se debruçar sobre a necessidade de estipular conceitualmente o tipo de 

Aparelho Ideológico de Estado que se pretende abordar, impera sobre a pesquisa o 

trabalho de historicizar o processo de desenvolvimento do que se entende hoje por 

instituição museológica, que se articula junto ao Aparelho de Estado, configurando 

concretamente um exemplo de AIE Cultural. Em relação ao objeto concreto que este 

projeto pretende estudar (a função social exercida pela educação em museus de história, 

pertencentes ao Estado de São Paulo), as transformações vivenciadas ao longo da história 

do museu devem ser abordadas para que se possa teorizar a respeito do modelo de 

instituição museológica apresentada em dias atuais.  

Em primeiro lugar, no que diz respeito à tipologia de museus – o que se remete ao 

acervo guardado pelas instituições – é preciso ter em mente que questões sobre uma 

nomenclatura mais específica, que dê conta de (ao mesmo tempo em que categoriza) 

explicitar ao público o objeto central das coleções, surgem como parte de uma conjuntura 

própria do século XIX, onde a catalogação e a classificação de conteúdo correspondem 

aos ecos positivistas que ressoam em diversas áreas em que a ciência possa se subdividir. 

Por esta razão, é impossível se pensar numa disponibilização de acesso ao museu, como 

em dias atuais, onde arte, ciência, etnografia e história, por exemplo, correspondam à 

salvaguarda de uma instituição de forma relativamente independente (relativamente 

autônoma) e de acesso público em outros períodos em que verificamos o desenvolvimento 

da institucionalização da prática colecionista.  

É certo dizer que tal prática (colecionista) pode ser observada em diversos 

períodos da história da humanidade e em diferentes localidades, ou seja, a formação de 

coleções de objetos (sejam estes os mais variados) pode ser observada como uma prática 

condizente a muitos modelos de sociedade em muitas regiões ao longo dos séculos, 

sempre guardando particularidades e significados diversos, referentes ao contexto em que 

se inseria. Todavia, para o que interessa a este trabalho, é importante se atentar às 

tendências colecionistas apresentadas por instituições que, numa determinada sociedade, 

exerceram força significativa na dinâmica estabelecida entre a superestrutura e a 

infraestrutura de uma realidade social.  
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3.1 O Templo das Musas 

O nome museu tem origem no grego mouseion que quer dizer casa das musas. As 

musas, identificadas pela mitologia grega como as filhas que Zeus gerou com Mnemósine 

(divindade representativa da memória), eram donas da memória absoluta, imaginação 

criativa e da previsão. Elas auxiliavam os homens a suportarem a tristeza e a ansiedade 

por meio da dança, da música e da declamação de poemas. Voltado – como toda 

instituição destinada regularmente às atividades fora do âmbito da produção econômica, 

numa sociedade pautada na exploração do trabalho escravo – ao uso de uma classe 

aristocrática, o mouseion era uma espécie de templo designado ao desenvolvimento do 

saber filosófico. “As obras de arte expostas no mouseion existiam mais em função de 

agradar as divindades do que serem contempladas pelos homens” (SUANO, 1986).  

O maior mouseion do mundo antigo foi erguido em Alexandria, no século II a.C., 

e tinha como finalidade coletar o saber (utilizando-se de termos modernos) de maneira 

enciclopédica. Não apenas obras de arte para a contemplação dos homens e das 

divindades faziam parte de seu acervo. O Mouseion de Alexandria guardava ainda 

instrumentos cirúrgicos e astronômicos, minérios de diversas qualidades trazidos de todo 

o território conhecido, peles de animais raros na região onde se localizava, além de contar 

em sua estrutura com um zoológico, jardim botânico, observatório, anfiteatro e biblioteca. 

Seu objetivo central era o de discutir e transmitir todo o saber existente de então. Dentre 

os trabalhos realizados por este mouseion, figuram um dicionário de mitos, um detalhado 

levantamento geográfico do mundo que se conhecia e ainda um sumário do pensamento 

filosófico. 

Decorre que, da característica de acumular conhecimento de maneira 

enciclopédica tal qual foi posta em prática pelo Mouseion de Alexandria, a atividade de 

compilação excessiva de materiais e dados sobre um tema específico permanece ao longo 

dos séculos ligada à palavra museu – mesmo que se dispense instalações.   

 

[...] compilações sobre diversos temas eram publicados com o nome de 

‘museu’. Assim como o Museum Metallicum, publicada por volta de 1600 pelo 

naturalista e colecionador Aldovrando de Bologna e do qual se dizia conter 

todo o conhecimento da época sobre metais. No século XVIII publicou-se em 

Frankfurt, Alemanha, o Museum Museorum (que era um elenco de especiarias) 

e, em Londres, o Poetical Museum (coletânea de canções e poemas). E o 

Museum Britanicum, folhetinho publicado em 1791, nada mais era que 

compilações sobre ‘assuntos elegantes para conversação’ e ‘coisas curiosas, 

pitorescas e raras’, segundo sua própria apresentação (SUANO, 1986, p. 11). 
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A Roma Antiga (753 a.C. - 476 d.C.), especialmente em seu período imperial (27 

a.C. - 476 d.C.), expressou em sua máxima potência o que a prática colecionista 

representou para o Mundo Antigo: em tempos de paz, demonstrava o poderio e a força 

dos povos conquistados, já que as coleções em posse das classes sociais dominantes de 

Roma eram compostas pelos butins de guerra; em tempos de guerra e grandes despesas 

do Estado, tais coleções serviam como reserva econômica, pois, constituíam-se em grande 

medida, de objetos de ouro, prata e pedras preciosas. Além disto, o efeito distintivo – de 

causar a distinção entre classes sociais – não era desprezado, tanto por instituições, quanto 

por particulares. 
 

As coleções dos templos eram perfeitamente visitáveis pelo público comum e 

algumas coleções particulares eram abertas à visitação, como as do imperador 

Agripa, que conclamava outros romanos a imitá-lo. O sentido de tais coleções 

era demonstrar ‘fineza, educação e bom gosto’, sobretudo em relação à cultura 

grega (SUANO, 1986, p. 13). 

 

No período medieval (sec. V - sec. XV), a Igreja Católica, pregando o 

“despojamento, o desprendimento dos bens materiais supérfluos” (SUANO, 1986), 

passou a ser a principal Instituição receptora de doações. Seus tesouros, então, passaram 

a ser utilizados como lastro na constituição de alianças, pactos políticos e no 

financiamento de guerras contra Estados e indivíduos que se manifestassem como 

inimigos do Estado papal.  

 

3.1.1 Instituições públicas 

O marco que comumente se tem como referência no que tange à criação de um 

museu público é a abertura do Museu Britânico em 1759, mesmo que no século XVII, no 

ano de 1683, houvesse sido inaugurado também na Inglaterra o Ashmolean Museum de 

Oxford, que teve sua origem marcada pelas doações das coleções de John Tradeskin e 

Elias Ashmole – este último, recomendando especificamente a musealização de seu 

acervo – tendo, todavia, sua visitação restrita a especialistas e estudantes da universidade. 

Paralelamente a este exemplo, é possível destacar que algumas galerias de palácios reais 

eram abertas à visitação, como é o caso da Galeria de Apolo, no Palácio do Louvre, em 

Paris, abertas também restritivamente a estudantes e artistas, desde 1681. A 

particularidade do Museu Britânico é de que sua administração mantinha declarada a 

obrigatoriedade da visitação, que acontecia mediante prévio agendamento (de no mínimo 

duas semanas de antecedência, o que, entretanto, levava-se até meses para conseguir) a 

qualquer um que fizesse o pagamento do caro preço dos ingressos. Suano (1986) 

identifica que a política econômica dos séculos XVI e XVII é que “gerou uma política 
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educacional e cultural responsável, em parte, pela ampliação do acesso às grandes 

coleções” (SUANO, 1986). Isto porque: 

 

A importação de obras de arte era vista como escoamento de riquezas 

perfeitamente evitável caso os artistas nacionais produzissem de forma a 

contentar o mercado interno. Era necessário, portanto, propiciar-lhes 

oportunidades de convívio com as obras de arte das coleções reais e criarem-

se academias de arte que servissem ao aprendizado e ao crescimento artístico 

(SUANO, 1986, p. 25-26). 

 

 Note-se que a partir destas observações apontadas pela citação, é possível 

identificar o desenvolvimento da instituição museológica no Período Moderno (1453-

1789) – que coincide com o início do modo de produção capitalista – intrinsecamente 

ligado ao desenvolvimento da prática econômica de um período e do pensamento 

econômico imposto pelas classes dominantes – e da mesma forma que isto pode ser 

afirmado para o que tange ao Período Moderno, pode também ser apontado para outras 

formas de desenvolvimento econômico (aquelas já mencionadas acima) pré-capitalistas. 

Estas considerações são válidas na medida em que se pretende afirmar, e claramente 

demonstrar, as correlações estabelecidas entre estruturas, instâncias e aparelhos no passo 

do desenvolvimento de uma totalidade social, sobretudo, quando se aborda o tema da 

intervenção do Estado na implementação e manutenção de políticas que visam à 

perpetuação de AIE Cultural.  

No bojo da divisão social capitalista do trabalho, também o poder do Estado 

ganhou novos contornos a partir do Período Contemporâneo. Na análise de Marx: "O 

poder centralizado do Estado, com os seus órgãos onipresentes (exército permanente, 

polícia, burocracia, clero e magistratura) – órgãos forjados segundo plano de uma 

sistemática e hierárquica divisão de trabalho – têm origem nos dias da monarquia 

absoluta, ao serviço da nascente sociedade burguesa como arma poderosa nas lutas contra 

o feudalismo" (MARX, 1988). Contudo, ao efetivar seus processos revolucionários contra 

o Antigo Regime (1640 na Inglaterra e 1789 na França), a burguesia europeia livrou-se 

de "toda espécie de entulho medieval, direitos senhoriais, privilégios locais, monopólios 

municipais e de guilda e constituições provinciais" (MARX, 2008), desobstruindo o 

caminho que impedia seu domínio sobre o Aparelho de Estado. Neste processo, o controle 

do capital sobre o trabalho assalariado passou a se concretizar por intervenção do Estado 

capitalista que, sob dominação burguesa ganhou o caráter de "uma força pública 
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organizada para a escravização social, de uma máquina de despotismo de classe" (MARX, 

2008).  

Desta forma, os poderes econômicos, políticos e ideológicos passaram a obedecer 

categoricamente a mesma ordem, produzindo e reproduzindo a dinâmica do modo de 

produção capitalista. Neste contexto, é certo, pois, afirmar que “a burguesia, a exemplo 

da aristocracia, passou a fazer uso do museu como palco para exibição de suas conquistas” 

(SUANO, 1986), por meio direto, criando museus particulares, ou intermediado pelo 

Estado, com a implementação de museus públicos. Diferentemente de uma coleção 

particular que pode ser tomada como expressão de um “retrato” do proprietário7, o acervo 

de uma instituição museológica pública “não reflete o corpo da sociedade, ainda que seja 

produto dela” (NERY, 2015), mas é estabelecida numa dinâmica bastante prolixa e difusa 

num circuito relativamente estreito que inclui políticos no controle do Aparelho 

Burocrático de Estado, diretores, artistas, críticos, colecionadores e o público 

frequentador.   

Ao observarmos as considerações de outra autora, Marília Xavier Cury (2011), é 

possível indicar que se deva retroceder ao período da formação dos Estados Modernos, 

entre os séculos XVI e XIX, momento onde a identificação do Estado junto ao conjunto 

da nação se manifestou como uma imposição no que diz respeito à sua condição de 

aparelho superestrutural – condição esta de aparelho responsável pela manutenção da 

reprodução das condições (materiais e ideológicas) da exploração capitalista do trabalho 

– para se entender o processo de definição e estabelecimento da instituição museológica 

como agente de distinção de classe burguês por meio de uma ação educativa. A partir das 

exposições da autora, é possível ressaltar que especialmente na França, dado o contexto 

                                                           

7 Neste ponto, é pertinente citar outra passagem do livro de Suano (1986) em que é possível identificar 

ainda o fenômeno da distinção (material e ideológica) entre classes sociais, reificado por e pela manutenção 

do Museu. Neste caso, se referindo a uma Instituição particular, a autora reproduz a seguinte nota redigida 

por Sir Ashton Lever (1729-1788) publicado em diversos jornais ingleses “Isto é para informar o Público 

que, tendo-me cansado da insolência do Povo comum, a quem beneficiei com visitas ao meu museu, cheguei 

à resolução de recusar acesso à classe baixa, exceto quando seus membros vierem acompanhados com um 

bilhete de um Gentleman ou Lady do meu círculo de amizades. E por meio deste eu autorizo cada um de 

meus amigos a fornecer um bilhete a qualquer homem ordeiro para que lhe traga onze pessoas, além dele 

próprio, e por cujo comportamento ele seja responsável, de acordo com as instruções que ele receberá na 

entrada. Eles não serão admitidos quando Gentlemen ou Ladies estiverem no Museu. Se eles vierem em 

momento considerado impróprio para sua entrada, deverão voltar em outro dia” (SUANO, 1986, p. 25-26). 

Tratando-se de uma coleção particular, onde aquele que lhe detém a posse determine diretamente os 

procedimentos que garantam o acesso ao acervo preservado, claramente se tem aqui a manifestação de um 

sujeito de classe/de uma ideologia de classe/de um comportamento de classe, que expressa abertamente, 

sem veleidade alguma, a que e a quem se destina a visitação à determinada instituição museológica. 
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ditado pelos processos revolucionários de 1789, os museus tiveram importância 

fundamental no que diz respeito à reverberação de uma ideologia dominante ao mesmo 

tempo em que marcava a distinção entre classes sociais.  

 

Os museus nesse período foram instrumentos de integração cultural e da 

enculturação popular para a definição da cultura nacional. Nesse processo os 

indivíduos tornaram-se livres para o trabalho, e a solidariedade grupal se 

desfaz (Martín-Barbero, 1997, p. 128). O saber e sua transmissão também se 

modificam e o saber popular é posto à parte e rotulado como exótico, 

folclórico, e de outras denominações pejorativas. Dessa forma, o saber popular 

é desvalorizado, as classes populares também. Estas são tidas como atrasadas 

e vulgares (CURY, 2011, p. 11). 

 

 É possível, a partir da argumentação acima, considerar que tal instituição (o 

museu), já no início do Período Contemporâneo (a partir de 1789), expressa 

características correspondentes àquelas identificadas por Louis Althusser no que diz 

respeito à função assumida materialmente pela ideologia das classes dominantes quando 

reverberada pelo AIE (em sua especificidade ou em seu conjunto) – que é a de interpelar 

o indivíduo e sujeitificá-lo. Notadamente, pode-se identificar o museu como exemplo de 

AIE Cultural que institucionaliza e difunde a ideologia das classes dominantes a respeito 

da produção cultural de uma nação, etnia, grupo ou classe social. A consequência desta 

dinâmica mantida pelo AIE Cultural é o estabelecimento da distinção entre o saber e suas 

manifestações das classes altas e o saber e suas manifestações das classes populares. “O 

museu é fruto do saber moderno que exclui o saber popular e ao mesmo tempo as classes 

populares” (CURY, 2011). 

Ainda sobre a função identificada de forjar uma ideologia nacional no contexto da 

revolução de 1789 na França, Suano (1986) reconhece que o museu prestou-se muito bem 

às necessidades da burguesia em estabelecer-se como classe dirigente, recordando que 

em 1791 as Assembleias Revolucionárias propuseram a criação de 04 novos museus: 01) 

o Louvre, aberto em 1793 “com o fim de educar a nação francesa nos valores clássicos 

da Grécia e de Roma e naquilo que representava sua herança contemporânea” (SUANO, 

1986, p. 28); 02) o Museu dos Monumentos, criado para reconstituir o passado da nação 

revolucionária; 3) o Museu de História Natural; e 4) o Museu de Artes e Ofícios, ambos 

destinados ao pensamento científico. Suano (1986) ainda aponta que no final do século 

XVIII e na primeira metade do XIX, aqueles que ainda hoje são considerados os mais 

importantes Museus da Europa Ocidental (o Belvedere de Viena inaugurado em 1783, o 

Museu Real dos Países-Baixos, em Amsterdam de 1808, o Museu do Prado, em Madri de 
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1819, e o Altes Museum em Berlim de 1810) foram construídos seguindo as orientações 

postas em prática pela burguesia francesa. 

No passo do desenvolvimento das instituições museológicas, o período pós-1789 

delineou suas funções de AIE Cultural e, sobretudo, o discurso institucional assumiu a 

tarefa de prolongar a dominação de uma ideologia das classes sociais dirigentes – 

assumindo esta qualquer uma de suas formas. Tradicionalmente, o modelo de museu 

assume o objetivo de expor um determinado conteúdo que representa ideologicamente 

(dando função prática à ideologia dominante) a dominação imposta pelas classes 

dirigentes. Desta forma, a prática educativa realizada no e pelo museu assume a tarefa de 

veicular, essencialmente, seu conteúdo ideológico – balizado pelas classes dominantes. 

Sendo assim:  

A mensagem expositiva é objetiva e a ação educativa é uma representação clara 

e convincente. As formas de aprendizagem estão restritas à visão e ao 

pensamento e estão apoiadas na autoridade dos especialistas do museu. A 

experiência do público é o circuito que ele percorre na exposição e no museu 

(CURY, 2011, p. 21). 

 

É possível, então, compreender que o discurso institucional se constitui em uma 

forma pela qual se manifesta a prática educativa em museus, que prescinde de uma equipe 

especializada em aplicar didaticamente o conteúdo expográfico por meio de ações 

pedagógicas no interior das instituições museológicas. 

Atualmente o ICOM (International Council of Museums) atribui como funções de 

uma instituição museológica 03 grandes questões: salvaguarda, classificação e 

comunicação de um determinado acervo. Essas funções são postas em prática por meio 

de uma série de áreas – curadoria, reserva técnica, setor educativo, etc. – que dentro dos 

museus atuam sob uma sistemática normatização. 

 

A instituição do museu, criada e mantida pela sociedade, repousa sobre um 

conjunto de normas e de regras (medidas de conservação preventiva, interdição 

de tocar nos objetos ou de expor substitutos apresentados como originais, etc.), 

elas mesmas fundadas sobre um sistema de valores: a preservação do 

patrimônio, a exposição de obras-primas e de espécimes únicos, a difusão de 

conhecimentos científicos modernos, etc. Sublinhar o caráter institucional do 

museu é também, portanto, reafirmar seu papel normativo e a autoridade que 

ele exerce sobre a ciência ou as Belas Artes, por exemplo, ou a ideia de que ele 

está ‘a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento’ (ICOM, 2013, p. 50). 

 

Entende-se neste trabalho que o discurso institucional é o resultado do saber 

institucionalizado pelo museu que se impõe sobre o conteúdo do acervo musealizado, 
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reafirmando, como identificado na citação acima, seu papel normativo e sua autoridade 

sobre determinada instância social que seu acervo pretende abarcar – arte, ciência, 

história, etc. O discurso institucional é o fruto gerado por esta série de normatizações que 

em primeiro momento, no tocante ao museu público, são sistematizadas pela relação 

estabelecida entre Aparelho Burocrático de Estado e Aparelho Ideológico de Estado e, 

posteriormente arranjadas pelos setores – curadoria, reserva técnica, setor educativo, etc. 

– de uma determinada instituição. 

Sua relação junto à educação em museus se manifesta na medida em que esta é 

conferida sob uma série de diretrizes, estipuladas tanto pelo Aparelho Burocrático de 

Estado (Secretaria de Cultura ou de Educação, por exemplo), quanto pelos setores 

internos do museu (AIE Cultural).  

 

3.1.2 O século XIX e a consciência nacional 

Suano (1986) aponta que a partir do século XIX as instituições museológicas na 

Europa e nos EUA manifestavam duas grandes tendências ideológicas: a primeira 

tendência, de cunho enciclopédico, marcou os 50 primeiros anos do século. Os museus 

se constituíram catalogando e organizando seus acervos caracterizando-se como “uma 

grande exposição de ‘tudo’ que a natureza e o homem criassem de importante e exótico” 

(SUANO, 1986), referindo-se neste último ponto – ao exótico criado pela natureza e pelo 

homem – à maneira de se referenciar aos povos colonizados ao redor do mundo pelas 

potências capitalistas, no intuito de ressaltar a suposta superioridade dos colonizadores. 

Já na segunda metade do XIX, a grande tendência manifestada por este AIE Cultural – o 

museu – foi a de “despertar ou enraizar a consciência nacional” (SUANO, 1986), 

refletindo de forma imediata as questões referentes às definições de fronteiras, de 

conquistas de território e soberania do Estado Nacional (principalmente no que se remete 

ao contexto da criação do Estado alemão e do Estado italiano), configurando-se como 

uma espécie de Museu patriótico por toda a Europa e pelos EUA.    

Neste ponto (de despertar ou enraizar uma consciência patriótica) é que a 

educação (enquanto instância social) ganha novos contornos e apropriação no contexto 

museológico. O que Suano (1986) identifica como extensão cultural, tem sua aplicação 

definida no início do século XX na Europa e nos EUA, e indica que: 
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Essa modalidade de atividade [extensão cultural] ganhou corpo no início do 

século, sobretudo nos EUA, mas também nos países industrializados da 

Europa. Seu fim mais imediato na Europa era atingir as grandes levas de 

adultos que, sugados pelas fábricas desde crianças, chegavam à maturidade 

‘embrutecidos’ e ‘violentos’, segundo as autoridades que se ocupavam da 

educação e da cultura. Na realidade, era crença das elites dirigentes que o 

proletariado era violento apenas por ser ignorante, daí a necessidade de educá-

los. Nos EUA, o objetivo da extensão cultural era, por assim dizer, aclimatar e 

ambientar os contingentes de imigrantes à língua, costumes e tradições 

americanas (SUANO, 1986, p. 60). 

 

Percebe-se que neste contexto, aquilo que a autora identifica como extensão cultural, 

ou seja, a atividade educativa programada pelo museu, é posta como mecanismo de 

inculcação ideológica de um discurso institucional – de uma tendência ideológica. A 

finalidade que este mecanismo se coloca desde o início de sua implementação sistemática, 

é a de aperfeiçoar os meios pelos quais uma ideologia dominante se manifesta junto às 

classes populares, necessariamente, à classe trabalhadora.  

 

3.2 Tendências ideológicas e museus no contexto brasileiro 

No que diz respeito ao Brasil, é certo apontar que no país foram instituídos os 

primeiros museus da América do Sul: o da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios (hoje, 

Escola Nacional de Belas Artes), no ano de 1815; e o Museu Real (hoje, Museu Nacional) 

em 1818. Ambos na cidade do Rio de Janeiro, sede da Corte de D. João VI. Mais tarde, 

em 1823, foram inaugurados o Museu de História Natural de Buenos Aires, na Argentina 

e o Museu Nacional de Bogotá na Colômbia8.  

No Brasil, tanto o Museu da Escola Real de Ciências e Ofícios, quanto o Museu 

Real “foram criados nos moldes europeus, embora muito mais modestamente” (SUANO, 

1986, p. 34). O primeiro, abrigava a coleção de quadros trazidos pela Corte, 

especialmente por D. João VI, quando de sua fuga de Portugal em 1808. O segundo, 

voltado especificamente à história natural, teve início como uma diminuta coleção, que 

era antes de sua institucionalização, conhecida como Casa dos Pássaros.  

A imensa maioria dos museus brasileiros foi criada nas décadas de 1930 e 1940, 

sempre como iniciativa do Estado. O interessante a se observar é que, seja em âmbito 

                                                           
8 Excetuando-se o contexto brasileiro, os primeiros museus sul-americanos foram criados nas primeiras 

décadas de cada independência nacional conquistada. 
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federal ou estadual, as instituições museológicas tiveram forte vinculação junto ao teor 

educacional. Suano (1986) afirma que: 

 

As ideias do uso educacional do museu atingiram o Brasil ainda nos anos 30, 

através de estudiosos da geração do educador Anísio Teixeira e que como ele 

trabalhavam dentro do conceito da ‘Escola Nova’. É importante lembrar aqui 

os trabalhos de Pachoal Lemme, de F. Venâncio Filho, de E. Sussekind de 

Mendonça e de José Valladares. No trabalho de Sussekind de Mendonça 

vemos sugestões de grande alcance e profundidade que até hoje nossos museus 

não souberam absorver. Ele apontava, por exemplo, para a necessidade de o 

museu se incorporar à educação regular, sobretudo infantil, de forma precisa e 

coordenada e não como local de simples visitas anuais, por mais animadas que 

fossem. No campo da ação educativa supletiva do museu, seu trabalho sugeria 

temas, contatos com associações, horário noturno de abertura, mudança de 

instalações, recursos audiovisuais, metodização das visitas, salas especiais 

para crianças, etc. (p. 61). 

 

Na década de 1930 as instituições museológicas brasileiras, principalmente 

aquelas ligadas à administração federal reverberaram a ideologia de que a integração 

nacional estaria necessariamente ligada ao desenvolvimento da República. Sob o 

comando de Getúlio Vargas (1882-1954), uma série de intelectuais ligados à educação e 

à cultura nacional trabalharam na implementação de uma leva de medidas, visando o 

estabelecimento e a propagação do papel centralizador do Estado Brasileiro. Reformas 

educacionais e a criação de órgãos de gerenciamento do patrimônio nacional foram 

implementadas em oposição às oligarquias e interesses regionais na tentativa de 

consolidar uma consciência cívica integradora.  Data deste período, por exemplo, a 

criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1937), projetado por 

Mário de Andrade (1893-1945), e destaca-se a elaboração de quatro Museus federais: o 

Museu da Inconfidência, em Ouro Preto (MG, 1938); o Museu Imperial, em Petrópolis 

(RJ, 1939); o Museu das Missões, em Santo Ângelo (RS, 1940); e o Museu do Ouro, em 

Sabará (MG, 1945). Este conjunto de museus expressaram os anseios do Governo Federal 

em estabelecer uma rede de “caráter integrador e evolutivo dos acontecimentos ligados à 

história, criada sob o prisma de formação do Estado Nacional” (MISAN, 2008). 

 

3.2.1 O Estado de São Paulo e a criação da Rede de Museus Histórico Pedagógicos: 

Educação cívica e instituição guardiã do conhecimento 

No que tange à particularidade do Estado de São Paulo, é possível referir-se como 

grande exemplo de construção deste tipo de instituição museológica, que vincula toda sua 

concepção à prática educativa, a série de Museus Histórico Pedagógicos (MHP) – 
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iniciativa de Sólon Borges dos Reis (1917-2006), então Diretor Geral do Departamento 

de Educação da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação, na década de 1950, na 

intenção de criar no interior de São Paulo, instituições de memória e pesquisa a respeito 

da biografia dos quatro presidentes brasileiros oriundos do Estado (Museus Histórico 

Pedagógicos, Prudente de Morais em Piracicaba, Campos Salles em Campinas, Rodrigues 

Alves em Guaratinguetá e Washington Luís em Batatais), e “cultuar o período 

republicano” (MISAN, 2008).  

Entretanto, a grande tendência ideológica expressa pelo discurso institucional – 

algo verificável inclusive em dias atuais –, cristalizada no Estado de São Paulo – não 

sendo um exagero dizer que esta é a grande tendência museológica cristalizada no país – 

caracterizou-se na constituição de uma instituição que se estabeleceu como guardiã do 

conhecimento científico oficial, veículo de uma ideologia de teor cívico e de caráter 

nacionalista, desde o final do século XIX. Como parte dos acervos, além dos incontáveis 

retratos, no que diz respeito ao período imperial (1822-1889) de nobres, e no republicano 

(a partir de 1889) de membros da alta burocracia estatal e da alta burguesia, há de se citar 

outros exemplos que até hoje fazem parte das coleções daqueles que, mesmo em dias 

atuais, são dois dos mais importantes museus do Estado de São Paulo: o Museu Paulista 

da USP (o Museu do Ipiranga) inaugurado em 1895, e a Pinacoteca do Estado, fundada 

em 1905. Nestas duas instituições museológicas pode-se encontrar expostos como parte 

de suas exposições permanentes, obras que deixam clara a intenção do poder público, por 

meio do discurso institucional, em formar a consciência, impor o gosto estético – visto 

que o Academicismo impera como estilo – e educar o comportamento cívico (como é o 

caso de Independência ou Morte (1888), de Pedro Américo, e de Fundação de São Paulo 

(1908), de Oscar Pereira da Silva, ambos do acervo do Museu Paulista da USP) e moral 

(destacando-se o tríptico La Faiseuse d’anges (1908) de Pedro Weingärtner, no acervo 

da Pinacoteca do Estado) da população, além de obras que caracterizam o modo de vida 

da alta sociedade (a exemplo do quadro Leitura (1892), de Almeida Junior, no acervo da 

Pinacoteca do Estado) em contraste com o da classe trabalhadora – em sua maioria, rural 

(sendo o latifúndio tratado sempre de maneira idílica), no final do século XIX e início do 

XX – (como são os exemplos de O Violeiro (1899) e Caipira Picando Fumo (1893), 
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ambos de Almeida Junior, de posse do acervo da Pinacoteca do Estado)9. Como observa 

NERY (2015): 

 

O que se pode perceber ao estudar a coleção artística desde a criação do Museu 

Paulista até a regulamentação da Pinacoteca do Estado é a representação de 

interesses e ideologias de alguns grupos que se alternam no poder, cada qual 

com projetos próprios. Há, portanto, uma multiplicidade de contextos e 

processos institucionais à qual a coleção paulista estava sujeita: temporal-

histórica, ressignificando os objetos, em que são selecionados uns e ‘afastados’ 

outros; de produção dos objetos, no caso das pinturas; a própria proposição do 

pintor como ideólogo em seu tempo; e também o contexto museológico, que 

influi decisivamente sobre a forma de apropriação e apresentação da coleção 

(p. 140). 

 

É imprudente, ou mesmo leviano, interpretar que a pesquisa aqui apresentada faça 

o juízo de que o discurso institucional de tais instituições tenha se mantido imutável até 

dias atuais. Primeiramente, porque as mudanças dos planos políticos e ideológicos no 

bojo do controle do Aparelho de Estado implementam invariavelmente transformações 

no funcionamento dos AIE (isoladamente ou em seu conjunto); e, em segundo lugar, 

porque a institucionalização dos programas de ação educativa imprimem – e isso, 

necessariamente a partir das últimas décadas do século XX – outras formas do conteúdo 

expográfico agir, no que tange ao efeitos ideológicos e formativos (formação da 

consciência dos sujeitos). 

 Todavia, quando se aborda historicamente o processo de desenvolvimento das 

instituições museológicas no Estado de São Paulo, a tendência ideológica de expressar, 

por meio do discurso institucional, um teor cívico de caráter nacionalista, permaneceu e 

se refinou ao passo em que o Aparelho Burocrático de Estado perpetrou medidas 

institucionais para cristalizar tal tendência pela ação dos Museus Histórico Pedagógicos 

entre as décadas de 1950 e 1960. Tais museus foram criados sob direção do Serviço de 

Museus Históricos, órgão este pertencente à Secretaria de Educação do Estado, e 

implantados em diversas cidades do interior paulista – constituindo assim a maior rede de 

museus históricos e públicos criada no país10 –, transferidos à Secretaria de Estado da 

                                                           
9 As obras citadas são reproduzidas como exemplo ilustrativo nos Apêndices do trabalho, no item 

Referências Iconográficas.  

10 De acordo com ÁVILA (2014), desde o nascimento dos Museus Histórico Pedagógicos em 1956 até 

1973, a Rede de Museus Histórico Pedagógicos (a autora aponta que a criação da Rede MHP é formada em 

1958) se organizava em torno de 79 instituições, sendo que deste total 57 foram criadas no período e 22 

incorporadas a pedido de suas gestões. Ao longo dos anos, algumas destas Instituições foram extintas por 

não terem efetivamente sido implementadas, ou por não alcançarem fortalecimento suficiente. Atualmente, 

a Rede MHP é formada por 49 museus em 49 municípios do interior do Estado de São Paulo. 
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Cultura em 1968 e iniciado o processo de municipalização destas instituições em 1998, 

sendo suas tutelas transferidas às cidades onde estão localizados. Este processo de 

constituição e transferências administrativas permite indicar que: 

 

Tal estratégia, denominada ‘Implantação dos museus históricos e pedagógicos 

do estado de São Paulo’, permitiu ao poder estadual afirmar-se no campo da 

cultura e da educação de modo hegemônico, relegando ao município a cessão 

do imóvel, o deslocamento de professores da rede pública para a direção dos 

museus, e o auxílio na coleta e no armazenamento do acervo. Ao impor-se na 

criação, direção e organização da rede de museus, o governo estadual pôde 

priorizar e preservar um determinado ponto de vista sobre a história do estado 

de São Paulo, relegando outros focos, como por exemplo, a própria história 

das cidades. Com base nisso, pode-se dizer que esta foi uma das estratégias – 

aplicada ao longo de cerca de cinquenta anos – usada pelo poder público 

estadual para subsidiar e garantir sua supremacia em campos como o da 

Cultura e da Educação. O resultado, legado como herança dessa longa gestão, 

foi o delineamento, a adoção e a manutenção de um modelo paradigmático de 

museu histórico do interior de São Paulo” (MISAN, 2008, p. 176-177). 

 

Ao assumir a direção do Serviço de Museus Histórico Pedagógico, em 1957, 

Vinício Stein Campos (1908-1990) redigiu o regulamento e estabeleceu como prática que, 

a cada museu criado, o nome de um patrono – “tais patronos eram personagens 

importantes na história de fundação da cidade, ou tiveram destaque na política estadual 

ou do país” (MISAN, 2008) – deveria ser rememorado e para isso contou com a 

colaboração do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (IHGSP). Misan (2008) 

indica que a aproximação de Stein Campos junto ao IHGSP, tendo em vista, 

principalmente, sua atuação como membro da comissão da Revista do IHGP, que lhe 

permitia seleção dos temas e conteúdo do material produzido, “pode ter servido como um 

roteiro histórico importante na escolha de cidades e de patronos, para o embasamento de 

seu plano de criação e assentamento de uma rede de museus públicos” (MISAN, 2008).   

Há de se considerar que entre 1894 e 1994 a Revista do IHGP produziu cerca de 1561 

artigos referentes a biografias desses patronos referenciados pela Rede de Museus 

Histórico Pedagógicos de São Paulo e sobre a origem das cidades onde se encontram 

instalados. Não por acaso, procurava-se priorizar a instalação destes museus naqueles 

edifícios onde nasceram ou viveram seus patronos. A autora ainda identifica que as 

cidades, onde ao longo dos anos, foram implementados os museus da Rede MHP, 

delineiam os trajetos percorridos por bandeirantes, diversas passagens de D. Pedro I e D. 

Pedro II pelo Estado, a configuração de grupos escolares de destaque nas regiões 

interioranas, como também encontros políticos e convenções que antecederam à 

proclamação da República, cidades-sede dos Institutos Históricos e Geográficos e do 
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Partido Republicano Paulista (PRP), focos de resistência daquilo que é chamado 

comumente de Revolução Constitucionalista de 1932, e o avanço da economia 

agropecuária e industrial. O relacionamento estabelecido entre a Rede de Museus 

Histórico Pedagógicos e o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo ao longo dos 

anos prestou-se a cumprir uma dupla função: “afirmar a participação do estado de São 

Paulo no imaginário republicano (sobretudo no da oligarquia paulista), bem como 

buscava reforçar a identidade do IHGSP, como guardião e leal depositário desta 

memória” (MISAN, 2008).  

Numa cronologia de desenvolvimento das instituições museológicas no Estado de 

São Paulo, é possível identificar que o trabalho do Aparelho de Estado em perpetrar uma 

ideologia de teor cívico de caráter nacionalista, engendrada como guardiã do 

conhecimento oficial/científico por meio de um AIE Cultural, remonta ao período anterior 

ao desenvolvimento da Rede MHP, como por exemplo é o caso do Museu Republicano 

de Itu, inaugurado em 1923. Entretanto a criação da Rede de MHP, em vez de privilegiar 

o caráter estritamente regional – sobretudo, focado na fundação da cidade onde fora 

implementado – passa a destacar traços e personalidades regionais, vinculando-as ao 

desenvolvimento da vida republicana brasileira. Desta maneira, o museu passa a exercer 

a função de tecer, por meio da implementação e veiculação de símbolos (monumentos, 

bandeiras e hinos), uma vinculação, no plano ideológico, entre os conceitos de povo, 

nação e república, na tentativa de suprimir, ideologicamente, a luta entre classes sociais, 

tendo em vista a desigualdade material posta a uma realidade social – desigualdade esta 

que impede o estabelecimento de uma unidade numa sociedade dividida em classes – na 

tentativa de forjar uma identidade patriótica. Desta perspectiva, a implementação da Rede 

de Museus Histórico Pedagógicos vinculados ao Instituto Histórico Geográfico de São 

Paulo representou um salto qualitativo no que diz respeito ao estabelecimento de um AIE 

Cultural destinado à criação e difusão de uma ideologia nacional/patriótica, atendendo 

aos interesses de uma classe dominante em subsumir a classe trabalhadora numa dinâmica 

de manutenção das condições de exploração do trabalho, dissimulados num discurso onde 

a construção indenitária da república (do país) é atrelada à concepção de integração e 

desenvolvimento nacional, vangloriando os aspectos regionais do Estado de São Paulo.  

 

A inclinação de Stein à ideologia que configurou as ações empreendidas na 

educação e na cultura nos anos 1930 permitiu que, por meio da tipologia de 

seu acervo de suas atividades e do engajamento com a comunidade local, os 

MHP perpetuassem a vocação de, prioritariamente, moldar uma nação por 
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meio da valorização de seus heróis e de importantes acontecimentos históricos 

(MISAN, 2008, p. 199). 

 

Misan (2008) identifica ainda que foi principalmente no período da Ditadura 

Militar (1964-1965), especificamente na década de 1970, que as instituições da Rede 

MHP experimentaram seu auge. Foi no período que grande parte dos museus constituíram 

seus acervos, notadamente por doações particulares, e desempenharam intensa atividade 

junto às escolas (AIE Escolar), desta maneira afirmaram sua vocação tal qual concebida 

em 1956, quando estavam plenamente consoantes com as propostas pedagógicas 

(ideológicas) de teor cívico, de caráter nacionalista, já colocadas desde a década de 1930 

pelos escolanovistas.  

 

A aliança do poder público – representado pela Secretaria de Educação e, 

posteriormente, pela Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo – com 

educadores e servidores (em especial os filiados ao IHGSP) colaborou para 

que tal prática preservasse e perpetuasse, até os dias atuais, ideais antigos, 

alheios às mudanças históricas (MISAN, 2008, p. 199). 

 

Não foi veiculada pelo discurso institucional a perspectiva do conceito de “nacional” 

(de cultura nacional/unidade nacional) em contraposição ao conceito de “alienação” (de 

cultura alienada), conforme a discussão fora tratada por setores de esquerda no país, 

notadamente, pelo Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), durante as décadas 

de 1950 e 1960. O discurso ideológico projetado pelo Estado, veiculado pelo discurso 

institucional dos museus “ao erigir a nação como categoria central de reflexão, encobre 

as diferenças de classe e elabora uma ideologia que unifica capitalistas e trabalhadores” 

(ORTIZ, 2011)11. 

 

3.3 A criação do Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP) 

Na década de 1980, precisamente no ano de 1986, foi inaugurado o Sistema 

Estadual de Museus (SISEM-SP) – conjuntamente ao Sistema Estadual de Bibliotecas e 

do Sistema Estadual de Arquivos – que teve em seu decreto de criação mencionada a 

                                                           
11 A este respeito, ver o capítulo Alienação e Cultura, do livro Cultura Brasileira e Identidade Nacional de 

Renato Ortiz, onde o autor explicita as críticas de Maria Silva Carvalho Franco a Álvaro Vieira Pinto e suas 

considerações sobre Cultura Brasileira nos anos de 1950. 
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“gradual municipalização dos museus estaduais localizados no interior do Estado”12. 

Segundo Àvila (2014): 

 

Esses municípios, à época, já haviam assumido o ônus da gestão desses 

equipamentos, suprindo-os com funcionários provenientes da prefeitura, 

subsidiando ações e o zelo pelo acervo. Todavia, pelas indefinições desses 

museus e a própria forma de sua criação (sem a participação da comunidade 

local), eles foram relegados a um ‘limbo’, onde nem o Estado nem a prefeitura 

e nem a comunidade se sentiam aptos a cuidar dessas instituições (p. 79).  

 

 Em 2006, após reorganização da Secretaria Estadual de Cultura, foi criada a 

Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico (UPPM), responsável pela gestão 

dos museus estaduais e também pelo apoio às demais instituições museológicas do 

Estado. Exercendo um trabalho contínuo de municipalização daquelas instituições que 

foram criadas no bojo da formação da Rede MHP, por meio da UPPM, o Estado 

administra o Grupo de Preservação do Patrimônio Museológico (GPPM) e o Grupo 

Técnico de Coordenação do Sistema Estadual de Museus de São Paulo (GTC SISEM-

SP), que exercem as funções de “apoiar e tramitar os processos de doação dos acervos 

estaduais aos municípios que os sediam, ou seja, a municipalização” (ÁVILA, 2014).  

De acordo com informações divulgadas pelo site do próprio Sistema Estadual de 

Museus de São Paulo, o SISEM-SP congrega e articula (hoje) os museus paulistas, com 

o objetivo de promover a qualificação e o fortalecimento institucional em favor da 

preservação, pesquisa e difusão do acervo museológico do Estado. Em seu último 

mapeamento, realizado no ano de 2010, foram listadas 415 instituições museológicas 

públicas e privadas, distribuídas em 190 municípios do Estado. 

 

3.4 Reorganização das forças produtivas: O Brasil na conjuntura internacional de 

desenvolvimento de políticas neoliberais 

É preciso constatar que entre as décadas de 1980 e 1990, a conjuntura econômica 

e política do país sofreu alterações substanciais em comparação às décadas anteriores. 

Essa mudança conjuntural configurou novas tendências e perpetrou novos mecanismos 

de inculcação ideológica, configurando o estabelecimento de outras formas de interação 

entre museus (AIE Cultural), ideologia e educação.  

                                                           
12 Decreto nº 24.634, de 13/01/1986, art. 2, IV. 
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Não por acaso a década de 1990 foi o período em que a discussão sobre políticas 

públicas13 para educação ganhou fôlego no Brasil junto à opinião pública e foi alvo de 

intenso protagonismo de profissionais da área. Com o final da Ditadura, que vigorou entre 

1964 e 1985, e a promulgação da Constituição Federal em 1988 este debate – sobre 

políticas públicas para educação no país – ganhou novos contornos e foi colocada em 

pauta a ação das instituições públicas – incluindo os museus – junto às temáticas 

pertinentes à manutenção do chamado Estado Democrático de Direitos, consolidação e 

defesa dos direitos, participação cidadã e o papel da sociedade civil organizada na 

concepção de uma metodologia educacional adequada à nova realidade brasileira, que 

entendesse e atendesse toda à gama de diversidades sociais do país.  

Todavia, a nova ordem social proclamada não rompeu com os traços do 

desenvolvimento social brasileiro estabelecido até então. Alteradas as regras de 

participação nas instituições governamentais, a subordinação da classe trabalhadora ao 

capital brasileiro e internacional se manteve. Além de não romper com os meios de 

apropriação de capitais, a Nova República não responsabilizou o Estado e não puniu os 

perpetradores, diretos ou indiretos, civis e militares que violaram Direitos Humanos 

durante o regime imposto anteriormente.  

A formação das políticas públicas para a educação brasileira faz parte deste 

contexto e pagaram caro pela reorganização do Estado na garantia da produção do valor 

numa nova etapa da mundialização do capitalismo. No capitalismo bojo das reformas 

neoliberais que norteavam, de maneira mais ou menos explícita, as diretrizes estatais na 

América Latina no final da década de 1980, a resposta privatizadora, anunciada como 

resolutiva dos problemas escancarados pelos resultados de uma burocrática gestão do 

                                                           
13 Alvo de amplo debate, o conceito de política não deve ser aqui identificado como sinônimo de políticas 

públicas. Não se fala, neste trabalho, como falou Platão, Aristóteles, Kant, Weber ou Hannah Arendt, por 

exemplo, quando procuraram, cada qual a sua maneira, dissertar sobre política. Ao se utilizar do termo 

políticas públicas, busca-se identificar a ação do Estado que, sob o controle de um determinado Governo – 

representante de uma fração das classes sociais dominantes – põe em prática “estratégias governamentais”. 

Estratégias estas que “pretendem intervir nas relações de produção (no caso da política econômica) ou 

intervir no campo dos serviços sociais (no caso da política social)” (VIEIRA, 2001). Deve-se neste ponto 

observar que, a distinção entre políticas públicas econômicas e políticas públicas sociais, dá-se, 

necessariamente, em nível teórico, na finalidade de, didaticamente, identificar a estrutura social que 

diretamente é atingida pela ação do Estado quando agindo por interferência de seu Aparelho Político. Cabe 

ainda ressaltar que se tem como pressuposto de análise que, a função exercida pelo Estado, de forma geral, 

é a de, por meio de sua intervenção mais variada, fazer reproduzir as condições sociais de exploração da 

classe trabalhadora. Sendo então, dever de quem pesquisa, e comunga desta afirmação, identificar e 

dissertar sobre as particularidades da referida ação, como por exemplo, por meio das políticas públicas para 

a educação. 
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Estado brasileiro do período, ganharam força e vasto campo de experimentação – tendo 

em vista a consolidação da partilha de empresas públicas que se colocou em prática na 

década posterior – quando da reorganização do Estado no Brasil. É possível afirmar que 

em diversos aspectos referentes à consolidação de políticas públicas, tais como para a 

educação – que, dado o desinteresse das classes sociais que administram o Estado 

brasileiro em garantir melhorias no atendimento das necessidades apresentadas pela 

classe trabalhadora, no que diz respeito à disponibilização de atendimento público – em 

fins da década de 1980, iniciou-se no Brasil o processo de desenvolvimento de um setor 

privado, dissimulado já no período ditatorial, que paulatinamente se apropriava dos 

recursos estatais em benefício de seus lucros e, como consequência, sucateava cada vez 

mais o atendimento à população carente de recursos. A este respeito, Oliveira (2009) 

observa que:  

 

No Brasil, o processo de desenvolvimento de um setor empresarial na 

educação é antigo, remontando, pelo menos, ao período da ditadura militar. 

Entretanto, isso era dissimulado, pois a legislação proibia que as instituições 

de ensino, ‘pela sua natureza’, dessem lucro. Apenas com a promulgação da 

Constituição de 1988 é que se explicitou a possibilidade de existência de 

escolas com fins lucrativos. A posterior regulamentação desse dispositivo na 

lei de Diretrizes e Bases e na legislação complementar acelerou seu 

crescimento (OLIVEIRA, 2009, p. 741). 

 

Ao passo destas transformações vivenciadas pela sociedade brasileira, verificou-

se no conjunto das economias centrais da produção capitalista o desenrolar de políticas 

econômicas que visavam solucionar os problemas enfrentados pelos grandes 

conglomerados de diversos setores do capital mundializado, a partir da crise que atingiu 

a produção e a circulação de capitais na década de 1970. O que hoje denominamos 

neoliberalismo teve seu emblema estampado pelas medidas econômicas e políticas 

adotadas pelos governos Ronald Reagan (eleito em 1980) e Margaret Thatcher (eleita em 

1979) nos EUA e na Grã-Bretanha, respectivamente. Menos referenciados, entretanto, 

mais próximos à realidade brasileira estão os exemplos do Chile e da Argentina para a 

efetivação de políticas neoliberais. Nestes casos em particular, as ditaduras comandadas 

por militares foram responsáveis pelas implementações dos ajustes sociais, políticos e 

econômicos determinados pelas cartilhas da Escola de Chicago, Banco Mundial (BM) e 

Fundo Monetário Internacional (FMI). Já na década de 1970 as ações militarizadas dos 

Estados Chileno e Argentino foram as responsáveis por experimentar as obras de 

reorganização da produção e reprodução do capital. Contudo, o caminho militarizado 
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abriu espaço para que os anos de 1980 cedessem lugar à neoliberalização do planejamento 

econômico e do Estado, consolidado na década seguinte. Esta vereda foi trilhada por toda 

América Latina e guiada por Brasil, Argentina e Chile que no decorrer dos anos 1990 

retiraram todo seu aparato militar do controle do Estado e reestruturaram as relações 

institucionais entre capital e trabalho. 

 

Como se instaurou a neoliberalização e quem o fez? A resposta em países como 

o Chile e a Argentina nos anos 1970 foi tão simples quanto rápida, brutal e 

segura: um golpe militar apoiado pelas classes altas tradicionais (assim como 

pelo governo norte-americano) seguido pela cruel repressão de todas as 

solidariedades criadas no âmbito dos movimentos trabalhistas e sociais 

urbanos que tanto ameaçaram seu poder. Mas a revolução neoliberal que se 

costuma atribuir a Thatcher e Reagan a partir de 1979 tinha de ser instaurada 

por meios democráticos. A ocorrência de uma mudança de tamanha magnitude 

exigia que se construísse antes o consentimento político num espectro 

suficientemente amplo da população para que se ganhassem eleições. Aquilo 

que Gramsci denomina ‘senso comum’ (definido como ‘o sentimento 

sustentado em comum’) tipicamente fundamenta o consentimento. O senso 

comum é construído com base em práticas de longa data de socialização 

cultural que costumam fincar raízes em tradições nacionais ou regionais 

(HARVEY, 2008, p. 49). 

 

Parques industriais deficitários, precariedade dos serviços públicos e acentuada 

desestabilização da inflação desenhavam o cenário da realidade brasileira pós-Ditadura e 

latino-americana de uma maneira geral, na virada da década de 1980 para 1990. BM, FMI 

e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) realizaram no ano de 1989 em 

Washington, capital dos EUA, uma rodada de reuniões que visou o estabelecimento de 

uma série de medidas no intuito de reorganizar as políticas econômicas e sociais nos 

países da periferia do capital, na garantia da solidez de seus investimentos nesta nova 

etapa da mundialização da economia. O que a grande mídia internacional denominou de 

O Consenso de Washington, estabeleceu programas e metas para reorganização produtiva 

na América Latina seguindo os manuais editados pelos acadêmicos neoliberais desde os 

anos 194014 e testados na prática pelo braço armado da burguesia imperialista na América 

do Sul entre as décadas de 1970 e 1990. Sob o título de Latin American Adjustment: How 

Much Has Happened? (Ajuste latino-americano: O que têm acontecido?), o encontro teve 

por objetivo proceder a uma apreciação das reformas econômicas realizadas nos países 

latino-americanos que até então pareciam predestinados a conviver com inflação alta. Os 

                                                           
14 “O neoliberalismo nasceu logo depois da II Guerra Mundial, na região da Europa e da América do Norte 

onde imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e política veemente contra o Estado intervencionista 

e de bem-estar. Seu texto de Origem é O Caminho da Servidão, de Friedrich Hayek, escrito já em 1944” 

(ANDERSON, 2008, p. 9). 
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encontros possibilitaram às instituições envolvidas estabelecerem uma série de medidas 

no intuito de acabar com os altíssimos índices inflacionários e integrar as economias da 

região ao mercado mundial, atendendo às necessidades dos Estados centrais da economia 

capitalista. As medidas do Consenso de Washington foram: 1) disciplina fiscal, 2) redução 

dos gastos públicos, 3) reforma tributária, 4) juros de mercado, 5) câmbio de mercado, 6) 

abertura comercial, 7) investimento estrangeiro direto, com eliminação de restrições, 8) 

privatização das estatais, 9) desregulamentação (afrouxamento das leis econômicas e 

trabalhistas), e 10) direito à propriedade intelectual. 

Orientadas por organizações internacionais, principalmente BM, FMI e BID, as 

reformas gerenciais e organizativas do Estado brasileiro, tanto em nível federal, estadual, 

ou municipal, tiveram como pano de fundo a reorganização das forças produtivas nesta 

etapa de desenvolvimento econômico e social. A neoliberalização dos mercados exigiu 

mais do que uma remodelação da atividade industrial em nível mundial como saída de 

uma crise.  

 

Em suma, o neoliberalismo se tornou hegemônico como modalidade de 

pensamento que se incorporou às maneiras cotidianas de muitas pessoas 

interpretarem, viverem e compreenderem o mundo. O processo de 

neoliberalização, no entanto, envolveu muita ‘destruição criativa’, não 

somente dos antigos poderes e estruturas institucionais (chegando mesmo a 

abalar as formas tradicionais de soberania do Estado), mas também das 

divisões do trabalho, das relações sociais, da promoção do bem-estar social, 

das combinações de tecnologias, dos modos de vida e de pensamento, das 

atividades reprodutivas, das formas de ligação à terra e dos hábitos do coração 

(HARVEY, 2008, p. 13). 

 

Uma nova concepção sobre o mundo, sobre seu passado, presente e futuro, sobre 

as formas de sociabilidade e perspectiva da história, foi forjada para atender às 

necessidades da reprodução capitalista, cultura, educação – prática educativa –, arte... a 

lógica do mercado cooptou a atividade socializadora e institucionalizou seu acesso, 

limitou-a à compra e à venda de seus produtos na perspectiva de condicionar o consumo 

de bens produzidos e incentivar o avanço neoliberal no acúmulo de capitais. O direito ao 

atendimento de demandas sociais transfigurou-se em possibilidades de acesso, por meio 

do mercado, à compra e usufruto de serviços. Isto porque se fez necessário ao capital 

implementar um duro processo de desmonte daquilo que se convencionou chamar de 

Estado de Bem-estar Social, principalmente, na Europa e nos EUA, fruto de intensa 
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mobilização da classe trabalhadora no pós- Segunda Guerra Mundial15, quando sindicatos 

e movimentos de lutas sociais conquistaram garantias de atendimento, por parte do poder 

público, em setores como saúde, previdência social, educação, transporte e moradia. Ao 

enfrentar a resistência dos trabalhadores no desmantelar daquela forma de gerenciamento 

do Estado e da economia, a burguesia internacionalizada necessitou reordenar as 

perspectivas da classe trabalhadora, no sentido mais largo do termo. 

 

3.4.1 O Plano Diretor da Reforma do Estado: Consolidação das OS e OSCIP 

A respeito do quadro brasileiro é preciso destacar ainda a eficácia com que o traço 

repressivo do Estado atuou no combate aos movimentos de lutas sociais. Testado pelo 

mundo afora, o uso da violência monopolizada pelo Estado se mostrou como arma 

fundamental para a implementação do neoliberalismo. Não só as ditaduras chilena e 

argentina como também o governo Reagan e o thatcherismo colocavam-se 

escancaradamente violentos na sua ação de criminalização das forças sociais 

contestadoras da ordem social imposta. A ditadura brasileira deixou mais forte esta 

característica deste Estado e no período de implementação do neoliberalismo no Brasil se 

multiplicam os exemplos desta herança ainda calando as mentes e as bocas que se abriram 

no direcionamento de algo diferente do que estava sendo imposto.  

 

O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-

econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido 

liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras individuais no 

âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos à 

propriedade privada, livres mercados e livre comércio. O papel do Estado é 

criar e preservar uma estrutura institucional apropriada a essas práticas; o 

Estado tem de garantir, por exemplo, a qualidade e a integridade do dinheiro. 

Deve também estabelecer as estruturas e funções militares, de defesa, da 

política e legais requeridas para garantir direitos de propriedade individuais e 

para assegurar, se necessário pela força, o funcionamento apropriado dos 

mercados. Além disso, se não existirem mercados (em áreas como a terra, a 

água, a instrução, o cuidado da saúde, a segurança social ou a poluição 

ambiental), estes devem ser criados, se necessário pela ação do Estado. Mas o 

Estado não deve aventurar-se para além dessas tarefas. As intervenções do 

Estado nos mercados (uma vez criados) devem ser mantidas num nível 

                                                           
15 Interessante é observar que o avanço do mercado em processo de neoliberalização ganhou lastro e poder 

de propaganda com a queda do regime soviético. Sucumbindo às contradições internas e ao ataque das 

potências centrais do capitalismo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que existiu entre 

1922 e 1991, cedeu terreno ao novo modelo de gestão da economia, tirando imediatamente crédito de 

qualquer argumentação teórica e de qualquer exemplo objetivo da história moderna e contemporânea que 

fizesse frente à ofensiva neoliberal. O colapso do sistema soviético ainda se faz presente e cobra um preço 

elevado a quem ousa contestar a hegemonia capitalista pós 1991.  
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mínimo, porque, de acordo com a teoria, o Estado possivelmente não possui 

informações suficientes para atender devidamente os sinais do mercado 

(preços) e porque poderosos grupos de interesse vão inevitavelmente distorcer 

e viciar as intervenções do Estado (particularmente nas democracias) em seu 

próprio benefício (HARVEY, 2008, p.12). 

 

As práticas educativas brasileiras são resultado desta conjuntura, dominada pela 

lógica do mercado neoliberal. A Escola Pública é ainda mais sucateada e o ensino privado 

é capitaneado pela financeirização16 – muitas vezes, ligada a conglomerados 

internacionais – assume, de forma generalizada, o terreno onde a prática educativa é 

instituída por todo o território nacional. 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado aprovado em 1995 deu as 

bases para que serviços públicos essenciais previstos pela Constituição Federal de 1988 

pudessem ser realizados tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada, cumprindo com 

a tarefa de criar mercados e contribuir com suas expansões. O que outrora foi constituído 

pelo Estado, por meio de intensa mobilização social ao longo de uma história de lutas, 

passa a ser capitalizado como mercadoria (serviços) pela iniciativa privada.  O sistema de 

Organizações Sociais (OSs) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPs) passou a ser implementado para a “realização dos serviços sociais, culturais e 

científicos do Estado, ou seja, estão sendo criadas organizações públicas não estatais que 

executam esses serviços com mais autonomia e eficiência” (PEREIRA, 2008, p. 150). 

Eficiência esta destacada pelo antigo responsável pelo Ministério da Administração 

Pública e Reforma do Estado no 1º governo Fernando Henrique Cardoso (1995/98) em 

1995, Luiz Carlos Bresser Pereira, idealizador da Reforma Gerencial do Estado que 

recebeu apoio dos governos estaduais do período, “principalmente do governador de São 

Paulo, Mário Covas, e do governador do Rio Grande do Sul, Antonio Britto” (PEREIRA, 

2008, p. 157). 

                                                           
16 Faz-se referência, mais uma vez, ao economista francês François Chesnais que, em livro de sua 

organização intitulado A Mundialização Financeira: gênese, custos e riscos, caracteriza a financeirização 

como o regime de acumulação de capitais onde constata-se a dominância das transições financeiras, e indica 

que: “O crescimento espetacular das transações financeiras foi um dos fatos mais significativos da década 

de 80 e já marcou os primeiros anos da década de 90. Efetivamente, a esfera financeira representa a ponta-

de-lança do movimento de mundialização da economia; é nessa esfera que as operações do capital envolvem 

os montantes mais elevados; é aí que sua mobilidade é maior, é aí que, aparentemente, os interesses privados 

recuperam mais completamente a iniciativa, em relação ao Estado” (CHESNAIS, 1998). 
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Ademais, em 1999 a Organização Mundial do Comércio (OMC) estabeleceu 

educação (no tocante à educação superior) e cultura (além de mais 11 setores17) como 

modalidade de serviços sujeitos às regras dos GATTs (sigla em inglês para General 

Agreement on Tariffs and Trade – em português, Acordo Geral sobre Comércio de 

Serviços), que funcionam como instrumentos jurídicos na regulação da ação do comércio 

internacional entre os países membros da OMC. O debate sobre as consequências da 

intervenção da OMC no desenvolvimento das políticas públicas brasileira é grande, pois, 

os GATTs excluem de seu desígnio os serviços governamentais. Todavia, “um exercício 

de interpretação de ‘serviços governamentais’, de acordo com as regras da Convenção de 

Viena sobre o Direito dos Tratados (CVDT18)” (RIBEIRO, 2006), faz com que os GATTs 

tenham aplicação ampla, pelo fato de coexistirem instituições públicas e privadas em um 

determinado setor – é preciso então observar que o grau de interferência ou ingerência da 

OMC na política educacional de seus membros, dar-se-á como consequência do grau de 

liberalização que cada país alcançar.  

As já citadas e outras organizações multilaterais (como a Organização das Nações 

Unidas (ONU) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) por exemplo), junto ao Estado por meio de ministérios, secretarias, 

universidades, fundos e bancos, e das empresas privadas com suas indústrias, 

universidades e setores da sociedade civil organizada com a formação de Organizações 

Não Governamentais (ONGs) OSs e OSCIPs, a partir da década de 1990 dominaram a 

discussão prática educativa, mercantilizaram e institucionalizaram seu fazer, seu acesso 

e seu desfrutar. O pensamento sobre o que é educação, sua razão e seu devir foi 

                                                           
17 1) Negócios; 2) Comunicação; 3) Construção e Serviços de Engenharia; 4) Distribuição; 5) Meio 

Ambiente; 6) Financeiro; 7) Saúde; 8) Turismo e Viagem; 9) Recreação e Esporte; 10) Transporte; e 11) 

Serviços de Cunho Genérico. 

18 A CVDT é originária dos trabalhos articulados pela Comissão de Direito Internacional (CDI) desde 1947.  

Em 1966, a Comissão elaborou um rascunho com 75 artigos que foram a base para a criação da CVDT que 

entrou em vigor em janeiro de 1980. Ribeiro (2006) afirma que: “Segundo Jackson (JACKSON, J. H. The 

world trading system: law and policy of international economic relations. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 

1997, p. 120-121), a interpretação jurídica do Gatt e dos Acordos da OMC devem ser consideradas no 

contexto dos princípios gerais do direito internacional no que tange à interpretação de tratados. Estes 

princípios gerais são possivelmente melhor resumidos hoje pelo art. 31 da Convenção de Viena sobre o 

Direito dos Tratados, apesar de tecnicamente esta Convenção não se aplicar em algumas situações, e não 

se aplicaria em uma controvérsia envolvendo uma nação como os Estados Unidos que ainda não a ratificou. 

Entretanto, esta porção da Convenção de Viena é considerada por várias nações, incluindo os Estados 

Unidos, como a codificação de regras gerais de direito internacional costumeiro e, portanto, serve como um 

texto definitivo que descreve estas regras. De forma simplificada, como regra geral da CVDT, a 

interpretação de tratados busca o sentido comum do texto, levando-se em conta seu contexto, objeto e a 

finalidade do tratado” (RIBEIRO, 2006, p. 144). 
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monopolizado por este conglomerado institucional, blindado pela lógica do mercado que, 

ao consolidar-se deu sentido à sua argumentação e afastou, pela exclusão, qualquer contra 

argumentação. O que não significa dizer que o que determine a prática educativa 

brasileira, no período neoliberal, seja uma instância social reprodutora da lógica do capital 

apenas pelo fato da iniciativa privada participar de seu debate, elaboração e aplicação. 

Mas, sim, que empresas – e as OSs e ONGs são verdadeiras empresas que se utilizam do 

dinheiro público para tratar de interesses financeiros de grupos privados que dissimulam 

sua ação por meio de ações destinadas ao atendimento público – passam, dentro das 

condições apresentadas, a configurar, numa intervenção direta, fora da vigilância 

destinada à burocracia dos órgãos de Estado, a constituição da formação dos sujeitos por 

meio das práticas educativas, numa etapa em que uma determinada divisão capitalista do 

trabalho exige uma classe trabalhadora adequada ideologicamente às condições de 

exploração neoliberal – mais aprofundadas, numa perspectiva do trabalho, se comparada 

ao período anterior – o do Estado de Bem-estar Social. Importante, também, é observar 

que tal conjuntura não anula os conflitos entre classes sociais no que corresponde ao 

debate e à implementação de práticas educativas a partir da implementação de políticas 

públicas de cunho neoliberal no Brasil. Ao contrário, o acirramento entre perspectivas 

classistas antagônicas encontra no contexto da neoliberalização da administração do 

Estado brasileiro uma caracterização bastante significativa no que tange à demonstração 

de força que, tanto os movimentos sociais organizados em diversos matizes, quanto o 

Estado, por meio de seu Aparelho Repressor, devem conferir para que leis sejam 

aprovadas e programas sejam implementados e, assim, se constituir, de acordo com o 

resultado destes confrontos, a prática das políticas públicas – isto pode ser dito no tocante 

à prática educativa, como em qualquer outra área de implementação de políticas públicas 

no país.  

 No Brasil as políticas públicas para Educação foram orientadas e implementadas 

pela proposta neoliberal dada pelo direcionamento macroeconômico do país desde a 

abertura das fronteiras brasileiras aos mercados internacionais no pós-ditadura com o 

governo de Fernando Collor de Mello (1990/92); consolidada pelos dois mandatos de 

Fernando Henrique Cardoso (1995/98 e 1999/2002), que implementaram as orientações 

do Consenso de Washington e deliberaram os processos de sucateamento e privatização 

do espaço público; rearranjadas pelas presidências comandadas pelo Partido dos 

Trabalhadores com Luiz Inácio Lula da Silva (2003/06 e 2007/10) que estabilizaram as 
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condições de investimentos, principalmente do capital financeiro nacional e 

internacional, junto a atividades do governo conservando os meios de apropriação de 

capitais, e realinharam, pela cooptação de movimentos sociais das mais diversas matizes, 

o posicionamento da classe trabalhadora frente ao combate ao neoliberalismo, plano este 

seguido por Dilma Rousseff (2011/14 e 2015/2016)19. 

 

3.5 Educação, ideologia, prática educativa e divisão social do trabalho 

Ao se debruçar sobre educação e ideologia é preciso fundamentar a prática 

educativa a qual se pretende abordar, apresentar o contexto em que esta prática se insere, 

sua história e suas implicações sociais e as perspectivas dentro das quais esta prática se 

desenrola e determina sua dinâmica. Desta maneira, o objeto de estudos passa a ser 

verificado em concretude, permitindo o estabelecimento de mediações, necessário à tarefa 

de elevar à ciência (ao nível do conhecimento científico) seu entendimento. 

As práticas educativas, de modo geral, constituíram-se como produtos necessários 

à manutenção de um determinado patamar de desenvolvimento da luta de classes, de 

estabelecimento da divisão social do trabalho, de entendimento sobre as bases históricas 

de formação de uma etnia, povo ou nação, sobre as origens e regras culturais e morais 

destes grupos societários e ainda sobre as técnicas e tecnologias que permitem a 

manutenção da produção e reprodução material de uma sociedade. Dentro desta 

perspectiva, é possível afirmar que a relação estabelecida entre ideologia e educação se 

expressa concretamente por meio institucional (religioso, escolar, familiar, etc.), difusa 

ou sistematicamente, nos processos de sociabilidade dentro de determinada totalidade 

social. 

 

Todo povo que atinge um certo grau de desenvolvimento sente-se naturalmente 

inclinado à prática da educação. Ela é o princípio por meio do qual a 

comunidade humana conserva e transmite a sua peculiaridade física e 

espiritual. Com a mudança das coisas, mudam os indivíduos; o tipo permanece 

o mesmo. Homens e animais, na sua qualidade de seres físicos, consolidam a 

                                                           
19 De acordo com Teixeira e Pinto: “O mais plausível é dizer que a manutenção da política macroeconômica 

de FHC não foi um fator que contribuiu para o realinhamento eleitoral do subproletariado, mas sim para o 

realinhamento das elites hegemônicas do bloco no poder. O apoio do subproletariado ao governo Lula, 

conseguido com os programas de transferência e com o aumento do salário mínimo, ao lado da manutenção 

da política econômica, possibilitou a manutenção da dominação da fração bancário-financeira no bloco no 

poder. Mais que isso, completou-se o processo de legitimação na medida em que a hegemonia restrita da 

fração bancário-finaceira, durante o governo FHC, torna-se uma hegemonia ampla, incorporando os 

segmentos fora do poder (2012, p. 26). 
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sua espécie pela procriação natural. Só o Homem, porém, consegue conservar 

e propagar a sua forma de existência social e espiritual por meio das forças 

pelas quais a criou, quer dizer, por meio da vontade consciente e da razão 

(JAEGER, 1995, p. 06). 

 

O processo de reprodução social é entendido por meio da maneira apresentada por 

Marx em O Capital, no qual diz que: 

 

Qualquer que seja a forma social do processo de produção, este tem de ser 

contínuo ou percorrer periodicamente, sempre de novo, as mesmas fases. Uma 

sociedade não pode parar de consumir, tampouco deixar de produzir. 

Considerando em sua permanente conexão e constante fluxo de sua renovação, 

todo processo social de produção é, portanto, ao mesmo tempo, processo de 

reprodução (MARX, 1988, p. 145). 

 

 Assim, constatar educação como instância social torna possível afirmar que, da 

mesma forma como acontece com a dinâmica de desenvolvimento das demais instâncias 

sociais, a prática educativa é processo de produção e, ao mesmo tempo, processo de 

reprodução da forma social. A educação passa então, a partir de um determinado patamar 

da divisão social do trabalho, a se constituir como instância fundamental na constituição 

de sujeitos que, dentro de um contexto particular, passam a ser formados numa dinâmica 

de interações que visam à manutenção da ordem social estabelecida, que respeitam e 

consubstanciam a reprodução das relações entre classes sociais para que desta forma se 

prolongue a reverberação de um quadro geral de valores provenientes da implicação 

recíproca entre estruturas dentro de uma totalidade social, numa dinâmica de conexões 

existentes entre as estruturas e instâncias não-estruturais dentro das sociedades concretas. 

A contextualização de determinada prática educativa revela as múltiplas 

determinações da qual é síntese. O relacionamento constituído entre prática educativa e 

ideologia para formação da consciência e perpetuação de determinada divisão social do 

trabalho confere certo grau de desenvolvimento das forças produtivas ao capitalismo, ou 

seja, a prática educativa, no contexto capitalista, balizado pela dinâmica da luta entre 

classes sociais, tem como alicerce uma relação intrínseca com instâncias, estruturas 

sociais e instituições que articulam juntas os processos de manutenção da totalidade social 

estabelecida por seu desenvolvimento. 

 Ao que se refere à dinâmica da totalidade social capitalista, também segundo Marx 

(ao passo em que desenvolveu sua apreensão acerca do modo de produção capitalista), é 

possível afirmar que esta foi conferida obedecendo a determinado processo de 

desenvolvimento da divisão do trabalho configurada desde o surgimento da manufatura:  
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Sendo a produção e circulação de mercadorias o pressuposto geral do modo de 

produção capitalista, a divisão manufatureira do trabalho exige que a divisão 

do trabalho tenha amadurecido até certo grau de desenvolvimento no interior 

da sociedade. Inversamente, a divisão manufatureira do trabalho desenvolve e 

multiplica por efeito recíproco aquela divisão social do trabalho. Com a 

diferenciação dos instrumentos de trabalho diferenciaram-se cada vez mais os 

ofícios que produzem esses instrumentos. Se a empresa manufatureira se 

apossa de um ofício, que até então era ligado a outros, como atividade principal 

ou acessória, sendo exercido pelo mesmo produtor, ocorre imediatamente uma 

separação e autonomização recíproca. Se ela se apossa de uma produção de 

uma mercadoria, então suas diferentes fases de produção transformam-se em 

diferentes ofícios independentes [...] Para realizar mais perfeitamente a divisão 

do trabalho dentro de uma manufatura, o mesmo ramo de produção é, 

conforme a diversidade de suas matérias-primas ou das formas diferentes que 

a mesma matéria-prima pode assumir, dividido em manufaturas diferentes, em 

parte inteiramente novas (MARX, 1988, p. 265). 

 

A citação demonstra como, a partir da análise inaugurada por Marx, é possível 

identificar como a divisão social do trabalho, estabelecida pela totalidade social 

capitalista, vem conferindo, concretamente, a necessidade de configuração de formas de 

especialização do conhecimento exigido pela consolidação da especialização das etapas 

produtivas de uma mercadoria qualquer, o que determina uma nova configuração ao 

desenvolvimento das práticas educativas. Soma-se a isto, o fato de que, no capitalismo, a 

prática educativa se configura como uma mercadoria bastante específica, fundamental 

para sua produção e reprodução, administrada como propriedade de uma classe social, 

detentora do conhecimento, principalmente técnico e científico, necessário para 

manutenção e controle social. 

Ao debruçar-se sobre o desenvolvimento da educação, entendendo-a enquanto 

determinada instância societária, observando sua articulação junto a instituições e 

estruturas sociais, verifica-se a necessidade de contextualizar historicamente a conjuntura 

em que tal articulação (entre estruturas, instâncias e instituições) configura-se como 

objeto de estudos.  

Ademais, impõe-se, pela particularidade da perspectiva teórica e metodológica 

que orienta a pesquisa aqui realizada – a perspectiva do materialismo histórico – de 

identificar ainda a relação que a dinâmica demarcada pela luta entre classes sociais 

estabelece num quadro geral de valores reverberados na constituição de dita articulação.   

É preciso constatar que ao longo de seu desenvolvimento, o capitalismo 

engendrou transformações substanciais no tocante às formas que constituíram as 

estruturas de sua produção e reprodução, e a ordem ditada pelo controle da grande 
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indústria monopolista que utiliza-se do sistema bancário e do aparato dos Estados 

nacionais em prol de sua expansão, a partir da segunda metade do século XIX, configurou 

características particulares, distintas das analisadas num estágio anterior do 

desenvolvimento das forças produtivas do capital – em suas fases, mercantil e 

concorrencial. Pautada nos monopólios da grande indústria integrados ao sistema de 

créditos, foi chamada de fase imperialista por Lenin que a resumiu como: 

 

[...] fase de desenvolvimento em que ganhou corpo a dominação dos 

monopólios e do capital financeiro, adquiriu marcada importância a exportação 

de capitais, começou a partilha do mundo pelos trusts internacionais e 

terminou a partilha de toda a terra entre os países capitalistas mais importantes 

(LENIN, 2005, p. 90)20. 

 

O caminho percorrido pela história do capitalismo nestas três fases – mercantil, 

concorrencial e monopolista – estabeleceu uma trama mundial de relações sociais e 

engendrou a mundialização21 do processo produtivo, intensificando a divisão social do 

trabalho, especializando territórios nacionais em determinados tipos de produção, criando 

assim, específica hierarquização entre países, onde aqueles que controlam, por meio de 

Aparelhos Repressivos e Ideológicos de Estado22, os meios mais avançados (materiais e 

                                                           

20 Lenin ainda explicou em sua análise, os traços principais do imperialismo (a fase monopolista do modo 

de produção capitalista): “1) a concentração da produção e do capital levada a um grau tão elevado de 

desenvolvimento que criou os monopólios, os quais desempenham um papel decisivo na vida econômica; 

2) a fusão do capital bancário com o capital industrial e a criação, baseada neste capital financeiro, da 

oligarquia financeira; 3) a exportação de capitais, diferentemente da exploração de mercadorias, adquire 

uma importância particularmente grande; 4) a formação de associações internacionais monopolistas de 

capitalistas, que partilham o mundo entre si; e 5) o termo da partilha territorial do mundo entre as potências 

capitalistas mais importantes” (LENIN, 2005, p. 90). 

21 A referência ao conceito de Mundialização submete-se à apreensão apresentada pelo economista francês 

François Chesnais em seu livro A Mundialização do Capital, em contraposição ao emprego do termo 

Globalização, afirmando que: “A expressão ‘mundialização do capital’ é a que corresponde mais 

exatamente à substância do termo inglês ‘globalização’, que traduz capacidade estratégica de todo grande 

grupo oligopolista, voltado para a produção manufatureira ou para as principais atividades de serviços, de 

adotar, por conta própria, um enfoque e conduta ‘globais’. O mesmo vale, na esfera financeira, para as 

chamadas operações de arbitragem. A integração internacional dos mercados financeiros resulta, sim, da 

liberalização e desregulamentação que levaram à abertura dos mercados nacionais e permitiram sua 

interligação em tempo real. Mas baseia-se, sobretudo, em operações de arbitragem feitas pelos mais 

importantes e mais internacionalizados gestionários de carteiras de ativos, cujo resultado decide a 

integração ou exclusão em relação às ‘benesses das finanças de mercados’” (CHESNAIS, 1996, p. 17). 

22 De acordo com Louis Althusser em seu artigo Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado, editado 

originalmente em 1971 na França, a função das instâncias pertencentes à superestrutura de uma sociedade 

é a de criar condições de reprodução da base produtiva – da infraestrutura (das condições de exploração do 

trabalho). Identificando o Aparelho de Estado como principal instituição superestrutural, observa que dois 

processos distintos subsidiados por sua função – a de garantir a reprodução das condições de produção – se 

distinguem em sua efetividade: em primeiro momento destaca os processos encabeçados pelo Aparelho 

Repressivo de Estado, efetivados, preponderantemente, pela violência na manutenção da ordem social; em 

seguida, atenta-se à análise do conjunto de Aparelhos que, pela ideologia – apreendida por Althusser como 
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sociais) de produção dominam e exploram os que tiveram um desenvolvimento tardio das 

relações numa dinâmica de totalidade social capitalista. 

 A fase imperialista passou a inserir novas condições à dinâmica capitalista. Para 

isto, intensificou a exploração da classe trabalhadora, todavia, encontrando limites 

políticos e sociais para efetivação destas ações. A organização dos trabalhadores impôs 

pelo enfrentamento, restrições ao avanço das formas de exploração. Deste enfrentamento, 

principalmente nos países da Europa Ocidental pós 2ª Guerra Mundial, foram 

consolidadas instituições estatais de Bem-Estar Social (WelfareState), onde financiado 

pelos tributos recolhidos, assegurou-se as prestações de serviços públicos nas áreas da 

educação, transporte, saúde, habitação, etc. (BRAZ; NETTO, 2001), num modelo de 

organização da produção que se convencionou chamar de taylorista/fordista. 

 Entretanto, as tendências de queda da taxa de lucro e as consequentes crises 

econômicas, intrínsecas ao capitalismo, com obviedade, não foram anuladas e na segunda 

metade do século XX, uma nova reorganização das forças produtivas – num modelo 

identificado como toyotista – se colocou em marcha no processo de restabelecimento da 

concentração de capitais: o neoliberalismo redefiniu na Europa, nos EUA e em parte da 

América Latina, desde a década de 1970, as formas de exploração da força de trabalho e 

concentração de capitais, poderes instituições e entre os anos de 1980 e 1990 já havia 

reestruturado a divisão social do trabalho, as formas em que havia se manifestado os 

Estados de Bem-Estar Social e os modos de agir em todo o planeta (HARVEY, 2008). A 

este respeito, Demerval Saviani indica que: 

 

A crise da sociedade capitalista que eclodiu na década de 1970 conduziu à 

reestruturação dos processos produtivos, revolucionando a base técnica da 

produção e conduzindo à substituição do fordismo pelo toyotismo. O modelo 

fordista apoiava-se na instalação de grandes fábricas operando com tecnologia 

pesada de base fixa, incorporando os métodos tayloristas de racionalização do 

trabalho; supunha a estabilidade no emprego e visava à produção em série de 

objetos estandardizados, em larga escala, acumulando grandes estoques 

dirigidos ao consumo de massa. Diversamente, o modelo toyotista apoia-se em 

tecnologia leve, de base microeletrônica flexível, e  opera com trabalhadores 

polivalentes visando à produção de objetos diversificados, em pequena escala, 

para atender à demanda de nichos específicos do mercado, incorporando 

métodos como o just in time que dispensam a formação de estoques; requer 

trabalhadores que, em lugar de estabilidade no emprego, disputem diariamente 

cada posição conquistada, vestindo a camisa da empresa e elevando 

constantemente sua produtividade (SAVIANI, 2013, p. 429). 

 

                                                           
tendo existência material no corpo dos Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE), exercem a função de 

interpelar o indivíduo e sujeitificá-lo, ou seja, interpelá-lo como sujeito abstrato. 
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No que tange à observação do emprego de práticas educativas contemporâneas, 

verifica-se que, no contexto de transformações da totalidade social capitalista, 

especificamente no que se refere ao momento que comumente é identificado como de 

transição daquele modelo de organização do processo produtivo taylorista/fordista para o 

modelo toyotista, a partir da década de 1970, a educação passa  a configurar-se “como 

um investimento em capital humano individual que habilita as pessoas para a competição 

pelos empregos disponíveis” (SAVIANI, 2013)23. 

Quando se fala em uma determinada prática educativa institucionalizada, não 

necessariamente é preciso falar da Escola – pública ou privada, de ensino fundamental, 

médio ou superior. Outras instituições podem ser alvo do estudo que tem como pretensão 

analisar como e quais valores predominantes na totalidade social são reverberados num 

quadro geral de valores provenientes das estruturas sociais.  

A respeito do entendimento das condições históricas e sociais de sua 

implementação é preciso salientar que, em âmbito estadual, os governadores do Partido 

da Social Democracia Brasileira (PSDB), no comando do Poder Executivo de São Paulo, 

desde 1995 constituíram amplo mercado cultural e educacional no desenrolar de suas 

políticas públicas. Atrelados ao compromisso capitalista de valorização dos mercados, 

entregaram à iniciativa privada a administração dos recursos públicos para a cultura por 

meio das OSs e OSCIPs que guiaram a consolidação de um sólido mercado de arte, 

cultura, educação e entretenimento. 

                                                           
23 Ao abordar-se a teoria do capital humano, a observação feita a seu respeito por Demerval Saviani no 

contexto de passagem da organização da produção capitalista de modelo taylorista/fordista para uma 

organização de modelo toyotista expõe a relação de um modelo de organização das forças produtivas no 

capitalismo junto à instância social da Educação. Saviani afirma que na transição dos modelos produtivos: 

“Manteve-se, pois, a crença na contribuição da educação para o processo econômico-produtivo, marca 

distintiva da teoria do capital humano. Mas seu significado foi substancialmente alterado. Na verdade, essa 

teoria surgiu no período dominado pela economia keynesiana e pela política do Estado de bem-estar, que, 

na chamada era de ouro do capitalismo, preconizavam o pleno emprego. Assim, a versão originária da 

teoria do capital humano entendia a educação como tendo por função preparar as pessoas para atuarem num 

mercado em expansão que exigia força de trabalho educada. À escola cabia formar a mão de obra que 

progressivamente seria incorporada pelo mercado, tendo em vista assegurar a competitividade das empresas 

e o incremento da riqueza social e da renda individual. No entanto, após a crise da década de 1970, a 

importância da escola para o processo econômico-produtivo foi mantida, mas a teoria do capital humano 

assumiu um novo sentido. O significado anterior estava pautado numa lógica econômica centrada em 

demandas coletivas, tais como o crescimento econômico do país, a riqueza social, a competitividade das 

empresas e o incremento dos rendimentos dos trabalhadores. O significado que veio a prevalecer na década 

de 1990 deriva de uma lógica voltada para a satisfação de interesses privados, ‘guiada pela ênfase nas 

capacidades e competências que cada pessoa deve adquirir no mercado educacional para garantir uma 

melhor posição no mercado de trabalho’ (GENTILI, 2002, p. 51)” (SAVIANI, 2013, p. 429-430). 
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Em dias atuais a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo repassa dinheiro 

público para administração de OSs em todos os seus 18 Equipamentos Culturais com 

espaços de visitação que passaram por processos de musealização e que desenvolvem 

ações no âmbito daquilo que se convencionou chamar de educação não-formal recebendo 

o público. De acordo com a própria Secretaria, estes denominados Equipamentos 

Culturais juntos receberam, em 2014, uma soma de 3 milhões de pessoas e todos oferecem 

uma grande gama de temas e distintas abordagens e opções para os públicos das mais 

variadas idades e que comungam de uma preocupação central: “oferecer acesso à 

população menos favorecida”24. Por conta disto, 07 destes equipamentos têm entrada 

gratuita (Casa Guilherme de Almeida, Casa das Rosas, Memorial da Resistência de São 

Paulo, Museu Casa de Portinari, Museu Felícia Leiner, Museu Índia Vanuíre e Paço das 

Artes) e aqueles outros 11 que cobram ingresso (Catavento, Pinacoteca do Estado, 

Estação Pinacoteca, Museu Afro Brasil, Museu da Casa Brasileira, Museu da Imagem e 

do Som, Museu da Imigração, Museu da Língua Portuguesa, Museu de Arte Sacra, Museu 

do Café e Museu do Futebol) oferecem gratuidade, obrigatoriamente, um dia por 

semana25. 

Consolidada a “ofensiva neoliberal” (NETTO, 2001), a prática educativa passou 

a ser negociada como estratégias de mercado com potencialidades bastante particulares. 

Controladas por conglomerados financeiros e industriais, os espaços educativos – dentro 

e fora da Escola – passaram a gerenciar o conhecimento produzido em prol da acumulação 

capitalista e os valores do mercado passaram a ser os valores vendidos à sociedade. Uma 

espécie de Paideia26 do mercado (implementada pelo mercado capitalista e impulsionada 

pela lógica neoliberal que a partir da década de 1990 passou a gerir as diretrizes políticas 

no país) se consolidou nos meios educacionais que venderam sua argumentação sobre 

                                                           
24 Conferir: www.cultura.sp.gov.br. 

25 Conferir: www.cultura.sp.gov.br. 

26 “Ao empregar um termo grego para exprimir uma coisa grega, quero dar a entender que essa coisa se 

contempla, não com os olhos do homem moderno, mas sim com os do homem grego.  Não se pode evitar 

o emprego de expressões modernas como civilização, cultura, tradição, literatura ou educação; nenhuma 

delas, porém, coincide realmente com o que os gregos entendiam por Paideia. Cada um daqueles termos se 

limita a exprimir um aspecto daquele conceito global e, para abranger o campo total do conceito grego, 

teríamos de empregá-los todos de uma só vez.  E no entanto a verdadeira essência da aplicação ao estudo e 

das atividades do estudioso baseia-se na unidade originária de todos aqueles aspectos – unidade vincada na 

palavra grega –, e não na diversidade sublinhada e consumada pelas locuções modernas. Os antigos estavam 

convencidos de que a educação e a cultura não constituem uma arte formal ou uma teoria abstrata, distintas 

da estrutura histórica objetiva da vida espiritual de uma nação” (JAEGER, 1995, p. 1). 

http://www.cultura.sp.gov.br/
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cultura e educação disseminadas pelas práticas empresariais que constituem as OSs no 

gerenciamento dos museus do Estado. 

Tais constatações se fizeram no intuito de, didaticamente, observar um objeto 

concreto de estudos – o desenvolvimento contemporâneo da prática educativa em de um 

determinado AIE Cultural (os chamados equipamentos culturais) – a partir de seu aspecto 

mais amplo, delineando passo a passo suas particularidades, para que ele mesmo (o objeto 

concreto) passe a revelar suas implicações.  

Neste primeiro momento de aproximação, ainda algumas questões de caráter 

conceitual foram abordadas junto à demonstração do processo histórico-social de 

constituição do objeto estudado. A partir deste momento, cabe ao trabalho pormenorizar 

o estudo acerca do surgimento das Instituições Museológicas e de suas práticas educativas 

para que seja possível a relação de uma análise a respeito da relação estabelecida entre as 

estruturas do modo de produção capitalista, instâncias sociais e instituições, para então 

entender como este objeto se insere na dinâmica da reprodução social.   
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4 ENTREVISTAS 

O material apresentado neste capítulo refere-se aos dados tabulados, obtidos por 

meio da aplicação de questionários e entrevistas nas 02 instituições museológicas que 

gentilmente aceitaram participar do projeto.  

Conforme indica a Declaração de Responsabilidade, o trabalho deve “zelar pela 

privacidade e pelo sigilo das informações obtidas”, portanto, será vetada a identificação 

nominal das instituições colaboradoras – instituições museológicas e escolas – como 

também, dos indivíduos que participaram do projeto – coordenadoras, educadores, 

professores e alunos. Por esta razão, serão apresentados os dados recolhidos naquilo que 

a presente dissertação se refere como Instituição Museológica 01 e Instituição 

Museológica 02, sendo cada um dos entrevistados relacionados diretamente à Instituição 

Museológica correspondente. 

É válido, para fins analíticos, a apresentação de dados que permitam compreender 

a natureza de cada uma das instituições abordadas, para que se possa concluir uma 

avaliação sobre as considerações e conclusões propostas pela pesquisa. 

Ambas as instituições se enquadram na tipologia de museus de história e tratam 

de processos configurados ao longo da história contemporânea do Brasil.   

Pode-se identificar a Instituição Museológica 01 como um museu dedicado à 

preservação das memórias da resistência, da repressão política e das formas de controle 

social implementado pelo Estado brasileiro em seu período republicano (1889 à 

atualidade) por meio da musealização de parte do edifício que foi sede, durante  1940 a 

1983, de uma das polícias políticas mais violentas do país, destacando-se como órgão 

repressivo durante a ditadura do Estado Novo (1937-1945) e a ditadura Militar (1964-

1985). 

Fundada em 2008, a Instituição Museológica 01 é gerida por uma Organização 

Social (OS). Seu programa museológico está estruturado em procedimentos de pesquisa, 

salvaguarda (documentação e conservação) e comunicação patrimonial (exposição e ação 

educativo-cultural), orientados para os enfoques temáticos sobre resistência, controle e 

repressão política, que apresenta o objetivo de atuar como lugar voltado à reflexão, à 

promoção de ações que contribuam para o exercício da cidadania, aprimoramento da 

democracia e a valorização de uma cultura em e para os Direitos Humanos. 
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A Instituição Museológica 02 ocupa hoje o edifício que fora construído para sediar 

uma das hospedarias de imigrantes, mantida pelo governo de São Paulo durante 91 anos, 

entre 1887 e 1978. Em 2011 a Organização Social que passou a ser responsável pela 

gestão de suas atividades museológicas, define como seus objetivos, garantir que os 

recortes temático, cronológico e geográfico definidos no projeto curatorial sejam 

abordados de forma interativa nas ações de comunicação da instituição, com uso de uma 

linguagem de fácil entendimento por diferentes públicos, e ainda apresentar de forma 

contextualizada o acervo museológico representativo para cada temática elencada, 

proporcionando diferentes visões sobre as temáticas do museu, de modo que o público 

tenha possibilidade de formar uma crítica sobre os temas e criar canais efetivos de 

participação das comunidades junto aos seus programas. 

Além disto, seu projeto museológico busca evidenciar a origem e as histórias 

individuais e de grupos sociais, para que o contato com este material possa contribuir para 

com o entendimento da formação do que é hoje chamado de identidade paulista. 

 É preciso retomar, conforme exposto no capítulo 2 (Pressupostos da Análise 

Acerca do Objeto Concreto) deste trabalho, que a opção pelo uso da entrevista deve-se ao 

fato de identificá-la como técnica de pesquisa capaz de captar, por meio do discurso 

conferido pelos entrevistados, as tendências ideológicas que estes sujeitos possam 

evidenciar a partir de sua participação na dinâmica de atividades educativas realizadas no 

interior das instituições museológicas estudadas.  

Foram realizadas 13 entrevistas com base em um roteiro prévio de perguntas – 

que será explicitado a seguir, junto a um quadro que compila a síntese de perguntas e 

respostas das entrevistas – com o intuito de captar as tendências, os mecanismos e os 

agentes de inculcação ideológica, com objetivo de compreender a função social que as 

equipes de ação educativa cumprem na dinâmica do museu contemporâneo.  
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Questionário (para Coordenação e Educador[a]s da Ação 

Educativa 

  

Questões Respostas_ Instituição Museológica 01. 

 Coordenadora 

1- Qual sua formação acadêmica? Graduação e Licenciatura em História, Especialização em Museologia e Mestrado em Arqueologia. 

2- Como denomina o setor em que trabalha? Programa de Ação Educativa. 

3- Como denomina o cargo que exerce? Coordenadora do Programa de Ação Educativa. 

4- Há quanto tempo trabalha na Instituição? Quase 03 anos. 

5- Sempre no mesmo cargo? Sim. 

6- Te experiências com o trabalho em Educação dentro de 

Escolas? 

Sim. Lecionou por 15 anos na Rede Pública e Privada. 

7- Recebe o público que visita a Instituição? Não regularmente. Cobre ausências da equipe de Educadores(as), e recebe grupos específico (museólogos e cursos 

universitários específicos). 

Entrevistas (para Coordenação e Educador[a]s da Ação 

Educativa 

 

Questões Respostas_ Instituição Museológica 01. 

 Coordenadora 

1- Quais as funções desempenhadas pelo cargo que ocupa? Administração da atividades educativas, agendamentos específicos e atividades burocráticas (emissão de certificados, 

contratação de palestrantes). 

2- Há alguma meta a ser cumprida pelo setor? Quem as estipula? Sim. Estipuladas pela Secretaria Estadual de Cultura e pela Instituição. 

3- De onde são tiradas as diretrizes para a realização do trabalho 

da equipe? 

Plano Museológico da Instituição, Plano do Setor (Plano Educativo) e Plano Anual de Trabalho. 

4- Como se aplicam as propostas e os conteúdos educativos 

durante a visita? 

Por meio de eixos temáticos (pautados pelos Planos da Instituição e pela experiência dos Educadores) propostos para as vistas 

5- Como se avalia o resultado de uma visita? Quem avalia? 01) Avaliação em três instância (Educador, Professor e Aluno), feita por escrito, voltada para que o Educador tenha uma 

apreensão de como foi percebida a visita. 

02) Avaliação Estipulada pela UPPM da Secretaria de Cultura, voltada à dar uniformidade ao Museus, direcionada ao Ensino 

Fundamental, aplicada em todos os 18 Instituições Gerenciadas por OS.  

6- Estabelece-se diálogo prévio com os grupos que solicitam a 

visita? 

Apenas em situações específicas, quando o agendamento passa pela Coordenação, e não pelo Setor de Agendamento (o que é 

mais comum).  
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Questionário (para Coordenação e Educador[a]s da Ação 

Educativa 

 

Questões Respostas_ Instituição Museológica 01. 

 Educador. 

1- Qual sua formação acadêmica? Licenciatura e Bacharelado em História. 

2- Como denomina o setor em que trabalha? Ação Educativa do Memorial da Resistência. 

3- Como denomina o cargo que exerce? Educador. 

4- Há quanto tempo trabalha na Instituição? 09 meses e 03 dias. 

5- Sempre no mesmo cargo? Sim. 

6- Te experiências com o trabalho em Educação dentro de 

Escolas? 

Em Estágios para a Licenciatura (mais ou menos 200 horas). 

7- Recebe o público que visita a Instituição? Sim. 

Entrevistas (para Coordenação e Educador[a]s da Ação 

Educativa 

 

Questões Respostas_ Instituição Museológica 01. 

 Educador. 

1- Quais as funções desempenhadas pelo cargo que ocupa? Aplicar as Visitas aos grupos agendados e espontâneos, concepção de novas atividades educativas e, execução de atividades 

administrativas (planilhamento do número de visitantes). 

2- Há alguma meta a ser cumprida pelo setor? Quem as estipula? Sim. Estipuladas pela Secretaria de Cultura do Estado. Número de atendimentos e outras que  não se recorda. 

3- De onde são tiradas as diretrizes para a realização do trabalho 

da equipe? 

Diretrizes passadas pelas colegas de serviço em troca de experiências sobre o trabalho. 

4- Como se aplicam as propostas e os conteúdos educativos 

durante a visita? 

Por meio de abordagem histórica do Edifício sede da Instituição e abordagem de temas relacionados ao acervo, de acordo 

com a demanda e direcionamento do público. 

5- Como se avalia o resultado de uma visita? Quem avalia? Avaliação é feita pela Coordenação, por meio de um questionário preenchido pelos visitantes. 

6- Estabelece-se diálogo prévio com os grupos que solicitam a 

visita? 

Não. Apenas a Coordenação em momentos específicos.  
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Questionário (para Responsáveis pelo grupo).  

Questões Respostas_ Instituição Museológica 01. 

 Professor. 

 1 – Qual a sua formação acadêmica? Bacharelado em Filosofia. 

2   – Qual o cargo que ocupa na Escola? Professor de História. 

3   – Já visitou esta instituição anteriormente? Sim. 

4   – Tem o hábito de levar os alunos à visitas educativas? Sim. 

Entrevistas (para Responsáveis pelo grupo).   

Questões Respostas_ Instituição Museológica 01. 

 Professor. 

1 – Quem agendou esta visita? Coordenação escolar. 

2   – Qual o motivo desta visita? Vivenciar o conteúdo apreendido em sala de aula. 

3   – Estabeleceu-se um diálogo prévio entre a Instituição visitada e 

a Escola? 

Não. 

4 – Quais conteúdos foram absorvidos durante a visita? Conteúdos relacionados aos períodos históricos do Brasil. 
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Observações gerais acerca do[a] Aluno[a]  

Questões Respostas_ Instituição Museológica 01. 

 Aluna 01 

1   – Qual série está cursando? 3º ano Ens. Médio EJA. 

2 – Quantos anos tem? 30 anos. 

Entrevistas (para Aluno[a]s)   

Questões Respostas_ Instituição Museológica 01. 

 Aluna 01 

1 - Já havia visitado está instituição? Não. 

2 - Costuma visitar outros Equipamentos Culturais em companhia da 

Escola? 

Sim. Apenas uma única vez (visita ao Museu Afro Brasil). 

3 - Qual é o motivo desta visita? Relatar um histórico para o Professor. 

4 - Estabeleceu-se um diálogo prévio entre a Instituição visitada e a 

Escola?  

Não. 

5 - Quais conteúdos foram absorvidos durante a visita? Experiência da tortura sofridas por Dulce Muniz (ex-presa política). 
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Observações gerais acerca do[a] Aluno[a]  

Questões Respostas_ Instituição Museológica 01. 

 Aluna 02 

1   – Qual série está cursando? 3º ano Ens. Médio EJA. 

2 – Quantos anos tem? 33 anos. 

Entrevistas (para Aluno[a]s)   

Questões Respostas_ Instituição Museológica 01. 

 Aluna 02 

1 - Já havia visitado está instituição? Não. 

2 - Costuma visitar outros Equipamentos Culturais em companhia da 

Escola? 

Sim (visita ao Museu Afro Brasil). 

3 - Qual é o motivo desta visita? Entrega de trabalho para o Professor.  

4 - Estabeleceu-se um diálogo prévio entre a Instituição visitada e a 

Escola?  

Não. 

5 - Quais conteúdos foram absorvidos durante a visita? Relatos de ex-presos sobre tortura, e o sofrimento passado na prisão. 
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Observações gerais acerca do[a] Aluno[a]  

Questões Respostas_ Instituição Museológica 01. 

 Aluna 03 

1   – Qual série está cursando? 3º ano Ens. Médio EJA. 

2 – Quantos anos tem? 42 anos. 

Entrevistas (para Aluno[a]s)   

Questões Respostas_ Instituição Museológica 01. 

 Aluna 03 

1 - Já havia visitado está instituição? Não. 

2 - Costuma visitar outros Equipamentos Culturais em companhia da 

Escola? 

Sim (visita ao Museu Afro Brasil). 

3 - Qual é o motivo desta visita? Para conhecer a história. Entregar trabalho ao professor. 

4 - Estabeleceu-se um diálogo prévio entre a Instituição visitada e a 

Escola?  

Não. 

5 - Quais conteúdos foram absorvidos durante a visita? Informações sobre prisões e torturas. 
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Questionário (para Coordenação e Educador[a]s da Ação 

Educativa 

 

Questões Respostas_ Instituição Museológica 02. 

 Coordenadora 

1- Qual sua formação acadêmica? Bacharelado em Comunicação Social com Habilitação em Midialogia. 

2- Como denomina o setor em que trabalha? Núcleo Educativo. 

3- Como denomina o cargo que exerce? Analista Educativo Sênior. 

4- Há quanto tempo trabalha na Instituição? 01 ano e 09 meses. 

5- Sempre no mesmo cargo? Não. Primeiramente como Analista Educativo Pleno. 

6- Te experiências com o trabalho em Educação dentro de Escolas? Em Escolas de Inglês. 

7- Recebe o público que visita a Instituição? Em ocasiões especificas: cobrindo faltas, atendimentos VIP e atendimento para parceiros. 

Entrevistas (para Coordenação e Educador[a]s da Ação 

Educativa 

 

Questões Respostas_ Instituição Museológica 02. 

 Coordenadora. 

1- Quais as funções desempenhadas pelo cargo que ocupa? Coordenação das ações para o cumprimento de metas de satisfação e número de público. Atividades burocráticas 

(formação e contratação de educadores), reuniões e mediação com outros setores do Museu (Pesquisa, Comunicação 

Museológica, Preservação, Infraestrutura, TI, Administração, Comunicação Institucional). 

2- Há alguma meta a ser cumprida pelo setor? Quem as estipula? Sim. Estipuladas pela Secretaria de Cultura do Estado em conversa com a OS, determinando as ações do Núcleo 

Educativo, para satisfação e número de público atendido.  

3- De onde são tiradas as diretrizes para a realização do trabalho da 

equipe? 

Estipuladas pela Secretaria de Cultura do Estado em conversa com a OS, determinando as ações do Núcleo Educativo 

4- Como se aplicam as propostas e os conteúdos educativos durante 

a visita? 

Almeja-se articular o conteúdo expositivo às experiências trazidas pelos visitantes, por meio da ação do Educador. 

5- Como se avalia o resultado de uma visita? Quem avalia? 01) Avaliação feita por escrito, preenchida individualmente ou em grupo pelos alunos 

02) Avaliação por escrito, preenchida pelo Educador para auto avaliação comparativa  

03) Avaliação Estipulada pela UPPM da Secretaria de Cultura, voltada à dar uniformidade ao Museus, direcionada ao 

Ensino Fundamental, aplicada em todos os 18 Instituições Gerenciadas por OS.  

6- Estabelece-se diálogo prévio com os grupos que solicitam a 

visita? 

Sim. Como procedimento pré visita, para apreensão de conteúdos trabalhados e expectativas sobre a visita. 
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Questionário (para Coordenação e Educador[a]s da Ação 

Educativa 

 

Questões Respostas_ Instituição Museológica 02. 

 Educador. 

1- Qual sua formação acadêmica? Graduação em Publicidade e Propaganda. Graduação em Letras com Ênfase em Linguística (Incompleto). 

2- Como denomina o setor em que trabalha? Núcleo Educativo. 

3- Como denomina o cargo que exerce? Educador. 

4- Há quanto tempo trabalha na Instituição? 03 anos e meio. 

5- Sempre no mesmo cargo? Sim. 

6- Te experiências com o trabalho em Educação dentro de Escolas? Não. 

7- Recebe o público que visita a Instituição? Sim. 

Entrevistas (para Coordenação e Educador[a]s da Ação 

Educativa 

 

Questões Respostas_ Instituição Museológica 02. 

 Educador. 

1- Quais as funções desempenhadas pelo cargo que ocupa? Aplicação das Visitas com Grupos Agendados, Ações Extramuros, Preparação de Material Educativo, Textos 

para o Blog do Museu, Encontro de Formação para Educadores, Rodas de Conversa. 

2- Há alguma meta a ser cumprida pelo setor? Quem as estipula? Sim. Pré-estipuladas pela Secretaria de Cultura do Estado em relação ao número de visitantes, e estipuladas pelo 

Setor Educativo com relação aos Encontros de Formação. 

3- De onde são tiradas as diretrizes para a realização do trabalho da 

equipe? 

Estipuladas pelo Plano de Trabalho do Setor Educativo. 

4- Como se aplicam as propostas e os conteúdos educativos durante a 

visita? 

A partir do conhecimento prévio e da leitura dos visitantes sobre o espaço, compreender as narrativas que a 

exposição pode trazer.  

5- Como se avalia o resultado de uma visita? Quem avalia? 01) Avaliação Estipulada pela UPPM da Secretaria de Cultura, voltada à dar uniformidade ao Museus, 

direcionada ao Ensino Fundamental, aplicada em todos os 18 Instituições Gerenciadas por OS.  

02) Avaliação oral, entre os parceiros que dividiram o grupo e posteriormente em reunião com a Equipe. 

03) Preenchimento via Google Formulários, sobre o andamento da visita. 

6- Estabelece-se diálogo prévio com os grupos que solicitam a visita? Sim. Estabelecido pelo próprio Educador 
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Questionário (para Responsáveis pelo grupo).   Respostas_ Instituição Museológica 02. 

Questões Professor. 

 Licenciatura em História, Pedagogia e Psicologia. 

 1 – Qual a sua formação acadêmica? Professora. 

2   – Qual o cargo que ocupa na Escola? Sim. 

3   – Já visitou esta instituição anteriormente? Sim. 

4   – Tem o hábito de levar os alunos à visitas educativas?  

Entrevistas (para Responsáveis pelo grupo).  Respostas_ Instituição Museológica 02. 

Questões Professor. 

  

1 – Quem agendou esta visita? Direção e Coordenação Escolar. 

2   – Qual o motivo desta visita? Fins Pedagógicos. 

3   – Estabeleceu-se um diálogo prévio entre a Instituição visitada e 

a Escola? 

Sim. Entre Museu e Coordenação Escolar. 

4 – Quais conteúdos foram absorvidos durante a visita? A Professora não aborda os conteúdos absorvidos. Trada de questões relacionadas à maneira pela qual os alunos se 

postaram junto ao Espaço.  
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Observações gerais acerca do[a] Aluno[a]  

Questões Respostas_ Instituição Museológica 02. 

 Aluno 01 

1   – Qual série está cursando?  7º ano do Ens. Fundamental 

2 – Quantos anos tem? 12 anos. 

Entrevistas (para Aluno[a]s)   

Questões Respostas_ Instituição Museológica 02. 

 Aluno 01 

1 - Já havia visitado está instituição? Não. 

2 - Costuma visitar outros Equipamentos Culturais em companhia da 

Escola? (Se não, por quê) 

Não muito. Com esta Escola é a primeira vez. 

3 - Qual é o motivo desta visita? Passeio de final de ano. 

4 - Estabeleceu-se um diálogo prévio entre a Instituição visitada e a 

Escola?  

Não. 

5 - Quais conteúdos foram absorvidos durante a visita? Passeio na locomotiva a vapor. 
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Observações gerais acerca do[a] Aluno[a]  

Questões Respostas_ Instituição Museológica 02. 

 Aluno 02 

1   – Qual série está cursando? 8º ano do Ens. Fundamental. 

2 – Quantos anos tem? 13 anos. 

Entrevistas (para Aluno[a]s)   

Questões Respostas_ Instituição Museológica 02. 

 Aluno 02 

1 - Já havia visitado está instituição? Não. 

2 - Costuma visitar outros Equipamentos Culturais em companhia da 

Escola? (Se não, por quê) 

Não.  

3 - Qual é o motivo desta visita? Interesse pessoal. 

4 - Estabeleceu-se um diálogo prévio entre a Instituição visitada e a 

Escola?  

Não.  

5 - Quais conteúdos foram absorvidos durante a visita? Passeio na locomotiva a vapor, Exploração dos imigrantes e objetos expositivos. 
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Observações gerais acerca do[a] Aluno[a]  

Questões Respostas_ Instituição Museológica 02. 

 Aluna 03 

1   – Qual série está cursando? 6ª ano do Ens. Fundamental. 

2 – Quantos anos tem? 11 anos. 

Entrevistas (para Aluno[a]s)   

Questões Respostas_ Instituição Museológica 02. 

 Aluna 03 

1 - Já havia visitado está instituição? Não. 

2 - Costuma visitar outros Equipamentos Culturais em companhia da 

Escola? 

Algumas vezes. Não se lembra de nenhum desses lugares. 

3 - Qual é o motivo desta visita? Interesse pessoal. 

4 - Estabeleceu-se um diálogo prévio entre a Instituição visitada e a 

Escola?  

Não. 

5 - Quais conteúdos foram absorvidos durante a visita? Passeio na locomotiva a vapor. 
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Observações gerais acerca do[a] Aluno[a]  

Questões Respostas_ Instituição Museológica 02. 

 Aluna 04 

1   – Qual série está cursando?  8º ano do Ens. Fundamental. 

2 – Quantos anos tem? 13 anos. 

Entrevistas (para Aluno[a]s)   

Questões Respostas_ Instituição Museológica 02. 

 Aluna 04 

1 - Já havia visitado está instituição? Não. 

2 - Costuma visitar outros Equipamentos Culturais em companhia da 

Escola? 

Não. 

3 - Qual é o motivo desta visita? Interesse pessoal. Preço acessível. 

4 - Estabeleceu-se um diálogo prévio entre a Instituição visitada e a 

Escola?  

Não. 

5 - Quais conteúdos foram absorvidos durante a visita? Contexto histórico envolvendo a Hospedaria dos Imigrantes. 
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5 ANÁLISE DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS OBSERVADAS 

 No que diz respeito à observação das visitas agendadas e pelas entrevistas 

realizadas nas instituições museológicas em que a pesquisa foi realizada, é possível 

identificar um panorama geral acerca das relações estabelecidas, em primeiro lugar, entre 

membros da equipe de ação educativa; segundo, entre equipe de ação educativa e grupo 

de visitação e, por fim, apontar conclusões sobre o material levantado, estabelecendo 

paralelos, diferenciações e considerações gerais sobre os resultados obtidos. 

 Sobre o primeiro ponto (acerca das relações estabelecidas entre membros da 

equipe de ação educativa) é preciso ressaltar que o trabalho aqui apresentado aplicou o 

mesmo roteiro nas entrevistas realizadas junto aos dois níveis hierárquicos no 

funcionamento da equipe (coordenadora e educador) no intuito de comparar as respostas, 

principalmente para verificar a configuração de padrões que a dinâmica de atividades da 

equipe estabelece naquilo que tange à efetivação e transmissão de um discurso ideológico; 

em outras palavras, para identificar como se configura a ação de inculcação ideológica 

por meio da prática educativa nestes espaços de educação. 

Em primeiro lugar serão apresentados os dados e as análises referentes à 

Instituição Museológica 01.  

A coordenadora da equipe de ação educativa da Instituição Museológica 01 

trabalha há 03 anos na instituição, ocupando sempre este mesmo cargo. Lecionou, por 15 

anos, aulas de história para as redes pública e privada de ensino. Possui graduação e 

licenciatura em história, especialização em museologia e mestrado em arqueologia. 

Durante a entrevista, definiu o setor onde trabalha como programa de ação educativa e 

seu cargo como o de coordenadora do programa de ação educativa.  

O educador entrevistado trabalha há 09 meses na instituição, ocupando sempre 

este mesmo cargo. É formado no curso de licenciatura e bacharelado em história. Possui 

apenas a experiência que o estágio (de mais ou menos 200 horas) o possibilitou ter com 

educação. Denomina o setor onde trabalha como programa de ação educativa e seu cargo 

como o de educador. 

O professor que participou do trabalho, concedendo entrevista e permitindo que o 

pesquisador acompanhasse a visita para observações, possui graduação em filosofia e 

leciona a disciplina de história na escola, que é pública, tanto para o ensino regular, quanto 
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para o EJA. Visita a Instituição Museológica 01 regularmente, acompanhando seus 

alunos, para atividades educativas agendadas.  

As 03 alunas que participaram do trabalho cursam o 3º ano do Ensino Médio da 

EJA. A aluna A tem 30 anos, aluna B tem 33 e a aluna C tem 42. Nenhuma delas têm o 

hábito de visitar instituições museológicas e esta foi a primeira visita que fizeram à 

Instituição Museológica 01.  

Ao entrar em questões referentes à prática educativa exercida pela equipe de ação 

educativa da instituição, a coordenadora durante a entrevista pontua que sua atuação 

direta no espaço expositivo de longa duração (onde a maior parte das visitas são realizadas 

pela equipe) se dá em momentos bastante específicos, como por exemplo, atendendo ao 

público especializado em museologia (sua formação em nível de mestrado), ou estudantes 

e professores de diversos cursos de graduação que agendam visitas com algum foco em 

especial e remete a vinculação de suas funções à coordenação da equipe (gerenciando as 

atividades pensadas, produzidas e executadas pelos educadores), como é possível 

verificar no diálogo a seguir: 

 

Renan: Tá! E... você, hoje aqui na Instituição Museológica 01, você recebe o 

público da... que visita a instituição?  

Coordenadora: Mais raramente. Alguns grupos mais específicos. Então, o 

atendimento regular, ele acontece, eu... eu faço atendimento muito quando tem 

alguma emergência, alguma ausência de equipe, mas é mais difícil eu fazer 

esse atendimento, mas faço atendimentos de grupos mais específicos, ou 

grupos que tão relacionados, é... com a museologia, ou um grupo universitário 

que tem uma especificidade de outro tema, ou atendimentos outros, mas não é 

um atendi... um grande volume de atendimento do público regular. São 

atendimentos, ou de instituições parceiras, então, com alguma especificidade 

com perfils mais específicos. Perfis mais específicos.  

 

Ao longo da conversa, vai ficando claro, em primeiro lugar, que suas funções estão 

ligadas à implementação de ações administrativas (contratação e pagamento de 

palestrantes e eventuais agendamentos de visitas), conforme é destacado abaixo: 

 

Renan: É... no cargo que você ocupa hoje, né? Na coordenação. Quais são as 

funções que você desempenha? 

Coordenadora: (risos). 

Renan: São tantas, né? 

Coordenadora: Muitas, né? Mas assim, é a coordenação da equipe. Que na 

verdade essa coordenação, ela tanto administra diariamente as atividades, o 

gerenciamento dessas atividades, proposição de atividades, né? Das mais 

variadas formações, desde as visitas, e as mais variadas atendimentos que a 

gente tem. Mas tem uma série de atividades, é... por conta também desse 

tamanho da equipe que eu acabo desempenhando, e que elas também não 

seriam, é... que não seria pra coordenação fazer, mas por exemplo, os 
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agendamentos, uma parte de agendamentos específicos, é... que o 

agendamento não dá conta disso, então alguma conformação de algumas 

atividades precisam de outros agendamentos que vão além, né? Do que o setor 

de agendamento faz. Então, isso fica comigo. É... uma série de questões 

burocráticas também, como emissão de certificados, toda uma parte 

burocrática de... de... da burocracia mesmo, de contratação de pessoal que dá 

o curso, então, uma série de... de trabalhos que seria feito por outros 

profissionais, também ficam a cargo da coordenação. 

 

 E, em segundo lugar, ao intermédio da burocracia institucional junto à equipe de 

implementação e efetivação das demandas de ação, determinadas pela Secretaria Estadual 

de Cultura em conjunto com a OS que gerencia a Instituição Museológica 01 por meio 

dos planos de trabalho: plano museológico, plano educativo e plano anual. 

 

Renan: Tá! E há diretrizes pra realização do cumprimento do trabalho? E se 

há, da onde são tiradas essas diretrizes?  

Coordenadora: Cê tá falando do trabalho, como um todo, né? Do trabalho do 

educativo. 

Renan: É. Falando do trabalho, né? Dessas diretrizes... se existem essas metas, 

elas devem ser cumpridas...a intenção da pergunta, é saber se existem diretrizes 

para o cumprimento dessa meta, né? Que elas vão influenciar, essas diretrizes, 

diretamente na atividade do trabalho que vocês realizam aqui na Instituição 

Museológica 0l. 

Coordenadora: Tá! Tem... tem várias diretrizes: a primeira delas é o chamado 

plano museológico, né? Então, todo museu tem um plano museológico. Esse 

plano dá diretriz, é... de planejamento do trabalho pra vários programas, e isso 

pra... pro programa de ação educativa, também. É... esse plano museológico, 

ele define, tanto missão, visão e valores da instituição e, a partir dessa missão, 

visão e valores, os programas se organizam, é... no desenvolvimento e 

proposição, é... de algumas atividades. A partir desse plano, que é o principal, 

a gente vai fechando um pouco, né? Então, por exemplo, depois a gente tem... 

então, esse plano ele dura pra uma instituição de 06 a 07 anos, e aí, a partir 

desse plano museológico, é que são realizadas, é que são propostas as 

atividades pra chegar aos objetivos daquele plano. É... então... é... partir desse 

plano museológico os programas definem os seus planos. Então, aí a gente 

chega no plano educativo, né? O plano educativo vai estabelecer como chegar 

naqueles objetivos do plano museológico, através de que ações? Que ações ele 

pode desenvolver? Tendo esse leque amplo de ações, no... no plano educativo, 

tem um plano anual de trabalho, que também serve pra vários programas e o... 

o... o plano, o... núcleo, o programa educativo, ele também tá dentro desse 

plano anual de trabalho, né? Então, eu tenho, mais ou menos, a gente pode 

pensar em 03 instâncias: 01 plano museológico, que direciona toda instituição; 

01 plano educativo, que vai conversar com esse plano museológico, mas que 

vai ser específico do plano educativo no geral, então, que vai estabelecer as 

diretrizes conceituais dele; e depois eu tenho 01 plano mais específico, que é 

um plano do ano, que aí é determinando as ações que serão feitas dentro desse 

ano.  

 

  Quanto ao educador entrevistado, este vincula sua tarefa ao atendimento de 

grupos que visitam a Instituição Museológica 01, ao desenvolvimento de materiais 

pedagógicos e ao auxílio em questões burocráticas, colocadas pela demanda de atividades 
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exigidas pela Secretaria Estadual de Cultura, de acordo com o que é exposto por seu 

diálogo junto ao pesquisador: 

 

Renan: Tá! Obrigado. E aí vão, né? Questões agora referentes à entrevista que 

tem a ver aí, com essa relação que... a pesquisa tá tentando estabelecer entre 

educação em museus e educação nas escolas. Então, vamo lá: é... quais são as 

funções desempenhadas pelo cargo que você ocupa? 

Educador: É... a nossa função é dar uma visita educativa, a maioria delas, né? 

É dar uma visita educativa para grupos agendados, geralmente de escolas, é... 

do nível Fundamental II e do Ensino Médio. 

Renan: Tem alguma outra função além de aplicar as visitas?  

Educador: É... também, é... damos atendimentos e visitas para público 

espontâneo que chega no... no... pra visitar a Instituição Museológica 01, o 

museu. E também fazemos um pouco da parte administrativa de números, de 

atendimento, é... fazemos a planilha, todas essas coisas. A gente preenche. 

Também, como fazer outras propostas educativas como novos jogos é... 

também a gente faz. 

 

Ao abordar questões diretamente relacionadas à efetivação da prática educativa 

no espaço expositivo durante as visitas, sua fala expõe, em grande medida, ausência de 

critérios definidos para a realização de suas atividades profissionais, sobressaindo o 

improviso, ditado pela percepção individual de cada educador, na condução de seus 

trabalhos e não menciona em momento algum os planos de trabalho citados pela 

coordenação. 

 

Renan: Então, existem diretrizes para as visitas? Existem diretrizes para é... a 

tabulação de dados... a parte mais administrativa? 

Educador: Hunhum... na verdade é... a diretriz que eu... a diretriz que eu 

peguei mais, foi com meus colegas de trabalho, é... como lidar com a... a... 

planilha, e todas essas coisas foram as... as outras educadoras que estão aqui 

trabalhando mais tempo, minhas companheiras de trabalho que me ensinaram 

como que mexe, é... eu aprendi e consigo é... fazer tranquilamente. As visitas, 

é... eu fiz um... uma... um período de uns dois meses, mais ou menos, eu 

acompanhando as visitas de educadores que já estavam aqui mais tempo, pra 

pegar alguma coisa, ver como é que é, como é que se funciona o... o.... a 

exposição com o diálogo com o público. Aí depois eu... claro que... utilizando 

algumas ideias, e... eu peguei a minha base e fiz, faço uma visita com é... com 

algumas referências também das, do que as educadoras, é... já fazem, porque 

aí a gente já sabe um pouco dessas diretrizes, do que falar, né? Se fala de 

patrimônios, direitos humanos, é... e.... como a gente consegue fazer isso.  

 

 Outro ponto observado na comparação das respostas dadas pela coordenadora e 

pelo educador às mesmas perguntas, diz respeito à avaliação final sobre a visita. Enquanto 

o educador confere total encargo da avaliação à coordenação, como pode ser lido no 

trecho destacado a seguir: 

 

Renan: E, ao final de uma visita, com é que você avalia o resultado de uma 

visita... se ela foi positiva ou negativa? Como é que você avalia isso? 
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Educador: É... eu costumo... ...  

Renan: Perdão! Como se avalia isso? 

Educador: Como se avalia? Se avalia com um questionário que é passado para 

os alunos e para o responsável, para o professor da escola, e aí eles falam o que 

eles acharam da visita, críticas e sugestões, é... nesses questionários. 

Renan: Tá! E quem tem acesso direto a estes questionários? É o educador ou 

a coordenação?  

Educador: É.... 

Renan: Quem avalia isso?  

Educador: A coordenação. 

Renan: A coordenação? 

Educador: Sim. A gente recebe, coloca na pasta. Depois será avaliado pela 

coordenação. 

Observa-se que a coordenação dilui a responsabilidade sobre esta tarefa sobre o 

educador, visitantes (professor e aluno) e ela própria, de acordo com o trecho da conversa 

exposto agora:  

 

Renan: A gente passou de um plano mais geral, entrou na visita... e aí, eu 

queria saber... então, se você tem né?... esse... esse caminho de... de 

preparação: então você tem uma liberdade maior aí dos educadores, uma 

conversa, né? Entre educador e coordenação, mas uma conversa entre 

educadores também, né? Pra se definir os materiais e como as propostas vão 

ser colocadas em prática. No final de uma visita, né? Há a avaliação de um 

resultado? Se ele foi satisfatório ou não? Ou quais são os critérios que se usa? 

E quem que faz essa avaliação? 

Coordenadora: Tá! A princípio é uma avaliação escrita, é... em 03 partes. 

Então, uma parte quem avalia é o aluno, outra parte é o professor, e outra parte 

é o próprio educador da visita. É... esse modelo da avaliação tripartite, ele é 

interessante por que ele avalia todos os envolvidos ali na visita, ele pode trazer, 

é... informações diferenciadas, por que a gente sabe que o... o nível de 

percepção da visita, e de interesse da visita, é outro, tanto do professor, tanto 

do aluno, como do educador. Então, essa... essa avaliação ela acontece nessas 

03 instâncias. O problema que a gente tem atualmente, é... na Instituição 

Museológica 01, é a gente tabular esses dados. 

 

 Como conclusão deste primeiro ponto referente às observações feitas a respeito 

do material recolhido na Instituição Museológica 01, é possível afirmar que, enquanto a 

coordenação justifica a razão de ser dos instrumentos burocráticos assumidos pela 

instituição (os planos de trabalho) como maneira de pôr em prática as decisões tomadas 

pelo conjunto constituído entre Secretaria Estadual de Cultura e OS, o educador parece 

não ter ciência destes instrumentos, nem mesmo para apoiar as diretrizes de seu trabalho 

diário, que resulta então, segundo ele próprio, da troca de experiências de base empírica, 

com as outras pessoas, membros, da equipe (educadores, iguais a ele).  

 No segundo ponto, acerca das relações estabelecidas entre equipe de ação 

educativa e grupo de visitantes, o que pode ser afirmado em primeiro lugar ao analisar-se 

as respostas dadas às entrevistas e ao observar-se a visita educativa realizada é que, a 

prática educativa perpetrada no espaço museal (AIE Cultural) reproduz em grande 
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medida as relações estabelecidas entre professor e aluno em sala de aula (AIE Escolar), 

segundo Baudelot e Establet (1986), onde o educador direciona sua prática ao 

atendimento de um perfil de aluno selecionado de acordo com seus critérios subjetivos 

(critérios ideológicos correspondentes aos parâmetros da classe, ou fração de classe 

social, que exerce hegemonia sobre os AIE, analisados individualmente ou em seu 

conjunto), ou seja, ao encontrar correspondência num tipo de comportamento perante à 

visita, ou em parâmetro de resposta estabelecido na dinâmica de interação junto ao 

alunado, o educador passa a abandonar a interação pedagógica junto aos outros indivíduos 

que não se enquadram em seus parâmetros.  

 O professor que acompanhou a visita demonstrou com suas respostas que trata a 

Instituição Museológica 01, como um apêndice da sala de aula, ou seja, tentando 

demonstrar materialmente aquilo que foi apreendido em sala de aula (no caso específico 

do trabalho realizado por este professor, conteúdos relacionados ao desenvolvimento das 

instituições políticas no Brasil contemporâneo). Vejamos: 

 

Renan: E qual que é o motivo da visita que você faz aqui? 

Professor: É o aluno vivenciar um pouco aquilo que eu trabalho na sala de 

aula em relação a... questão política do Brasil. A história política, envolvendo 

principalmente a... época da ditadura. Que eles vivenciem isso no museu. 

 

Entretanto, mesmo ao apontar como justifica para motivo da visita, a possibilidade 

de propiciar aos alunos a experiência de vivenciar aquilo que foi discutido em sala de 

aula, verifica-se no diálogo abaixo destacado que o professor entrevistado identifica como 

saldo final da visita, o reforço do conteúdo daquilo que tratou anteriormente:   

 

Renan: Tá! E quais foram os conteúdos que são absorvidos nessa visita? Cê 

tem alguma ideia desses conteúdos?  

Professor: Bom, os conteúdos que nós trabalhamos foi: desde o governo Ge... 

é... é... Jânio, passando por João Gulart, todo o período ditadura militar e o... 

o... trabalhando também o... a nova república, até o último presidente que a 

gente tem. 

Renan: Tá! Então, são os conteúdos relacionados aos períodos históricos do 

Brasil? 

Professor: Isso. Períodos históricos. 

 

 É preciso ainda observar que não houve (e esta é uma prática corrente na 

instituição) o estabelecimento de qualquer contato pré-visita entre educadores e escola 

para que o educador tivesse alguma dimensão do propósito para com a visita ou dos 

conteúdos trabalhados pelo professor em sala de aula. Toda esta verificação se deu apenas 
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no momento em que o professor se apresentou como responsável pelo grupo, assim que 

chegou à instituição museológica em questão.  

 No que tange à análise da participação na visita e às respostas dadas pelas alunas, 

observa-se em primeiro lugar, o desconforto de grande parte da turma, em relação ao 

alojamento propiciado pela Instituição. No grupo, formado em sua maioria por mulheres 

de meia-idade, inúmeros indivíduos encontraram dificuldades para acompanhar a fala do 

educador, por não encontrarem espaço para se acomodarem durante a visita. O que fez 

com que muitas pessoas se dispersassem pela exposição, deixando de acompanhar a 

turma. Ao que se refere às respostas dadas, é unânime a afirmação, quando questionadas 

sobre o motivo da visita, de que ela se dá por conta da exigência burocrático-escolar, ou 

seja, para entrega de trabalho escolar sobre a visita ao professor. 

Aluna A: 

 

Renan: Tá! E aí, é sobre essa visita aqui na Instituição Museológica 01: qual 

que é o motivo dessa visita que cê tá fazendo agora na Instituição Museológica 

01?  

Aluna A: Relatar um histórico para o professor.  

 

 Aluna B: 

 

Renan: Tá! E... qual que é o motivo dessa visita, que você tá fazendo aqui na 

Instituição Museológica 01? 

Aluna B: Foi... é um trabalho de sala de aula, e o professor falou muito sobre 

o assunto, e a gente achou superinteressante, e a gente não poderia deixar de 

vim, porque é uma coisa muito importante, que é o que viveu realmente... em 

fatos... e que a gente tem que ter muito cuidado pra que isso não possa 

continuar da maneira que tá indo. 

 

Aluna C: 

 

Renan: Tá! É... você... qual é o motivo dessa visita que cê tá fazendo aqui na 

Instituição Museológica 01? 

Aluna C: Pra conhecer mais a história e pra fazer um trabalho pra escola 

também.  

 

Quando questionadas sobre os conteúdos absorvidos, todas as respostas foram 

referentes à atividade educativa pós-visita, em roda de conversa com a ex-presa política 

[nome]. 

 Aluna A: 
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Renan: Tá! E aí, dessa visita que você fez, qual foi o que você mais absorveu... 

quais foram os conteúdos que você absorveu dessa visita? 

Aluna A: Olha, eu relatei muitos conteúdos. 

Renan: Cê quer citá-los? 

Aluna A: Inclusive, a... conheci a [nome]. Ela tem 70 anos. Ela é uma pessoa 

assim... dá pra perceber que ela é uma pessoa rígida. Passou por muitas 

experiências sobre a tortura, né? Que havia muito. Ela disse que não foi 

torturada, mas ela presenciou pessoas que entravam e saíam. 

Renan: Tá! Então isso: a questão da tortura relatada pela [nome]... 

Aluna A: Sim! 

Renan: ... foi o que mais te chamou a atenção nessa visita? 

Aluna A: Sim! Que mais chamou a atenção. Foi. 

 

 Aluna B: 

 

Renan: E... a última pergunta, é...: quais foram os conteúdos que você 

absorveu dessa visita? 

Aluna: ah.... 

Renan: O que você mais aprendeu, enfim... 

Aluna: É uma realidade muito dura o que eles realmente viveram aqui, foi uma 

tortura muito grande e é muito deprimente... muito triste mesmo e saber que 

essas coisas realmente aconteceu... que é isso é.... seriamente a gente acha que 

não aconteceu... é só em livro, mas a gente venu isso é muito triste. E uma 

coisa que a gente pode levar pra nossas vida. Achei superinteressante. Muito... 

Renan: Uma lição de vida, aí?  

Aluna: Uma lição de vida. Eu vou me... especializar mais no assunto...  

Renan: (Risos) Ficou interessada? 

Aluna: Gostei muito. Fiquei muito interessada. 

 

 Aluna C: 

 

Renan: Tá! E... dessa visita, o que que você mais absorveu? Qual o conteúdo 

que você tem mais claro aí na cabeça? 

Aluna: Sobre as prisões, isso foi bem claro assim... acho que as tortura, isso 

ficou bem claro assim pra mim.  

 

 Como conclusão das observações acerca desta instituição analisada, é possível 

dizer que ela expressa uma tendência de estabelecer em seu funcionamento uma divisão 

de trabalho entre coordenadora e educador baseada na vinculação da ação burocrática do 

Aparelho de Estado e a prática educativa: ao passo em que a coordenação assume a tarefa 

de estabelecer-se como elo entre Aparelho Burocrático de Estado e OS no que diz respeito 

às determinações sobre a atividade pedagógica, cumpre a função de pôr em prática os 

meios para que se consolide o discurso curatorial, executando diretrizes de trabalho 

(institucionalizadas burocraticamente pelo plano museológico, plano educativo e plano 

anual) estabelecidas pela parceria Estado/Empresa Privada (via OS); por sua vez, o 

educador assume nesta divisão do trabalho a função de efetivamente mediar o discurso 

institucional imposto pela instituição (pelo AIE Cultural), entretanto, sem precisar 
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necessariamente se ater a essas diretrizes institucionais que são transmitidas a ele via 

coordenação (de maneira dissimulada). 

 Decorre dessa dinâmica que o professor responsável pelo grupo visitante pode, 

aparentemente, fazer o uso que desejar da exposição, entretanto, estando sempre preso ao 

discurso curatorial (imposição ideológica) dissimulado pela ação do educador e seduzido 

pela, também aparente, liberdade de interação do alunado junto ao espaço expográfico.  

 Para o aluno (principalmente aquele que não desenvolveu o hábito de visitar 

exposições), imprensado entre o AIE Cultural e o AIE Escolar, coube fazer uso do espaço 

expositivo e da interação junto ao educador dentro das diretrizes dadas pelo professor em 

sala de aula, levando ainda em consideração que a apropriação dos conteúdos da 

exposição que possa fazer, fica relativamente dependente das expectativas subjetivas do 

educador perante o aluno.   

Em relação às entrevistas e observações realizadas na Instituição Museológica 02, 

é preciso identificar que a coordenadora da equipe de ação educativa trabalha há 01 ano 

e 09 meses na instituição, iniciando suas atividades como analista de educativo pleno 

(AEP), – nomenclatura oficial para designar o cargo do profissional que aplica 

regularmente as visitas educativas – e posteriormente promovida à analista de educativo 

sênior (AES) – nomenclatura que designa o cargo de quem coordena a equipe de 

atividades educativas. Esta não possuía experiências profissionais em educação anteriores 

ao trabalho na instituição. Possui bacharelado em comunicação social com habilitação em 

midialogia. Durante a entrevista, definiu o setor onde trabalha como núcleo educativo.  

O educador entrevistado trabalha há 03 anos e 06 meses na Instituição 

Museológica 02, ocupando sempre o mesmo cargo que denomina como educador, mas 

formalmente é designado como analista de educativo pleno (AEP) pela instituição. Possui 

graduação em publicidade e propaganda e também graduação incompleta em letras, com 

ênfase em linguística. Possui experiência de trabalhos com educação somente em espaços 

museológicos e denomina o setor onde trabalha como núcleo educativo.  

A professora que participou do trabalho, concedendo entrevista e permitindo que 

o pesquisador acompanhasse a visita para observações, possui licenciatura em pedagogia, 

psicopedagogia e história e leciona a disciplina de história na escola (que é pública) para 

o ensino fundamental e médio. Visita a Instituição Museológica 02 regularmente, 

acompanhando seus alunos para atividades educativas agendadas.  
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Quatro alunos concederam entrevistas para o trabalho após atividade educativa 

realizada na Instituição Museológica 02. O aluno 01 tem 12 anos e cursa o 7º ano do 

Ensino Fundamental; o aluno 02 tem 13 anos e cursa o 8º ano do Ensino Fundamental; a 

aluna 03  tem 11 anos e cursa o 6º ano do Ensino Fundamental; e a aluna 04 tem 14 anos 

e cursa o 8º ano do Ensino Fundamental. Nenhum deles têm o hábito de visitar instituições 

museológicas e esta foi a primeira visita que fizeram à Instituição Museológica 02.   

No que tange aos resultados obtidos através das entrevistas realizadas na 

Instituição Museológica 02, é possível verificar que no que corresponde à relação 

estabelecida entre os membros da equipe de ação educativa, baseando-se na fala da 

coordenadora, esta assume papel análogo ao desempenhado pela coordenação da 

Instituição Museológica 01. No que diz respeito à função de estabelecer-se como elo entre 

Aparelho Burocrático de Estado e OS, no que diz respeito às determinações sobre a 

atividade pedagógica, a partir de sua entrevista, reforça-se o entendimento de que, em 

última instância, quem determina as metas, as diretrizes e os conteúdos a serem 

trabalhados pela equipe é a institucionalização estabelecida pela parceria Estado/Empresa 

Privada (via OS), cabendo à coordenadora e aos educadores, articular o andamento das 

atividades – o que em grande medida significa planejar sua forma e sua duração. Vejamos: 

 

Renan: Tá! Bom, em relação ao conteúdo, né? Sobre essa relação, é... da 

escola com o museu, é.... eu vou te perguntar: qual... são as funções que você 

desempenha no cargo atual? 

Coordenadora [AES]:  Ui! São algumas. É... principalmente uma 

coordenação dessas ações, é... pra fazer com que elas aconteçam, pra fazer com 

que as metas de satisfação e de número de público sejam atendidas... a gente 

tem uma série de, é... de atividades burocráticas que têm que ser cumpridas, 

também. É... lidar também com a programação de formação dos educadores, 

contratação de educadores, é... a gente também participa de reuniões e... e 

resolve problemas que surgem com todas as outras áreas. Então, normalmente 

eu fico à frente dessas... dessa conversa com as outras áreas, apesar de os 

educadores também, eventualmente, tomarem a frente... 

Renan: Tá! E você já tinha é... entrado nesse assunto, é... sobre as metas, né? 

Então: há alguma meta a ser cumprida pela insti... pelo setor... 

Coordenadora [AES]:  ... sim... 

Renan: ... e quem estipula essas metas? 

Coordenadora [AES]: É... como é um museu do Estado, né? Submetido ao 

Estado, a gente tem é... uma série de diretrizes, né? Que vêm da Secretaria de 

Estado da Cultura, em particular, da UPPM, que é a Unidade de Preservação 

do Patrimônio Museológico. Então, na conversa da OS, né? Que são as 

Organizações Sociais, com essa instância, é... são estabelecidas diretrizes e 

metas, e... existem metas específicas do programa educativo, que seriam desses 

programas de perfis de público que a gente atende. Elas são metas, tanto de 

número de ações, quanto de número de público, também. 

Renan: Mas, o cargo que você tá, é... chega a combinar, chega a conversar 

sobre quais outras diretrizes para além desse mínimo exigido? Chega a 

negociar isso, ou isso vem determinado? 
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Coordenadora [AES]: Geralmente... ó, por exemplo, eu tô nesse cargo, agora 

vai fazer 05 meses, acho... é que são muitas instâncias, né? De... é bem 

hierárquico, assim... e geral... que escreve a... por exemplo, eu não escrevi, nem 

eu nem a pessoa que me antecedeu escreveu esse contrato vigente, né? Então... 

no cotidiano a gente consegue apresentar muitas ideias e renegociar os 

formatos, mas essas coisas só se consolidam depois de muito tempo, por que, 

o que tá no contrato a gente tem que cumprir. Se a gente percebe que tem coisas 

pra mudar pro ano seguinte, a gente pode comunicar nossos superiores, e tentar 

melhorar os planos de trabalho no ano seguinte. Mas, tem algumas coisas desse 

contrato de gestão que a gente não consegue mais negociar, elas têm que 

acontecer pra fazer valer, né? Porque é um contrato, né? Então, tem algumas... 

é... bem complicado, assim... tem alguns níveis que a gente não consegue 

negociar, mais outros mais simples, né? O formato que as coisas vão acontecer, 

a duração, essas coisas, até a gente consegue fazer essa conversa assim. 

 

 Nesta 2ª instituição pesquisada, o educador demonstra maior conhecimento sobre 

os meios burocráticos (planos de trabalho) para nortear as diretrizes de suas atividades, 

como é possível verificar no trecho destacado a seguir. 

 

Renan: Tá! E desse trabalho todo que você realiza, dentro, fora do museu, com 

a execução das visitas e o planejamento delas também, é... existe alguma meta 

a ser cumprida pelo setor? 

Educador [AEP]: Ah, sim! A gente tem as metas da Secretaria da Cultura, 

que são metas que todos os museus do Estado recebem, também, né? Que elas 

falam, tanto de público agendado, né? Público que vem nas visitas educativas, 

quanto meta de formação, é... a gente começou a fazer essas ações extramuros, 

por que a gente colocou como, como meta, que era nossa vontade, né? É... 

participar desses projetos, mas algumas metas, elas já vêm da Secretaria, e 

outras são metas que a gente, ao longo do ano, observa que são trabalhos que 

a gente já realiza e se coloca como meta também, né? Aí elas acabam voltando 

como esse plano de trabalho, né? 

Renan: Então, existem as metas pré-estipuladas e as metas que vocês acabam 

estipulando? 

Educador [AEP]: Isso. Que a gente acaba estipulando. No fim do ano, né? 

Agora mesmo, vai fechar o relatório do último trimestre, daí a gente vai ver os 

números de atendimento desse ano e pensar também quais são as ações que a 

gente vai fazer pro próximo ano e de como eles vão entrar no quadro de metas, 

também, né? 

Renan: Tá! E... bom, a gente comentou sobre essas metas, mas e as diretrizes, 

as formas, é... que são aconselhadas, as maneiras de trabalho. De onde são 

tiradas essas diretrizes pro andamento do trabalho? 

Educador [AEP]: É... aqui é um educativo que ele tem... tem estado nesse 

formato, mais ou menos, desde que o museu reabriu em 2014. 

Renan: Tá! 

Educador [AEP]: É... a primeira gestão, a primeira gestora que... que estava 

no educativo, ela... ela entrou aqui e antes de contratar os educadores, ela já 

escreveu o plano educativo, né?... 

Renan: Hunhum... 

Educador [AEP]: ... então, a gente tinha um plano pro... pra cerca de dois 

anos, né?... 

Renan: Hum... 

Educador [AEP]: ... e... reviu esse plano recentemente, agora em 2016, né? 

Com base nessas novas vontades que a gente tem também, né? 

Renan: Tá! 

Educador [AEP]: Mas, certa forma, a gente tem esse plano do... do núcleo 

educativo, do setor educativo, é... que a gente vai revendo de acordo com 

nossas demandas de trabalho, também, né? 
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Renan: Tá! Então, você... quando a... entrou uma primeira gestão pra... cuidar 

do educativo, criou-se esse plano de trabalho... 

Educador [AEP]: Sim. 

Renan: ... e ele foi passado para os educadores, conforme eles iam entrando? 

Educador [AEP]: Isso. É. 

Renan: Tá! 

Educador [AEP]: Mas, não era... não era um plano exatamente fechado, né? 

Renan: Tá! 

Educador [AEP]: O que tinha, por exemplo, era é... não necessariamente um 

roteiro da exposição, sabe? Mas, era uma coisa, mais ou menos, como: qual 

que era a ideia central desse museu, né?  

Renan: Hum... 

Educador [AEP]: Que era um museu que a partir daquele momento se 

propunha a falar, é... falar de imigração de uma forma mais da experiência 

migratória é... de não focar numa nacionalidade e de não, é... focar só na 

história da hospedaria, né? Aí, a partir dele, os educadores foram construindo 

os próprios, as próprias pesquisas aqui dentro, também, né?  

Renan: Tá! Ele vira uma diretriz geral pra vocês trabalharem de uma forma 

mais aberta? 

Educador [AEP]: Isso, exatamente, né? 

 

 Na fala dos dois profissionais (coordenadora e educador), quando questionados 

sobre a aplicação dos conteúdos da exposição, é possível também encontrar sinergia em 

suas respostas. Fica evidente a tendência que ambos têm em sobrepor a forma da visita 

aos conteúdos expositivos, dando ênfase a privilegiar a experiência dos visitantes na 

tentativa de fazer conexões com àquelas (experiências) já vivenciadas junto àquela 

(experiência) possibilitada pela visita ao museu. 

Coordenadora: 

 

Renan: E como é que isso se efetiva durante a visita educativa? Como é que 

esses conteúdos são aplicados? 

Coordenadora [AES]:  Sim. É que, aplicação, eu não sei se é uma boa palavra, 

assim pensando, né? Porque, eu acho que é mais no sentido de articulação 

mesmo... 

Renan: Articulação? 

Coordenadora [AES]:   Não sei... é coisa que eu fico pensando assim... por 

que aplicação também parece que é: existe uma coisa que a gente tem que, né? 

Seguir aquilo e aplicar. Sabe, que nem aplicar... uma prova... 

Renan: Algo mecanizado? 

Coordenadora [AES]:   ... é, sabe? Porque muito do que acontece na visita, 

isso sem mencionar as outras atividades que a gente faz, né? Muito o que 

acontece na visita tem a ver com o interesse daquele grupo e com o que que 

aquele grupo já traz de conhecimento e de saber também. E aí, o que o 

educador muitas vezes vai fazer... depende, né? Do estilo, da experiência desse 

educador... mas é tentar articular isso que aquele grupo traz, não só como 

indivíduo, mas como grupo mesmo, né? É, com a exposição, com os objetos 

que tão aqui. Às vezes, não é o objeto em si que chama mais atenção, mas 

esse... o edifício, o tema, a obra de arte do Nuno Ramos, o jardim. Então, o 

educador, ele vai tá atento ao... a essas... a essas coisas que o grupo traz e vai 

tentar alinhavar isso pra tornar essa visita, essa experiência aqui no museu, um 

pouco mais relevante, assim porque, às vezes, a gente pensa nessa coisa se tipo: 

“Ah! Tem uma série de conteúdos que eu preciso aplicar”, por exemplo, na 

visita e às vezes aquilo fica... parecido com uma sala de aula, assim. E não, né? 
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Que a sala de aula seja uma coisa ruim, mas mais pra pensar a particularidade 

desse espaço mesmo, né? E do estilo de educação que a gente... 

Renan: Então, o potencial que uma visita ou uma atividade educativa fora da 

sala de aula apresenta? 

Coordenadora [AES]: É, exato. E, também, não só pelo espaço em si, mas 

pra testar outros formatos mesmo, né? Porque a gente tem um pouco essa 

liberdade aqui, né? Pensando na questão do professor na sala de aula, que tem 

um currículo e tem um cronograma bem apertado às vezes pra cumprir. Aqui, 

apesar da visita ser curta, a gente não necessariamente tem esse compromisso 

com um currículo, apesar de ter um compromisso com a temática, com os 

direitos humanos, etc., né? Então, a gente vai tentando se aproveitar dessa 

liberdade também pra pensar outros formatos, né? 

 

Educador: 

 

Renan: Tá! É... e... bom, dentro dessas diretrizes, como é que você tenta 

aplicar a proposta e os conteúdos durante a visita? 

Educador [AEP]: Bom, é... eu tento de certa forma... bom, eu escuto bastante 

os... os alunos, os visitantes, né? Eu acho que a gente faz um primeiro contato 

com a escola, né? Que a gente faz um contato de quinze dias antes, 

normalmente pra conversar um pouco quais são os temas que os professores 

têm trabalhado, né? Essa escola em específico, que você acompanhou, a gente 

não conseguiu entrar em contato com eles antes.  

Renan: Tá! 

Educador [AEP]: Então, a gente ficou sabendo, meio em cima da hora, mas 

de certa forma o que a professora tava trabalhando é o que boa parte dos grupos 

trabalha, né? Que é a grande imigração, né? Esse período do fim do XIX, 

começo do século XX. Daí, mas mesmo depois de conversar com o professor, 

quando eu sento com o grupo, eu converso um pouco com eles, né? Saber quais 

são as expectativas que eles têm do museu, que que eles já viram, se alguém já 

veio aqui, né? E, a partir disso, é... é... hoje em dia, meu... meu foco tem sido 

muito, de pensar também como essa exposição pode ser lida, também, né? 

Então, eu proponho que eles olhem o espaço, né? Que eles fiquem um pouco 

mais livres e, a partir das coisas que eles trazem, e a gente vai tentando ler 

quais são as narrativas que essa exposição traz, com base nisso que o museu se 

propõe, com base no que a exposição realmente mostra, também, né? 

 

 Entretanto, também de maneira análoga àquela verificada na Instituição 

Museológica 01, quando se verifica o estabelecimento das relações entre equipe de ação 

educativa e grupo de visitantes, o educador da Instituição Museológica 02 reproduz as 

características observadas na relação professor/aluno em sala de aula, necessariamente, 

selecionando de acordo com seus critérios subjetivos (critérios ideológicos 

correspondentes aos parâmetros da classe ou fração de classe social dominante numa 

realidade social) um padrão de respostas e comportamentos que ditarão os rumos de sua 

intervenção pedagógica. 

 Neste ponto das observações (das relações entre equipe de ação educativa e grupo 

de visitantes) pode-se perceber também nas respostas dadas pela professora responsável 

pelo grupo de visitação que, quando abordada sobre questões relacionadas ao conteúdo 

apreendido na visita, sua fala se volta deliberadamente à necessidade de privilegiar as 



 
 

109 
 

experiências dos alunos e, mesmo ao justificar a saída da turma numa atividade externa, 

pouco se prende ao conteúdo apreendido em sala de aula. A professora não demonstra 

quais são os motivos da visita e acaba justificando-a, genericamente, como de finalidade 

pedagógica, como se pode ver no trecho destacado:  

 

Renan: E qual foi o motivo do... dessa visita, o agendamento? 

Professora: Ah! A motivação, foi pra fins pedagógicos mesmo, né? De... de 

estar tendo esta participação. Então, dentro de... de tudo aquilo que nos é 

permitido e que é possível fazer, nós sempre estamos é.... fazendo esse tipo de 

trabalho com eles. 

 

Em sua fala é possível ainda observar a tentativa de considerar sua participação 

no processo de agendamento da visita. A coordenação e a direção escolar são 

apresentadas como responsáveis pelo agendamento, mas quando questionada sobre sua 

efetiva participação nesta articulação entre escola (AIE Escola) e museu (AEI Cultural), 

não dá exemplos.  

 

Renan: E, antes de vocês virem pra cá, vocês estabeleceram algum diálogo 

prévio, a Instituição aqui com a Instituição Museológica 02?  

Professora: Foi tudo através da coordenação. Fizeram, sim. 

Renan: Tá! Mas, a... você como professora, não participou?... 

Professora: Não, eu não. Eu não participei, mas a... sabia, né? Do... de como 

estava o rumo, porque ele... ela nos passava, né? 

Renan: Tá! 

Professora: Mas assim, eu diretamente não, mas sabendo do que iria 

acontecer, como iria acontecer. 

Renan: Tinha sempre a mediação então, da... 

Professora: Sim, sim... 

 

 Quanto aos alunos, 03 dos 04 entrevistados identificam o interesse pessoal como 

principal motivo para participarem da visita, dando as seguintes respostas para a pergunta 

“Qual é o motivo desta visita?”: 

 

Aluno 1: Hum... mais pela informação mesmo. É interessante.  

Aluna 2: Pra aprender coisas novas e interessantes. Eu gosto de aprender as 

coisas. 

Aluna 3: Ah! Eu vim porque eu achei interessante. E também porque preço 

não tava muito caro. Daí eu achei legal de vim. 

 

E 01 justifica sua participação porque a classifica como passeio de fim de ano 

promovido pela escola, respondendo a esta mesma questão da seguinte forma: 

 

Aluno 4: É mais visita de passeio de final de ano de escola.  
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Sobre os conteúdos, 02 indicam a atividade pós-visita (o brevíssimo passeio numa 

locomotiva a vapor) como aquilo que foi melhor apreendido.  

Aluno 1: 

 

Renan: Tá! E quais foram os conteúdos, o que que cê mais absorveu dessa 

visita que cê fez aqui? 

Aluno 1: Sobre os... é... como eu posso dizer? Sobre os... sobre os trens que 

estão sendo re... res... reconstru... ai, eu sei falar... 

Renan: Reconstruídos? 

Aluno 1: Rescon... reconstruídos... 

Renan: Hã... 

Aluno 1: ... que... eu gostei muito que... eu imaginei eu em um trem viajando... 

num trem, num quarto, um banheiro, um restaurante... 

 

Aluna 2: 

 

Renan: Tá! E, da visita toda, qual foi o conteúdo que cê mais absorveu? Quais 

foram os conteúdos que cê mais absorveu aqui? 

Aluna 2: Eu gostei de tudo, mas acho que eu mais gostei foi da Maria Fumaça. 

Renan: Da Maria Fumaça?  

Aluna 2: Hunhum. 

Renan: Por que? Cê pode falar? 

Aluna 2: Ah! Não sei... foi bem interessante. 

Renan: Tá! Mas, chamou sua atenção, não é? 

Aluna 2: Sim. 

 

E 02 apresentam o contexto histórico trabalhado pela instituição como o conteúdo 

absorvido durante a atividade. 

Aluno 3: 

 

Renan: Tá! E qual que é o conteúdo que você absorveu? O que mais você tem 

na cabeça, depois do final da visita? 

Aluno 3: Bom, sobre os trens que também são uma ONG, que eles também 

cuidam das reformas. A utilidade e também sobre como eram explorados os 

imigrantes.  

Renan: Tem mais alguma coisa que cê quer falar sobre esses conteúdos, ou 

esses são os grandes conteúdos mesmos? 

Aluno 3: Hum... achei bem interessante, que tinha um... por exemplo, 

materiais em exposição. Normalmente eles só contam a história, de resto. 

 

 Aluna 4: 

 

Aluna 4: Ah! A gente aprendeu sobre os imigrantes. Que eles, tipo... eles 

vieram... se hospedar aqui por que num tinha lugar pra ir... moradia assim... 

Renan: Tá! Então, o contexto histórico da instituição é o que mais você tem 

guardado hoje na cabeça? 

Aluna 4: É. 
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 Quando analisada em sua particularidade, a Instituição Museológica 02 apresenta 

diferenças e semelhanças no que diz respeito a uma análise de resultados obtidos por meio 

da aplicação de entrevistas com os agentes envolvidos diretamente na execução das 

práticas educativas estabelecidas entre AIE Cultural e AIE Escolar, comparadas àquelas 

verificadas junto à Instituição Museológica 01. 

 A principal diferença se observa logo que se aborda a relação entre membros da 

equipe de ação educativa e a tendência do funcionamento da instituição museológica (AIE 

Cultural) no que se refere ao estabelecimento de uma divisão de trabalho entre 

coordenadora e educador, baseada na vinculação da ação burocrática do Aparelho de 

Estado e a prática educativa. Esta diferença não diz respeito à função que cada agente 

desta divisão assume na dinâmica de ação do AIE em questão – a coordenação também 

se estabelece como elo entre Aparelho Burocrático de Estado e Empresa Privada (Via 

OS), e o educador como mediador (em contato direto com o visitante) do discurso 

curatorial. A diferença se dá na maneira em que esta relação (coordenadora/educador) se 

configura, demonstrando que é possível refinar o processo de desenvolvimento e 

veiculação de um discurso ideológico (discurso curatorial), por sua vez, consolidando 

uma tendência ideológica que determine a efetivação da prática educativa em espaços 

identificados como de educação não-formal. 

 Verifica-se também um outro perfil de professor, que demonstra consonância 

junto à tendência ideológica para a educação apresentada pelo museu, onde se privilegia 

a forma da prática educativa em sobreposição ao conteúdo transmitido por ela. 

Como demonstrado pelas alunas que visitaram a Instituição Museológica 01, 

verifica-se que na Instituição Museológica 02 os alunos entrevistados referenciam, em 

sua grande maioria, os conteúdos da atividade pós-visita como aquilo que foi melhor 

apreendido, o que evidencia os efeitos desta prática educativa que sobrepõe a forma da 

visita aos conteúdos expositivos, negligenciando-os, dando ênfase a privilegiar a 

experiência dos visitantes.  
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6 CONCLUSÕES 

Tendo em vista a apresentação dos capítulos de fundo conceitual, histórico e de 

apresentação dos conteúdos obtidos pelas entrevistas, é possível empreender uma síntese 

conclusiva de resultados que indique considerações acerca das tendências ideológicas 

expressas pela relação estabelecida pela função social desempenhada pela educação em 

museus de história, pertencentes ao Estado de São Paulo. 

O primeiro a se constatar, diz respeito às duas grandes tendências identificadas 

pela pesquisa: baseando-se no estudo de material bibliográfico levantado, é possível 

afirmar que a primeira destas grandes tendências ideológicas se refere ao quadro 

pertencente ao período de constituição e consolidação de um tipo de instituição 

museológica pertencente ao estágio de desenvolvimento do modo de produção capitalista 

onde, na particularidade brasileira, reverberou um discurso ideológico de unificação 

nacional sem anulação das características e potencialidades regionais do país. Entre a 

década de 1930 até meados da década de 1980 vigorou no Brasil uma ideologia de cunho 

patriótico-nacionalista, uma ideologia da cultura brasileira, que teve como principal 

articulador e veiculador o Aparelho de Estado – principalmente em nível federal – por 

meio dos AIE, entre eles o museu. 

 Tal efeito deveu-se ao fato de no período – principalmente depois da II Guerra 

Mundial (1939 – 1945) – consolidar-se um discurso ideológico governamental que visava 

à integração das diferenças regionais no “interior de um hegemonia estatal” (ORTIZ, 

2001, p. 82) num modelo de desenvolvimento capitalista, onde o Aparelho de Estado 

aparecia como principal articulador do processo produtivo, representando os interesses 

de uma classe social (a burguesia industrial brasileira) que, subordinada à burguesia 

industrial dos países centrais na economia capitalista, relegou a função de criar condições  

de desenvolver e implementar um projeto de desenvolvimento nacional ao Aparelho de 

Estado. 

 Neste quadro, o museu estadual passou a exercer a tarefa de identificar 

monumentos, símbolos, fatos e personagens locais e traçar uma ligação entre estes e o 

desenvolvimento do país. A primeira grande tendência ideológica identificada no século 

XX no Estado de São Paulo, no que tange à orientação ideológica orientadora das 

instituições museológicas, demonstra a criação de um discurso cívico-nacionalista, que 

vincula o “avanço” do Estado ao desenvolvimento da república brasileira, dissimulando 

as condições de exploração do trabalho assalariado dentro de uma realidade capitalista, 
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transmitido pelo discurso institucional, sem veleidades no que diz respeito à maneira pela 

qual o conteúdo ideológico é transmitido ao indivíduo, ou seja, a prática educativa, 

própria desta dinâmica, se dá de forma direta, menos mediada se comparada à tendência 

que se consolidará a partir da década de 2000.  

 Posterior ao fim da ditadura militar é possível identificar uma significativa 

alteração da forma de manifestação do capitalismo no Brasil e, consequentemente, da 

ação do Aparelho de Estado junto ao conjunto dos AIE. Com a implementação e 

consolidação do neoliberalismo, o Aparelho de Estado passa a exercer a função de abrir 

aos mercados, esferas que controlava diretamente. É assim que cultura e educação, tanto 

em nível federal, estadual ou municipal, passam a compor parte do investimento de 

grandes empresas, principalmente as de capital financeiro. Como consequência destas 

transformações, é possível considerar a configuração de um sofisticado artifício de 

veiculação ideológica constituído pelo estabelecimento de equipes de ação educativa 

pertencentes às instituições museológicas, condizentes às demandas do mercado 

neoliberal.  

Ao passo em que se consolida como nicho de mercado do trabalho, a equipe de 

ação educativa corresponde também às novas formas da manifestação de uma ideologia 

dominante, bastante diferenciada daquela identificada no início destas considerações. 

Não mais correspondente ao discurso de unidade nacional, a ideologia dominante no 

capital neoliberal passa a difundir uma ideologia sobre liberdade individual, 

empoderamento individual, experiência individual e da conquista individual, numa 

tentativa de obstruir a consciência de classe, a consequente constatação da realidade e a 

perspectivação de uma transformação social a partir de uma posição de classe. Neste 

contexto, a equipe de ação educativa configura-se como elemento difusor desta tendência 

ideológica para a educação reverberada pelos museus.  

Para além da argumentação baseada na análise bibliográfica, que serve de suporte 

teórico e conceitual acerca da função social da educação numa etapa de desenvolvimento 

neoliberal do modo de produção capitalista – o que implica dizer, de uma nova etapa do 

desenvolvimento e manifestação das ideologias dominantes –, o  trabalho apresentado 

buscou averiguar, por meio da aplicação de questionários e entrevistas, quais tendências 

ideológicas a educação, formalmente sistematizada pelas instituições museológicas, se 

manifestam com a implementação de setores de ação educativa que desenvolvem 



 
 

114 
 

atividades pedagógicas junto aos visitantes que, sozinhos ou em grupos previamente 

agendados, percorrem as exposições.  

Em segundo lugar, aqui apresentam-se considerações que abordam as conclusões 

sobre as maneiras pelas quais as equipes de ação educativa desempenham a função de 

agente ideológico no interior do AIE Cultural. Nesta etapa do trabalho, as entrevistas 

realizadas no interior de 02 instituições museológicas permitem justificar as apreensões 

sintetizadas. Em cada uma delas conversou-se com profissionais do museu 

(coordenadoras, educadores) e com professores e alunos, homens e mulheres, mais jovens 

e mais velhos, no intuito de abranger o espectro de possibilidade de respostas dadas às 

questões levantadas – as mesmas em cada uma das Instituições.  

No contexto de implementação das Organizações Sociais, quando o AIE Cultural 

sai do controle direto da burocracia do Aparelho de Estado, este (o AIE Cultural) deixa 

de reverberar preponderantemente a ideologia patriótico-nacionalista e outra tendência 

ideológica passa a repercutir neste espaço, sobrepondo a maneira pela qual a prática 

educativa é materializada, em relação ao conteúdo da exposição, dissimulando o discurso 

institucional e o estabelecimento de um mercado cultural dinamizado pela relação 

estabelecida entre Aparelho de Estado e Empresa Privada (via OS). A função social 

desempenhada pela educação permanece a mesma: colocar-se como mecanismo de 

inculcação ideológica de um discurso institucional. Entretanto, por conta do formato de 

sua aplicação, bastante diverso daquele aplicado no âmbito do AIE Escolar, a prática 

educativa perpetrada pelas equipes de ação educativa em museus dissimula a 

arbitrariedade do AIE Cultural imposta pelo discurso institucional, estabelecendo uma 

falsa liberdade de ação pedagógica.  

O educador nos museus coloca-se como mediador de experiências e saberes. Não 

demonstra, assim como a coordenação, referências teóricas quando questionado sobre as 

diretrizes do trabalho, baseando-se na experiência empírica proporcionada pela prática 

diária do trabalho, considerando, quando muito, os planos de trabalho institucionalizados 

burocraticamente e estabelecidos pela parceria Estado/Empresa Privada (via OS) (plano 

museológico plano educativo e plano anual). 

O conceito de mediação é tratado de forma genérica pela literatura especializada 

em educação em museus. Tal conceito pode ser compreendido enquanto prática educativa 

que privilegia a forma de educar sobre o conteúdo a ser trabalhado; e o conceito mediador 

é utilizado para definir o profissional da educação que atua diretamente nos espaços 
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expositivos de diversas instituições museológicas – de caráter público ou privado. 

Comumente a mediação é vista como o ato de proporcionar experiências estimulantes 

para provocação sensível dos sujeitos atendidos pelo mediador (MARTINS, 2014), 

reconhecendo-o como agente fundamental da atividade educativa junto ao público 

visitante (MARANDINO, 2008) e que estes (os mediadores) podem ser definidos como: 

 

Aqueles que atuam nos setores educativos e/ou culturais dessas instituições, 

educadores e monitores, mas também os professores, agentes de turismo, ou 

qualquer outro profissional que trabalhe mediando os conhecimentos 

apresentados nas ações educacionais dos museus com o público. Esses 

profissionais, em geral, possuem formação diversificada, seja nas áreas 

específicas das ciências ou das humanidades, seja em áreas mais técnicas 

(MARANDINO, 2008, p. 05). 

 

 Este mediador pode inclusive ser identificado formalmente pela instituição 

museológica como educador, guia, orientador de público, etc.  

Porém, se há uma definição concreta sobre o agente mediador, de maneira geral, 

o conceito de mediação é dado pelo reconhecimento de uma ação comunicativa interposta 

entre o discurso institucional e o público visitante e invariavelmente versa não sobre uma 

conceituação concreta, mas sim sobre estratégias (formas) de se transmitir um conjunto 

de informações produzidas e retidas pelos museus para o público que o frequenta.  

Por esta razão, quando pretendida uma explicação sobre mediação, esta aparece 

ligada necessariamente às definições das funções a serem desempenhadas pelo mediador. 

O exemplo a seguir ilustra este entendimento:  

 

Uma forma de compreender o papel da mediação na abordagem aqui 

apresentada é o mediador se perceber enquanto um decodificador das 

informações contidas na exposição. Na mediação entre o conhecimento 

exposto e o público, o saber apresentado sofre transformações com objetivo de 

se tornar compreensível ao público (ALLARD et al.,1996). Para isso, o 

mediador deve obter informações sobre o visitante, buscando estabelecer 

pontes entre os conhecimentos que trazem – conceitos, vivências, ideias – e 

aqueles apresentados nesses locais. Elaborar estratégias eficazes e 

estimulantes, que articulem processos educativos e comunicativos adequados 

e os objetivos esperados nas ações que participam, é um momento de criação 

e de produção de conhecimento próprio dos mediadores (MARANDINO, 

2008, p. 20). 

 

Quando muito, localiza-se o conjunto de instituições onde a referida prática de 

mediação acontece e é identificada como mediação cultural, por considerar-se sua 

execução em diversos tipos de instituições culturais, especialmente nos espaços 
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expositivos, estejam estes trabalhando conteúdos de história ou não. Nesta lógica, o 

educador passa as ser identificado como mediador cultural. 

De qualquer maneira, o que se percebe é que, por conta da forma pela qual se 

expressa a prática educativa num ambiente bastante diferenciado daquele onde a educação 

é praticada pelo AIE Escolar, cria-se uma ideologia que obnubila o entendimento acerca 

da função social exercida, tanto pelo AIE Cultural quanto pelo educador que, como 

verificado, em grande medida assemelha-se àquela exercida pelo AIE Escolar e pelo 

professor.  

O trabalho compreende que, de maneira generalizada, as práticas educativas 

realizadas pelas equipes de educação em museus das mais variadas tipologias se baseiam, 

em grande medida, nos princípios e métodos expostos pela arte-educação, por esta ser 

historicamente uma modalidade do trabalho em educação em instituições museológicas 

que primeiro se desenvolveu, mesmo que de maneira difusa em seu início.  

As equipes de ação educativa, que trabalham propostas pedagógicas ligadas ao 

que se entende como arte-educação, surgem como demanda posterior ao período de 

abertura dos grandes museus de arte. Com o intuito de receber um grande volume de 

público, ao abrir suas portas e dar visibilidade ao conjunto de seu acervo, museus e 

instituições culturais passaram a oferecer atividades educativas para seus visitantes, 

criando a formação de um profissional que intermediasse o acesso e a interpretação de 

seus acervos (do discurso curatorial). Segundo Silva (2017), no Brasil o trabalho do arte-

educador tem sido improvisado desde os anos de 1950, quando Ecyla Castanheira 

Brandão e Sígrid Porto de Barros iniciaram os processos de organização dos primeiros 

serviços educativos em museus no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a inauguração do Museu 

de Arte de São Paulo (1947), Museu de Arte Moderna (1948) e Bienal de Arte de São 

Paulo (1951) insere a percepção para a “necessidade de educar o olhar do grande público” 

(SILVA, 2017), introduzindo o desenvolvimento de uma nova tendência da prática 

educativa em instituições museológicas. Segundo Silva (2017): 

 

No princípio, essa [Prática Educativa] se manifestou em atividades como 

cursos de história da arte, palestras e exposições ‘didáticas’, posteriormente 

incluído o ‘serviço’ de monitoria em exposições de arte. É importante não 

perder de vista que, naquele momento, visitar exposições de arte era novidade 

e boa parte da população nunca havia visto, apreciado ou tampouco discutido 

sobre objetos artísticos em um contexto museal. O estranhamento era tamanho 

que foi necessário criar os ‘passeios explicativos’ para garantir que o grande 

público pudesse acessar ao conteúdo exposto (leia-se legitimar os trabalhos 

dos artistas) (p.36). 
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De maneira geral, as instituições museológicas passaram a contratar estudantes de 

artes que, segundo Silva (2017), eram treinados por meio de cursos de história da arte 

para oferecerem visitas monitoradas ao público – delimitando, assim, o primeiro marco 

(de acordo com a autora) na introdução da mediação cultural em museus. Silva (2017) 

define uma ruptura desta 1ª fase quando os trabalhos de Ana Mae Barbosa, diretora do 

Museu de Arte Contemporânea da USP (MAC-USP), entre 1897 e 198327, desenvolveu 

aquilo que denominou Proposta Triangular. 

 

A Proposta Triangular deriva de uma dupla triangulação. A primeira é de 

natureza epistemológica, ao designar os componentes do ensino/aprendizagem 

por três ações mentalmente e sensorialmente básicas, quais sejam: criação 

(fazer artístico), leitura da obra de arte e contextualização. A segunda 

triangulação está na gênese da própria sistematização, originada em uma 

tríplice influência, na deglutição de três outras abordagens epistemológicas: as 

Escuelas al Aire mexicanas, o Critical Studies inglês e o Movimento de 

Apreciação Estética aliado ao DBAE (Discipline Based Art Education) 

americano (BARBOSA, 1998, p. 33-4) (SILVA, 2017, p. 37-38). 

 

O trabalho e a pesquisa de Ana Mae Barbosa se tornaram referências para grande 

parte dos arte-educadores que se formaram posteriormente ao desenvolvimento e 

efetivação desta proposta pedagógica. E mesmo as análises mais entusiastas da Proposta 

Triangular não titubeiam em afirmar que ela influencia fortemente toda a formação do 

profissional que atua na área da educação em museus – seja este, de qualquer tipologia – 

dando base para que os conceitos ligados à mediação cultural se estabeleçam como prática 

hegemônica no que tange à ação deste profissional. Significa dizer que, em última análise, 

as propostas pedagógicas nascidas para a orientação do trabalho desenvolvido em 

exposições de arte são postas e difundidas para o desenvolvimento da prática educativa 

do educador, entendido então como mediador, que trabalhe com qualquer outro tipo de 

conteúdo28. O que pode ser entendido por alguns como avanço, no que tange ao 

desempenho da educação em museus de arte, é entendido por este pesquisador como um 

entrave ao desenvolvimento da educação em museus de história.  

                                                           
27 Antes mesmo de assumir a direção do MAC-USP, Ana Mae Barbosa em conjunto com lza Ajzenberg 

organizaram o primeiro curso de especialização em Arte-Educação em Museus, no ano 1986, propondo a 

formação de futuros Arte-Educadores em Museus, oferecendo aulas de museologia, museografia, curadoria, 

história da arte e estética.  

28 “O termo mediação cultural é comumente utilizado em equipamentos culturais, especialmente nas 

exposições, sejam elas de arte, história, ciências, etc.” (SILVA, 2017, p. 00). 
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O resultado desta tendência para o desenvolvimento de práticas educativas em 

instituições museológicas que tratam de períodos da história brasileira, é a tendência em 

negligenciar o conteúdo a ser trabalhado. Não se discute nesta pesquisa a qualidade ou a 

importância no cenário político atual deste conteúdo. Este não é o ponto a ser observado29. 

Alega-se que a tendência ideológica – que se firma a partir do desenvolvimento do 

neoliberalismo e que se consolida no direcionamento das práticas educativas nos espaços 

de educação analisados – contribui para obnubilar a compreensão sobre da realidade 

social, uma vez que o contexto histórico a ser trabalho, tanto pelos conteúdos 

apresentados pelas instituições, quanto pelas relações que o educador pode estabelecer 

junto aos conteúdos apreendidos em sala de aula, é posto em segundo plano, dificultando 

o entendimento e a possível intervenção que o aluno possa exercer numa realidade social. 

Trabalhar os conteúdos de história implica em tratá-los em primeiro plano. Não por uma 

questão de militância política do profissional da educação (professor ou educador) mas, 

sim, por estabelecer os nexos entre o que é apreendido e a realidade social contemporânea, 

pautada em contradições sociais. Pode-se verificar, a partir das entrevistas concedidas 

pelos profissionais da educação nos museus analisados, que questões como: o que é 

história? o que é educação? como se aplicam os conteúdos de história por meio de práticas 

educativas? não têm espaço nos encaminhamentos das propostas pensadas para o 

desenvolvimento da educação dinamizada pela relação estabelecida entre Secretaria 

Estadual de Cultura e OS.  

Por fim, se a questão é tratar o desenvolvimento de práticas educativas 

reverberadas no interior de Aparelhos Ideológicos de Estado, é preciso então identificar 

claramente que tais conteúdos (os conteúdos de história) não deixam de ser trabalhados. 

A afirmação pode parecer contradizer o que foi exposto antes, mas negligenciá-los 

consubstancia-se numa maneira de tratá-los. O conteúdo da exposição não está posto de 

forma aleatória. Está colocado de forma proposital pelo discurso institucional imposto 

pela instituição museológica – e este prescinde a ação educativa institucionalizada. Não 

cabendo culpabilizar taxativamente os agentes envolvidos no processo – coordenação e 

                                                           
29A própria Instituição Museológica 01 se mantém, em primeiro lugar, por ser fruto de uma força política 

forte o suficiente para fazer-se representar institucionalmente; e em segundo, por servir como meio de 

dissimulação de uma política dita democrática pelo Governo do Estado de São Paulo (e mesmo do Estado 

Brasileiro) pós-Ditadura Militar. Sua estabilidade é bastante frágil, devido ao seu conteúdo expositivo 

contestador, dependente – como não poderia ser de outra maneira – do contexto dinamizado pela luta entre 

classes sociais. Até o momento, seu impedimento traria um ônus político ao Governo do Estado de São 

Paulo (ou ao Governo Federal), muito maior do que mantendo suas atividades. 
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educador – pelos efeitos de sua ação. O AIE reverbera (não poderia ser de outra forma) a 

dinâmica da luta entre as classes sociais, podendo os agentes do processo se comportarem 

como contra-agentes, se refletirem criticamente sobre a dinâmica de relações sociais que 

implicam sua atividade, o que, entretanto, no contexto atual diz respeito apenas ao nível 

individual, dependente da formação política do educador, tendo em vista que não há 

consolidação de um coletivo de discussões acerca da formação e do papel da ação 

educativa em espaços museais.  

Há uma chave de trabalho posto em prática pelas instituições museológicas, 

pautada na celebração do conteúdo expográfico, dado via discurso institucional, que cria 

uma expectativa no visitante que nem sempre é correspondida pela atividade proposta 

pela Equipe de Ação Educativa, que pode se apresentar como o espaço do novo, 

atualizando as discussões – sempre defasadas pelo tempo – acerca dos temas e conteúdos 

tratados pelo museu. Mesmo que se exalte uma figura, ou processo histórico, este pode 

ser contestado caso o conteúdo (sua história) sobre o tema tradado seja divulgado. O 

discurso institucional é forte, porque o movimento político que o cria e o sustenta é forte. 

Deve-se criar um movimento político forte para que a oposição ao discurso ideológico do 

AIE Cultural possa se efetivar.  

É possível então, a partir da análise dos AIE, identificar que o desenvolvimento 

das práticas educativas em instituições museológicas reproduzem, em qualquer uma 

destas 02 tendências ideológicas analisadas, a sujeição da classe trabalhadora à ideologia 

dominante e a sujeição do Estado ao manejo desta ideologia, conforme observado por 

Althusser, ao identificar que a reprodução da força de trabalho tem como condição sine 

qua non, a reprodução da qualificação e de sua sujeição à ideologia dominante, 

concluindo que “é nas formas e sob as formas da sujeição ideológica que é assegurada a 

reprodução da qualificação da força de trabalho” (ALTHUSSER, 2008). 

Entende-se que a educação em museus é, em última análise, uma forma de 

educação formal, posto que está situada como instrumento fundamental de comunicação 

das instituições museológicas, seguindo toda uma série de normatizações  que se realize 

nos espaços museológicos e, ainda, que se configura dentro de uma rede de instituições – 

entre Aparelho Burocrático de Estado e Aparelho Ideológico de Estado – que define uma 

concepção ideológica sobre o conteúdo do acervo musealizado, dinamizado por uma série 

de planos institucionais.  
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Entretanto, por ser posta em prática de maneira bastante diferenciada daquela 

conferida pelo AIE Escolar, tende-se a creditar a educação em museus como forma de 

educação não-formal, o que contribui para com o efeito de dissimulação tanto da 

liberdade de ação pedagógica dos educadores, quanto da liberdade de aprendizagem dos 

visitantes. Em realidade, a educação em museus tende cada vez mais ao cumprimento de 

um rígido meio de veiculação dos valores ideológicos de uma realidade social, 

institucionalizados e formalizados a partir de uma normatização, tendo em vista a criação, 

sistematização e difusão de uma série de tratados criados para dirigir o andamento de suas 

atividades.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa apresentada tratou como objeto de estudo, a função social 

desempenhada pela educação em museus de história, pertencentes ao governo do Estado 

de São Paulo, com o objetivo geral de identificar a relação estabelecida entre instituições 

museológicas, ideologia e educação, por meio do desenvolvimento de práticas educativas.  

 Os referenciais teóricos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa 

contemplam a perspectiva embasada pela teoria do materialismo histórico e do método 

dialético, identificando a necessidade de se apresentar um estudo do desenvolvimento 

histórico do objeto concreto, demonstrando as conexões estabelecidas entre 

superestrutura, infraestrutura, ideologia, instâncias sociais, instituições e aparelhos 

pertencentes a uma totalidade social. 

 As proposituras tratadas, sobretudo, por Louis Althusser (2008) e por Baudelot & 

Establet (1987) contribuíram para caracterizar a função que a educação exerce na 

sociedade capitalista e para definir o desenvolvimento das instituições museológicas 

como o desenvolvimento de um determinado Aparelho Ideológico de Estado (AIE 

Cultural). 

 O estudo apresentado por David Harvey (2008) auxiliou a compreensão acerca 

das transformações, tanto ao nível das estruturas (econômica e jurídico-política), quanto 

das ideologias e instâncias sociais, a partir da configuração e implementação das políticas 

neoliberais para a economia e também para as políticas públicas no Brasil e no mundo. 

 Os trabalhos de Marlene Suano (1986) e de Simona Misan (2008) possibilitaram 

o entendimento sobre o desenvolvimento dos museus, sua vinculação junto ao Estado, 

ideologia e educação, ao longo da história geral e também no que diz respeito às 

particularidades brasileira e paulista. 

 Partindo da hipótese de que a educação em museus de história (AIE Cultural), 

pertencentes ao Estado de São Paulo, exerce função análoga àquela desempenhada pelo 

AIE Escolar, foi possível identificar por meio do estudo embasado em material 

bibliográfico que as práticas educativas perpetradas pelos museus podem ser consideradas 

como formas de educação formal, tendo em vista que estão situadas como instrumento 

fundamental de comunicação das instituições museológicas, seguindo toda uma série de 

normatizações estipuladas pela relação estabelecida entre Aparelho Burocrático de 

Estado e Aparelho Ideológico de Estado, que define uma concepção ideológica sobre o 
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conteúdo do acervo musealizado, dinamizado por uma série de planos institucionais. 

Entretanto, por ser posta em prática de maneira bastante diferenciada daquela conferida 

pelo AIE Escolar, tende-se a creditar a educação em museus como forma de educação 

não-formal, o que contribui para com o efeito de dissimulação tanto da liberdade de ação 

pedagógica dos educadores, quanto da liberdade de aprendizagem dos visitantes.  

Verificou-se ainda que no bojo da criação e consolidação das instituições 

museológicas no Estado, entre as décadas de 1950 e 1980, a educação colocou-se como 

meio de inculcação de uma tendência ideológica de teor cívico e de cunho nacionalista, 

que exalta características e potencialidades regionais, na construção de uma ideologia de 

identidade social, na tentativa de subsumir a classe trabalhadora dentro da dinâmica de 

manutenção das condições de exploração do trabalho, veiculada necessariamente pelo 

discurso institucional, numa construção ideológico/indentitária de república (de país) 

atrelada à concepção de desenvolvimento nacional vinculada a um referido progresso do 

Estado de São Paulo, destacando seu suposto pioneirismo e sua pretensa importância 

econômica, política e social. Ademais, pode-se constatar que o discurso institucional 

perpetrado por estes museus, impõe-se de maneira direta, menos refinada, se comparada 

à prática educativa em museus que se configurou a partir da década de 1990. 

Diagnosticando, com argumentação baseada em suporte teórico e conceitual, a 

pesquisa, valendo-se da análise conjuntural de políticas públicas e dos resultados obtidos 

pelas 13 entrevistas embasadas em roteiro com objetivo de captar as tendências, os 

agentes e os meios de sua inculcação ideológica contemporâneos, e realizadas em 02 

museus de história, pôde-se verificar como em dias atuais as equipes de ação educativa 

se colocam como mecanismos refinados de inculcação de ideologias dominantes, próprias 

do neoliberalismo, onde o privilegiar da forma de trabalhar a educação sobrepõe-se sobre 

o conteúdo a ser trabalhado – dissimulando, assim, o discurso institucional sobre 

liberdade individual, empoderamento individual, experiência individual e conquista 

individual, que obstrui  a consciência de classe  (liberdade, experiência conquista social, 

de classe social). 

Verificou-se que esta mudança de tendências, mecanismos e agentes de 

inculcação ideológica se consubstanciou ao passo em que o Aparelho Burocrático de 

Estado passou a intervir por meio do Sistema de Organizações Sociais (OS) e não mais 

diretamente junto aos museus (AIE Cultural). 
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O trabalho compreende ainda que as equipes de educação em museus de história 

contemporâneos se baseiam em grande medida, nos princípios e métodos expostos pela 

arte-educação e isto significa que as práticas educativas perpetradas por estas instituições 

museológicas tendem a negligenciar o conteúdo a ser trabalhado, o que contribui para 

obnubilar a compreensão sobre da realidade social, uma vez que o contexto histórico a 

ser tratado pelos conteúdos apresentados pelo acervo musealizado é posto em segundo 

plano, dificultando o entendimento e a possível intervenção que os sujeitos possam 

exercer numa realidade social. 

Espera-se que a presente dissertação estimule o debate e contribua para com as 

discussões sobre o desenvolvimento da educação em museus, ao passo em que tenta 

apresentar questionamentos sobre a dinâmica de configuração da relação estabelecida 

entre instituições museológicas, ideologia e educação, tendo em vista uma reflexão 

envolvendo os agentes diretamente localizados neste processo: Estado, Organizações 

Sociais, profissionais (coordenadoras e educadores) e visitantes (professores e alunos).  
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APÊNDICES. 

REFERÊNCIAS ICONOGRÁFICAS: 

 

Título: Independência ou Morte, 

Autor: Pedro Américo, 

Ano de Produção: 1888, 

Dimensões: 415 cm x 760 cm, 

Acervo: Museu Paulista da USP.  

 

Título: Fundação de São Paulo, 

Autor: Oscar Pereira da Silva, 

Ano de Produção: 1908, 

Dimensões: 185 cm x 340 cm, 

Acervo: Museu Paulista da USP.  
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Título: La Faiseuse d’anges (A Tecedeira de Anjos), 

Autor: Pedro Weingärtner, 

Ano de Produção: 1908, 

Dimensões: 151 cm x 375 cm, 

Acervo: Pinacoteca do Estado de São Paulo.  

 

Título: Leitura, 

Autor: Almeida Junior, 

Ano de Produção: 1892, 

Dimensões: 95 cm x 41 cm, 

Acervo: Pinacoteca do Estado de São Paulo.  
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Título: O Violeiro, 

Autor: Almeida Junior, 

Ano de Produção: 1899, 

Dimensões: 141 cm x 172 cm, 

Acervo: Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

 

Título: Caipira Picando Fumo, 

Autor: Almeida Junior, 

Ano de Produção: 1893, 

Dimensões: 200 cm x 140 cm, 

Acervo: Pinacoteca do Estado de São Paulo. 
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ENTREVISTAS. 

01_ Instituição Museológica 01. 

Entrevista (com 25’11” de duração) realizada com coordenadora do programa de ação 

educativa, em 24 de novembro de 2017. 

Início. 

Renan: Bom, estamos aqui com a [nome], e nós vamos dar a continuidade à última 

entrevista da Instituição Museológica 01. Então, [nome], por favor, qual é o seu nome 

completo? 

Coordenadora: [nome]  

Renan: E qual é a sua idade? 

Coordenadora: 48. 

Renan: E, [nome], é... qual é a sua formação acadêmica? 

Coordenadora: Eu sou graduada e licenciada em história, especialista em museologia, e 

mestre em arqueologia. 

Renan: E como você denomina o setor em que você trabalha aqui na Instituição 

Museológica 01? 

Coordenadora: É... programa de ação educativa. 

Renan: Tá! E como você denomina o cargo que você exerce? 

Coordenadora: coordenadora do programa de ação educativa. 

Coordenadora: E há quanto tempo você trabalha nessa instituição? 

Coordenadora: Quase 03 anos. 02 anos e 08 meses, mais ou menos. 

Renan: E é sempre no mesmo cargo?  

Coordenadora: Sempre no mesmo cargo. 

Renan: E você tem experiência com o trabalho em educação dentro de escolas? 

Coordenadora: Sim. É... já lecionei, é... durante 15 anos, tanto na rede pública estadual, 

como rede pública municipal, e também dei cursos esporádicos em rede pública em... na 

rede particular. 
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Renan: Tá! E... você, hoje aqui na Instituição Museológica 01, você recebe o público 

da... que visita a instituição?  

Coordenadora: Mais raramente. Alguns grupos mais específicos. Então, o atendimento 

regular, ele acontece, eu... eu faço atendimento muito quando tem alguma emergência, 

alguma ausência de equipe, mas é mais difícil eu fazer esse atendimento, mas faço 

atendimentos de grupos mais específicos, ou grupos que tão relacionados, é... com a 

museologia, ou um grupo universitário que tem uma especificidade de outro tema, ou 

atendimentos outros, mas não é um atendi... um grande volume de atendimento do público 

regular. São atendimentos, ou de instituições parceiras, então, com alguma especificidade 

com perfils mais específicos. Perfis mais específicos.  

Renan: É... no cargo que você ocupa hoje, né? Na coordenação. Quais são as funções 

que você desempenha? 

Coordenadora: (risos). 

Renan: São tantas, né? 

Coordenadora: Muitas, né? Mas assim, é a coordenação da equipe. Que na verdade essa 

coordenação, ela tanto administra diariamente as atividades, o gerenciamento dessas 

atividades, proposição de atividades, né? Das mais variadas formações, desde as visitas, 

e as mais variadas  atendimentos que a gente tem. Mas tem uma série de atividades, é... 

por conta também desse tamanho da equipe que eu acabo desempenhando, e que elas 

também não seriam, é... que não seria pra coordenação fazer, mas por exemplo, os 

agendamentos, uma parte de agendamentos específicos, é... que o agendamento não dá 

conta disso, então alguma conformação de algumas atividades precisam de outros 

agendamentos que vão além, né? Do que o setor de agendamento faz. Então, isso fica 

comigo. É... uma série de questões burocráticas também, como emissão de certificados, 

toda uma parte burocrática de... de... da burocracia mesmo, de contratação de pessoal que 

dá o curso, então, uma série de... de trabalhos que seria feito por outros profissionais, 

também ficam a cargo da coordenação . 

Renan: Então dá pensar que assim: formalmente você tem uma quantidade determinada 

de tarefas atribuídas, mas com o dia-a-dia, essa demanda tão grande, você acaba 

assumindo outras tarefas que não são formalmente... 

Coordenadora: Outras tarefas, e muitas além do educativo. É... então pensando que, por 

que a Instituição Museológica 01 tem uma situação, é... muito peculiar dentro da de outra 
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instituição museológica, por que ele, apesar dele ser uma instituição, ele ser, é... um... um 

memorial, um museu, e ter uma autonomia de algumas decisões, ele responde, ele tá 

dentro da desta outra instituição museológica, do organograma da desta outra instituição 

museológica, ele, como se fosse um núcleo. Então, a Instituição Museológica 01 é um 

núcleo, e o programa de ação educativa, é um programa, então, não é um núcleo. Então, 

Instituição Museológica 01 sendo um núcleo, ele... ele desempenha... ele tem muitas 

outras funções e não tem funcionários pra desempenhar essas funções. Então, a... os 

funcionários, eles se dividem em outras ações, e por... por exemplo, eu enquanto 

coordenadora da ação educativa também trabalho em algumas questões de comunicação, 

também trabalho algumas questões de ação cultural. Algumas questões de assistência da 

coordenação geral do memorial, então, é... as funções, elas claro estão mais centralizadas 

dentro da ação educativa, mas por conta da ausência desse pessoal, ela também se divide 

em outras ações. 

 Renan: Tá! Dentro da fala que você fez agora, dá pra gente, é...tiram uma conclusão de 

que então, a ação educativa é um programa, dentro de um programa maior, que é a própria 

Instituição Museológica 01? 

Coordenadora: Instituição Museológica 01, ela é um núcleo... 

Renan: Um núcleo? 

Coordenadora: ... um núcleo dentro de outra instituição museológica, e dentro desse 

núcleo, ele tem vários programas. Então, o programa de pesquisa, o programa de ação 

cultural, e o programa de ação educativa. Então, eu coordeno esse programa de ação 

educativa, e as minhas atividades, elas tão mais centradas dentro da coordenação desse 

programa, mas elas também incluem ações em outros programas em virtude da ausência 

desses funcionários.  

Renan: Tá! Ok. É... em relação, então a este programa, mesmo, da ação educativa, né?: 

há alguma a ser cumprida por esse setor e, se há, quem estipula essas metas? 

Coordenadora: Tem várias metas, né? Então, a gente tem metas de atendimentos de 

perfis diversos de público. Então, por exemplo, eu tenho meta de público escolar. Eu 

tenho esse público escolar dividido, é... antes tinha essa divisão maior, mas com alguns 

cortes, é... de alguns programas, isso focou mais junto, mas, por exemplo, havia metas de 

público escolar da rede pública e da rede particular. É... há meta de público em geral, né? 

público diversificado, de público com deficiência, há metas de encontros de formação, 
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então eu tenho, é... eu tenho metas que abrangem tanto o atendimento das visitas 

mediadas, como metas de atividades de formação, é... tanto pra professores, pra 

educadores e como pra família.  

Renan: Tá! E quem que estipula essas metas que você tem? 

Coordenadora: Essas metas, elas são estipuladas, é... pela Secretaria de Cultura e pela 

Instituição, né? Então, é... com base no que que a instituição pode promover e... e.... com 

a quantidade de funcionários que ela tem, enfim, como também que ela responde essas 

metas pra Secretaria. Essas metas, elas são reorganizadas, é... em planos de trabalho 

anuais... 

Renan: Anuais? 

Coordenadora: ...  né?... às vezes se mantém a mesma meta, às vezes se inclui alguma 

coisa como meta, é... depois de um tempo que... que essas ações já tão organizadas e já 

tão acontecendo, normalmente a Secretaria acerta com a OS que... que vem conversar o 

setor, e com a coordenação do núcleo, né? E... e o coordenador do programa participa 

disso também. O que que pode ser inserido dentro dessas metas. Se tem mais atividades 

sendo feitas, ou não, é... se... se as metas não tão sendo alcançadas, porquê. Então, é 

identificar todas essas questões. Então, pra gente resumir toda essa fala: então, essas 

metas são estipuladas, é... pela Secretaria, pela OS, e pelos coordenadores do núcleo, da 

Instituição Museológica 01 e do programa da ação educativa.  

Renan: Tá! E há diretrizes pra realização do cumprimento do trabalho? E se há, da onde 

são tiradas essas diretrizes?  

Coordenadora: Cê tá falando do trabalho, como um todo, né? Do trabalho do educativo 

Renan: É. Falando do trabalho, né? Dessas diretrizes... se existem essas metas, elas 

devem ser cumpridas...a intenção da pergunta, é saber se existem diretrizes para o 

cumprimento dessa meta, né? Que elas vão influenciar, essas diretrizes, diretamente na 

atividade do trabalho que vocês realizam aqui na Instituição Museológica 0l. 

Coordenadora: Tá! Tem... tem várias diretrizes: a primeira delas é o chamado plano 

museológico, né? Então, todo museu tem um plano museológico. Esse plano dá diretriz, 

é... de planejamento do trabalho pra vários programas, e isso pra... pro programa de ação 

educativa, também. É... esse plano museológico, ele define, tanto missão, visão e valores 

da instituição e, a partir dessa missão, visão e valores, os programas se organizam, é... no 
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desenvolvimento e proposição, é... de algumas atividades. A partir desse plano, que é o 

principal, a gente vai fechando um pouco, né? Então, por exemplo, depois a gente tem... 

então, esse plano ele dura pra uma instituição de 06 a 07 anos, e aí, a partir desse plano 

museológico, é que são realizadas, é que são propostas as atividades pra chegar aos 

objetivos daquele plano. É... então... é... partir desse plano museológico os programas 

definem os seus planos. Então, aí a gente chega no plano educativo, né? O plano educativo 

vai estabelecer como chegar naqueles objetivos do plano museológico, através de que 

ações? Que ações ele pode desenvolver? Tendo esse leque amplo de ações, no... no plano 

educativo, tem um plano anual de trabalho, que também serve pra vários programas e o... 

o... o plano, o... núcleo, o programa educativo, ele também tá dentro desse plano anual de 

trabalho, né? Então, eu tenho, mais ou menos, a gente pode pensar em 03 instâncias: 01 

plano museológico, que direciona toda instituição; 01 plano educativo, que vai conversar 

com esse plano museológico, mas que vai ser específico do plano educativo no geral, 

então, que vai estabelecer as diretrizes conceituais dele; e depois eu tenho 01 plano mais 

específico, que é um plano do ano, que aí é determinando as ações que serão feitas dentro 

desse ano.  

Renan: Tá! Então, a gente pode pensar que há uma sinergia entre esses 03 planos aí, de 

atividade. 

Coordenadora: Sim. 

Renan: Tá! E em relação às visitas, né? Que é uma dessas atividades já estipuladas em 

todos esses 03 planos, né? É... você é.... tem claro assim... como a gente pode pensar a... 

a maneira, né? Como se aplicam as propostas, e  o conteúdo educativo durante as visitas? 

Como é que isso acontece?  

Coordenadora: Eu acho que eu não entendi bem esta questão. 

Renan: É... por que assim: se você tem esses planos, você tem, né? Um museu com um 

acervo e a sua particularidade. Você tem esses planos que vão determinar as diretrizes de 

aplicação das atividades, que vão de alguma forma ligar o conteúdo com as 

especificidades estipuladas de meta, e as diretrizes. Quando as visitas, que são uma parte, 

de tantas atividades que a ação educativa pode exercer... como é que você... como é que 

o educativo pensa a... a ação educativa na visita. 

Coordenadora: Como ela tá relacionada com esses planos, ou não? 
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Renan: É... acho que isso também, né?... mas é... acho que mais pautadamente . Como 

que... como vocês pensam a aplicação das visitas? Eu to pensando isso, né? De materiais, 

de articulação... 

Coordenadora: Ah! Da prática?  

Renan: Isso! Mais da prática da visita. Acho que esta é a questão, né? 

Coordenadora: Eu acho que aí tem várias instâncias. Tem essa primeira instância que é 

mesmo pensar a visita a partir desses planejamentos. Então, por exemplo, quando a gente 

fala que a gente trabalha a visita com... é.... é... a gente fala, não, existem os eixos 

temáticos, é... na Instituição Museológica 01 esses eixos temáticos, eles tão pensando, 

eles estão dialogando com esses planos maiores, né? Então, tanto os objetivos do plano 

museológico: trabalhar com a resistência, democracia, cidadania, então, como se trabalha 

isso em educação, e aí, educação em direitos humanos, e... e patrimônio e lugares de 

memória, enfim, então, esse, é... é... essa ação, ela tá conversando com esses planos. Na 

hora que a gente tem esses eixos temáticos de trabalho, eles tão conversando com isso. A 

definição de como realizar isso, a prática disso, ela se dá muito, é... com a opinião dos 

educadores, por que aí, é através da prática deles que eles vão propor, ou um material 

didático pedagógico, vão propor uma ação. Então, é um diálogo, principalmente vindo do 

educador com a coordenação, de: “ – Ah! A gente acha que tal material, ele... ele é mais 

efetivo pra trabalhar esse conceito”, né? Então, a equipe, ela tá trabalhando com esses... 

com essas diretrizes de... que estão estabelecidas nesses planos que eu falei: o 

museológico, educativo, e o plano anual e, é a partir da prática do educador, das 

necessidades dele, e da própria visão também da coordenação, vendo verificando e... e... 

avaliando um pouco essa prática é que vai sugerir, é... esses trabalhos e... e as ações, 

mesmo.  

Renan: Tá! 

Coordenadora: Não sei se ei te respondi o objetivo... 

Renan: ... não. Tá claro. Por que a questão é ir aprofundando, né?  

Coordenadora: Tá! 

Renan: A gente passou de um plano mais geral, entrou na visita... e aí, eu queria saber... 

então, se você tem né?... esse... esse caminho de... de preparação: então você tem uma 

liberdade maior aí dos educadores, uma conversa, né? Entre educador e coordenação, mas 
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uma conversa entre educadores também, né? Pra se definir os materiais e como as 

propostas vão ser colocadas em prática. No final de uma visita, né? Há a avaliação de um 

resultado? Se ele foi satisfatório ou não? Ou quais são os critérios que se usa? E quem 

que faz essa avaliação? 

Coordenadora: Tá! A princípio é uma avaliação escrita, é... em 03 partes. Então, uma 

parte quem avalia é o aluno, outra parte é o professor, e outra parte é o próprio educador 

da visita. É... esse modelo da avaliação tripartite, ele é interessante por que ele avalia 

todos os envolvidos ali na visita, ele pode trazer, é... informações diferenciadas, por que 

a gente sabe que o... o nível de percepção da visita, e de interesse da visita, é outro, tanto 

do professor, tanto do aluno, como do educador. Então, essa... essa avaliação ela acontece 

nessas 03 instâncias. O problema que a gente tem atualmente, é... na Instituição 

Museológica 01, é a gente tabular esses dados. 

Renan: Tá! 

Coordenadora: Então, essa avaliação é interessante quando tem uma tabulação efetiva 

desses dados, pra que eu possa avaliar isso. Então, nesse momento essa avaliação, ela fica 

muito, é... mais direcionada pros educadores terem uma dimensão de como o visitante, o 

professor, é... viram aquela visita, e quais as dificuldades que ele teve. É... como a 

coordenação, ela também não consegue, é... ler essa avaliações o tempo todo, e a gente 

não tem essa tabulação, então, são momentos específicos que o educador traz, dessa 

avaliação, pro coordenador, se foi uma coisa que sai muito da curva, é... mais o ideal seria 

que houvesse recorte de tabulação. Então, a gente tem tabulações com outras avaliações 

até, que são avaliações, é... que a Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico 

[UPPM], que é da Secretaria, estipulou pra que aplicássemos 02 vezes ao ano. Essas sim, 

são tabuladas, e são outros questionários, que são questionários, é... que são aplicados em 

todos os museus da Secretaria. 

Renan: Tá! 

Coordenadora: Então, aí a gente tem uma dimensão nesses 02 momentos, mas a gente 

não tem isso tabulado nos outros momentos que essas avaliações são aplicadas: as nossas 

avaliações específicas.  

Renan: Tá! 

Coordenadora: Então, a gente tem um problema aí na avaliação. Então, ela existe, né? 

Ela é até ampla, pensando aí, nos vários envolvidos dentro de uma visita, mas aí ela tem 
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a deficiência de não conseguir ser tabulada, e a gente não conseguir avaliar na plenitude 

esses dados. 

Renan: Tá! E aí, cê tá falando em relação à essa avaliação interna, né? 

Coordenadora: Isso.  

Renan: E essa avaliação foi planejada pelos funcionários, pelos educadores da... da 

Instituição Museológica 01? 

Coordenadora: Olha: é... eu não tenho essa informação total, por que eu não estava aqui 

quando ela foi planejada. Eu acredito que sim. Eu acredito que deve ter havido um diálogo 

aí, entre a coordenadora e os educadores, mas também muito pautados por a discussão 

que já tava ocorrendo nessa Unidade de Conservação do Patrimônio Museológico 

[UPPM], de, é... de avaliações que... que pudessem, é... mapear a todos os museus da 

Secretaria. 

Renan: Tá! 

Coordenadora: Então, eu acho que muito... isso eu tô falando achar, por que eu não 

tenho certeza... 

Renan: Ok! 

Coordenadora: ... mas eu acredito que muito tenha vindo desse modelo, que tava em 

discussão na Secretaria, e aí com um diálogo, uma reflexão da coordenação naquele 

momento com os educadores.  

Renan: E em relação à essa avaliação, é... é... posta pela Secretaria, né? Da UPPM, né? 

É... você chegou a participar de alguma conversa, cê tem alguma inserção nos critérios 

de avaliação?   

Coordenadora: Muito no final. 

Renan: Tá! 

Coordenadora: Por que, quando eu entrei, é... na Instituição Museológica 01, essa 

discussão, ela já... já tinha ocorrido, é... essa avaliação, ela já tava muito avançada e... e 

quando eu entrei, eu quis... o que tava se discutindo era... conformação do formulário, de 

que forma o formulário poderia ser mais lúdico, ele poderia atender melhor o estudante. 

Mas, a discussão mais conceitual, ela já tinha ocorrido. 

Renan: Tá! 



 
 

139 
 

Coordenadora: A idéia de... de se... se pensar um formulário único, é que a gente tem 

disparidades muito grandes entre os vários museus da Secretaria, então, alguns já tinhas 

suas avaliações instituídas, e de forma muito avançada, com vários sistemas de tabulação, 

enquanto outros Museus não tinha nenhuma experiência de avaliação. Então, a ideia era... 

era um pouco dar uma uniformidade pra esses museus, pelo menos em 02 momentos, 

onde eles pudessem, pelo menos um museu que não tivesse nenhuma avaliação, pudesse 

ter uma... 

Renan: Tá! 

Coordenadora: ... e aí, manter essa avaliação aí, pra... pra todos os museu. É... o que eu 

acompanhei no final das discussões, é que: 1º: elas também tentaram abranger um público 

que é maior na maioria dos museus, que é um público de Ensino Fundamental, que não é 

o caso da Instituição Museológica 01. Isso vem modificando, é... tem uma mudança muito 

pequena sendo observada. Eu acho que ele vem mundano. Eu acho que o público do 

Fundamental, ele tem crescido na Instituição Museológica 01, mas ainda o público do 

Ensino Médio, ele é maior. É... pensando isso, só nas escolas, néh? Não pensando em 

público diversificado, enfim. Mas, é... então, esse grupo de discussão, da avaliação, é... 

ele discutiu e achou por bem, aplicar para o Fundamental, que é maioria... onde a maior 

parte do... do... dos museus tem um público maior, então, é... o... o... formulário, ele foi 

elaborado nessa perspectiva: de ser aplicado 02 vezes ao ano, para o público Fundamental, 

todos os professores, e ter pelo manos o mapeamento, mínimo, alí de todas as instituições, 

de uma maneira mais regular e uniforme.  

Renan: Tá! Legal! Obrigado. Bom, essa aqui é a última questão, né? E... bom, a gente 

entrou agora em outro caminho, falando um pouco mais sobre a Secretaria, mas isso por 

conta dos conteúdos que você apresentou na sua fala. E essa última questão ela volta, 

necessariamente, pra instituição, pra Instituição Museológica 01. Então, a gente tá 

comentando desse contato, ops! Deculpe. Comentando sobre o andamento das atividades, 

que em grande medida, são os atendimentos das escolas, né? Que frequentam a 

instituição. E aí, eu queria saber, né? Aqui essa última questão, ela é bem direta nisso, 

né? Se vocês estabelecem um diálogo prévio com os grupos, aí necessariamente as 

Escolas, que solicitam a visita? 

Coordenadora: Na sua grande maioria, não.  

Renan: Tá!  
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Coordenadora: É... até por que, o agendamento, ele não é feito por nós. Então, o 

agendamento das visitas é feito por um funcionário que faz os agendamentos das 

atividades também da outra instituição museológica, então, é... há um volume grande 

desse agendamento, e... e ele estabelece uma compreensão não aprofundada , ele tem um 

diálogo alí, inicial com... com esse visitante, pra saber um pouco mais do que ele quer, 

pra dar algumas informações, principalmente no caso do... da Instituição Museológica 01  

que tem uma característica muito diferente da outra instituição museológica, que é um 

museu de arte, então, pra ver... pra orientar o professor da questão da visita, da exposição 

de longa duração, o que que ele quer trabalhar, o que que tem, mas não há o 

estabelecimento de conteúdo aí. É... existem algumas situações mais específicas que 

precisam, é...de trabalhar com esse conteúdo, que aí o [setor de] agendamento passa pra 

coordenação. É... então, é... esse agendamento, ele acontece pela coordenação, e aí sim, 

eu estabeleço um diálogo, é... com essas escolas que procuram com questões mais 

específicas. Então, é... ou por que quer uma atividade de formação específica, ou por que 

tem o interesse específico, ou por que quer associar atividades, então, é... ou promover 

atividades em parceria, então, aí sim, aí tem um... um... diálogo mais aprofundado. Mas 

na sua grande maioria, não. É... esse diálogo, ele acaba acontecendo no acolhimento com 

os educadores, mesmo, na hora da visita, onde o educador vai procurar saber um pouco o 

que esse professor tá trabalhando, quais são os objetivos dele, e a partir daí, pensar a sua 

mediação, a partir um pouco dessa conversa com o professor, e pensar qual eixo temático 

da visita, mais apropriado, ou se esses eixos se imbricarão, que é o que mais acontece, 

né? Por conta do professor não vir com uma especificidade muitas vezes, então, esses 

eixos temáticos, eles se imbricam na hora da mediação, né? O patrimônio com educação 

em direitos humanos, com a própria história, mas... 

Renan: A própria dinâmica da visita vai dando... 

Coordenadora: ... a própria dinâmica. É... exatamente. Mas, é... então, essa conversa 

prévia com os grupos não é estabelecida em profundidade, a não ser, em casos mais 

específicos.  

Renan: Tá bem! Bom, essas foras as questões, e como prática aqui, dessas entrevistas eu 

sempre pergunto se você... o entrevistado, no caso você, se ele tem alguma consideração 

a fazer. Cê quer comentar mais alguma coisa sobre o trabalho que cê realiza? 

Coordenadora: Eu acho que é importante, até você me falando um pouco da sua 

pesquisa, eu lendo, né? No material prévio que você enviou, eu acho que é importante, 



 
 

141 
 

é... que eu acho que é uma característica dos museus, e a Instituição Museológica 01, ela 

foge um pouco disso, por que normalmente esses grupos escolares, ele procuram os 

museus, é... pra aprofundar um pouco, pra ilustrar as temáticas que são trabalhadas na 

escola. Então, pensando a Instituição Museológica 01, os professores procurariam as 

questões da ditadura, né? E as questões da história da ditadura, e... e que efetivamente é... 

os alunos, é...observassem e estivessem no lugar que isso aconteceu. E eu acho que as 

visitas, elas tentam ir além disso, como todos os museus tentam, estabelecer outros 

roteiros, outras discussões, mas eu acho que a Instituição Museológica 01, ele acaba 

dando outro salto, e... e contornando um pouco isso, pra discutir direitos humanos. 

Renan: Tá! 

Coordenadora: Que não é uma proposta na maioria, e isso, é... no levantamento das 

pesquisas aparece que... que não é... claro que muito grupos vêm, a gente já tem muitos 

grupos assíduos, que já frequentam a Instituição Museológica 01  há algum tempo e 

trabalham com isso, mas a maioria dos grupos não vêm com essa perspectiva, e... e dar 

essa possibilidade de discussão e reflexão pro professor compreender que ele também 

pode discutir isso com seus alunos, a partir do tema que ele trabalha, eu acho que é um 

diferencial aí, que contribui muito com a prática do professor, pensando até em termos de 

temas interdisciplinares, projetos interdisciplinares a serem desenvolvidos, e os temas 

transversais que também tão nos PCN’s. 

Renan: Tá bom, [nome]. Obrigado, viu? 

Coordenadora: Magina! Por nada.  

Fim. 
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02_ Instituição Museológica 01. 

Entrevista (com 09’53” de duração) realizada com educador do programa de ação 

educativa, em 18 de novembro de 2017. 

Início. 

Renan: Pronto. Estamos aqui... (risos)...  

Educador: Bem amigos da rede globo... (risos)... 

Renan: ... fazendo a entrevista com o [nome]. [nome], qual é seu nome completo, por 

favor? 

Educador: É, [nome], com U. 

Renan: [nome]... 

Educador:  [nome] 

Renan: [nome]. 

Educador: Isso. Todos terminam com S.  

Renan: Tá! Bom, então, as perguntas aqui, ó: a primeira parte são sobre um perfil, né? 

Então, são coisas um pouco mais simples. Então é: qual a sua formação acadêmica? 

Educador: Eu sou bacharel em história e licenciado em história pela Universidade de 

São Paulo. 

Renan: Há quanto tempo? 

Educador: Foi em 2013 que eu me formei no bacharel, e licenciado em 2016, 15. Devo 

lembrar. 2016. 

Renan: E... como você denomina o setor em que você trabalha? 

Educador: É... na ação educativa da Instituição Museológica 01. 

Renan: E qual é a denominação do cargo que você exerce? 

Educador: Educador. 

Renan: E há quanto tempo você trabalha na Instituição Museológica 01? 

Educador: Eu trabalho há 09 meses e pouquinho. 09 meses e 03 dias. 

Renan: E sempre no mesmo cargo? 
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Educador: Foi. Contratado já como educador.  

Renan: Tá! E você teve trabalho, é... experiência com trabalho em educação dentro de 

escolas? 

Educador: Dentro de escolas, só nos estágios que estava fazendo na Faculdade de 

Educação, pra pegar a licenciatura em história na USP. 

Renan: Cê lembra mais ou menos, quanto tempo de estágio? 

Educador: É... somando todas as matérias que eu acompanhei, deve ter dado... umas 100, 

200 horas. 

Renan: 200 horas. Tá! E você recebe sempre o público aqui da instituição? 

Educador: Sim. É... eu atendimento é com o público. 

Renan: Tá! 

Educador: Agendado ou não. 

Renan: Tá! Obrigado. E aí vão, né? Questões agora referente a entrevista que tem a ver 

aí, com essa relação que... a pesquisa tá tentando estabelecer: entre educação em museus 

e educação nas escolas. Então, vamo lá: é... quais são as funções desempenhadas pelo 

cargo que você ocupa? 

Educador: É... a nossa função é dar uma visita educativa, a maioria delas, né? É dar uma 

visita educativa para grupos agendados, geralmente de escolas, é... do Nível Fundamental 

II e do Ensino Médio. 

Renan: Tem alguma outra função além de aplicar as visitas?  

Educador: É... também, é... damos atendimentos e visitas para público espontâneo que 

chega no... no... pra visitar a Instituição Museológica 01, o museu. E também fazemos 

um pouco da parte administrativa de números, de atendimento, é... fazemos a planilha, 

todas essas coisas. A gente preenche. Também, como fazer outras propostas educativas 

como novos jogos é... também a gente faz. 

Renan: Tá! É... e há alguma meta a ser cumprida pelo setor que você trabalha?  

Educador: Sim! 

Renan: Tá! Cê pode dizer quais são essas metas? 
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Educador: Eu não sei de cabeça, mas é... depende do semestre, é... é... dividido por 

trimestres, e aí é uma quantidade específica que a Secretaria do Estado pede pra... de... de 

atendimento, de meta... tipo: duas mil crianças de escola pública, duas mil de particular, 

é... um público espontâneo específico. 

Renan: Então, quem estipula essas metas é a... 

Educador: É a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. 

Renan: Tá! E... as diretrizes para o trabalho que você realiza na equipe, tanto essa face 

administrativa, essa questão, é... ou esse processo também... é... de elaboração de 

atividades e aplicação de visita. As dire...  existem diretrizes pra esse trabalho? E quem 

estipula esses diretrizes? 

Educador: É... as diretrizes para as visitas? 

Renan: É... para o trabalho em geral.  

Educador: Sim! 

Renan: Então, existem diretrizes para as visitas? Existem diretrizes para é... a tabulação 

de dados... a parte mais administrativa? 

Educador: Hunhum... na verdade é... a diretriz que eu... a diretriz que eu peguei mais, 

foi com meus colegas de trabalho, é... como lidar com a... a... planilha, e todas essas coisas 

foram as... as outras educadoras que estão aqui trabalhando mais tempo, minhas 

companheiras de trabalho que me ensinaram como que mexe, é... eu aprendi e consigo 

é... fazer tranquilamente. As visitas, é... eu fiz um... uma... um período de uns dois meses, 

mais ou menos, eu acompanhado as visitas de educadores que já estavam aqui mais 

tempo, pra pegar alguma coisa, ver como é que é, como é que se funciona o... o.... a 

exposição com o diálogo com o público. Aí depois eu... claro que... utilizando algumas 

ideias, e... eu peguei a minha base e fiz, faço uma visita com é... com algumas referências 

também das, do que as educadoras, é... já fazem, porque aí a gente já sabe um pouco 

dessas diretrizes, do que falar, né? Se fala de patrimônios, direitos humanos, é... e.... como 

a gente consegue fazer isso.  

Renan: Tá! Aí você entra agora na questão dos conteúdos, né? 

Educador: Humhum.  

Renan: Partimônio, direitos humanos. E... quando você, é... está aplicando a visita... 



 
 

145 
 

Educador: Humhum.  

Renan: ...quais são as formas em que você consegue, quais são as formas que você se 

preocupa, de que maneira você consegue, é... aplicas esses conteúdos, ou abordar esses 

conteúdos na visita? 

Educador: É... eu... eu uso bastante da estrutura física do prédio pra falar sobre as 

modificações que aconteceram nele, pra afalar das modificações desse patrimônio, pra 

explicar qual que é esse patrimônio da História, né? Então, a gente tem uma recapitulação 

histórica da... do prédio onde foi o DOPS, construído pela Estrada de Ferro Sorocabana. 

E... e as outras já... os outros assuntos  vai entrar mais pra direitos humanos, vai entrar 

mais pra ditadura, resistência ou repressão. Aí isso varia de grupos na... na conversa: o 

que que eles perguntam mais, se interessam mais. Tem gente que é a favor de ditadura, já 

começa uma discussão sobre isso, e... e quem é... e também quando a gente vê que eles 

querem discutir coisas atuais, sempre levando pra atualidade, né? A visita eu sempre tento 

focar com um... com o que acontece hoje no Brasil, e aí entramos em várias discussões, 

basicamente mais de direitos humanos, também, pra falar das violências e abuso do 

Estado. 

_Renan: Então, esse direcionamento dos conteúdos é dado pelo próprio público que faz 

a visita?  

Educador: Sim. 

Renan: Mas, é... isso é feito, ou isso é pensado... esse direcionamento ele é feito, ele é 

dado, necessariamente no momento em que a visita começa? Enfim, no momento  em que 

a visita está acontecendo...  

INTERRUPÇÃO. 

Renan: ... então, a questão é: estabelece-se um diálogo prévio com as escolas? Você 

consegue entrar em contato com essas escolas antes de fazer a visita? 

Educador: Quem faz esse contato antes é a coordenadora. E se tem algo de específico, 

ela passa pra gente, mas o nosso... o que a gente costuma fazer é falar com o professor, 

saber o que ele tá tratando, qual é o foco, o que que ele pensa da visita, o que que ele 

espera, pra saber também, direcionamentos. Tem gente que pede pra falar direitos 

humanos, atualidades, tem gente que pede pra falar sobre a ditadura, por que vai fazer 

ENEM. Então, é mais uma conversa no momento, ali com o responsável.  
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Renan: Mas é no momento que a escola chega?...  

Educador: Sim. 

Renan: Tá! Então, a coordenação?.... 

Educador: Que tem o contato anterior. 

Renan: Tá! 

Educador: Ou algumas vezes, também não, né? 

Renan: Tá!  

Educador: É direto o agendamento da Escola pra cá, aí chega a escola... 

Renan: Só pra deixar claro: qual que é mais comum? É... a escola, ou a própria 

instituição, a coordenação... 

INTERRUPÇÃO. 

Renan: ... é mais comum, a coordenação ter um contato prévio com a escola, ou só 

receber a informação de que a escola virá em determinado horário? 

Educador: Só receber a informação que a escola virá em determinado horário. 

Renan: E, ao final de uma vista, com é que você avalia o resultado de uma visita... se ela 

foi positiva ou negativa? Como é que você avalia isso? 

Educador: É... eu costumo... ...  

Renan: Perdão! Como se avalia isso? 

Educador: Como se avalia? Se avalia com um questionário que é passado para os alunos, 

e para o responsável, para o professor da escola, e aí eles falam o que eles acharam da 

visita, críticas e sugestões, é... nesses questionários. 

Renan: Tá! E quem tem acesso direto a estes questionários? É o educador ou a 

coordenação?  

Educador: É.... 

Renan: Quem avalia isso?  

Educador: A coordenação. 

Renan: A coordenação? 

Educador: Sim. A gente recebe, coloca na pasta. Depois será avaliado pela coordenação. 
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Renan: Ok. Bom, [nome]. São essas as questões. Serão tabuladas, enfim... 

posteriormente eu vou transcrever essa entrevista e vou passar pra você e pra instituição. 

Cê quer fazer algum comentário, pra fechar? 

Educador: Não. Acho que... tem alguma coisa? 

Renan: Não Todas as perguntas foram respondidas. 

Educador: Então... 

Renan: Obrigado, viu? 

Educador: Obrigado, você.  

Fim. 
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03_ Instituição Museológica 01. 

Entrevista (com 02’00” de duração) realizada com, professor de história na E.E. [nome 

da Escola], em 18 de novembro de 2017. 

Início. 

Renan: Estamos com o [nome], da [nome da Escola], e a gente vai é faze a entrevista 

aqui com o responsável, né? Então, vamo lá: é... [nome], qual é sua formação acadêmica? 

Professor: Minha primeira formação é bacharel em filosofia, pela Federal de Minas, e 

professor de história.  

Renan: Então, você é professor de história nessa escola? 

Professor: Sim. Nessa escola. 

Renan: Cê exerce mais algum outro cargo, ou não? 

Professor: Não, não. 

Renan: Tá! Vocês já tinham visitado esta instituição, a Instituição Museológica 01, 

antes? 

Professor: Eu trago, cada semestre eu trago meus alunos aqui, no final de cada semestre. 

Renan: Tá! E você tem o hábito de levar esses alunos pra outros lugares também? 

Professor: Sim. A gente visita o Museu Afro e, principalmente o Museu Afro e a 

Instituição Museológica 01. 

Renan: Deixa eu só passar isso aqui... então, vamo lá: quem que agendou essa visita aqui 

à Instituição Museológica 01? 

Professor: Quem agenda a visita é a coordenadora, professora [nome]. É coordenadora 

do... da... do noturno... do EJA noturno. 

Renan: E qual que é o motivo da visita que você faz aqui? 

Professor: É o aluno vivenciar um pouco aquilo que eu trabalho na sala de aula em 

relação a... questão política do Brasil. A história política, envolvendo principalmente a... 

época da ditadura. Que eles vivenciem isso no museu. 

Renan: E antes de você fazer a visita, você estabeleceu, essa visita específico, né? Você 

estabeleceu algum diálogo prévio com a Instituição Museológica 01? 
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Professor: É... não, não. Essa, esse diálogo a gente não fez... só através do agendamento 

só. 

Renan: Tá! E quais foram os conteúdos que são absorvidos nessa visita? Cê tem alguma 

ideia desses conteúdos?  

Professor: Bom, os conteúdos que nós trabalhamos foi: desde o governo Ge... é... é... 

Jânio, passando por João Gulart, todo o período ditadura militar,e o... o... trabalhando 

também o... a nova república, até o último presidente que a gente tem. 

Renan: Tá! Então, são os conteúdos relacionados aos períodos históricos do Brasil? 

Professor: Isso. Período históricos. 

Renan: Tá bom, [nome]. Brigado, viu? A gente vai encerrar a entrevista aqui.  

Professor: Brigado.  

Fim. 
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04_ Instituição Museológica 01. 

Entrevista (com 01’55” de duração) realizada com aluna na E.E. [nome da Escola] , em 

18 de novembro de 2017. 

Início. 

Renan: Bom, estamos aqui então, com a [nome] pra fazer a segunda entrevista do dia. 

Então, [nome], por gentileza, repete seu nome completo. 

Aluna: [nome] 

Renan: Quantos anos você tem?  

Aluna: 30. 

Renan: E qual é a série que você tá cursando agora? 

Aluna: 3º D. 

Renan: É o 3º ano do Ensino Médio no EJA? 

Aluna: Sim. Do EJA. 

Renan: E aí, em relação à entrevista, né? A gente conversou um pouquinho antes, então 

ó: você já tinha visitado a Instituição Museológica 01 antes?  

Aluna: Não. 

Renan: É a primeira vez?  

Aluna: Sim. 

Renan: Você costuma visitar outros museus, outros lugares com a escola?  

Aluna: Só uma vez, o Museu Afro Brasileiro. 

Renan: Aqui no Ibirapuera, né? 

Aluna: Sim, Ibirapuera. 

Renan: Tá! E aí, é, sobre essa visita aqui na Instituição Museológica 01: qual que é o 

motivo dessa visita que cê tá fazendo agora na Instituição Museológica 01?  

Aluna: Relatar um histórico para o professor.  

Renan: Tá! E... antes de vocês visitarem, teve alguma conversa de alguém da instituição, 

da Instituição Museológica 01, com... com vocês, com os alunos em sala de aula?  
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Aluna: Não. Apenas o professor. 

Renan: Tá! E aí, ele comentou o que sobre essa visita? 

Aluna: Sobre a ditadura, né? O que tá chamando atenção agora no momento. 

Renan: Tá!  

Aluna: Pra fazer um relatório. Entregar pra ele. E também ele comentou que a gente ia 

ter o contato com a Dulce... 

Renan: Tá! 

Aluna: ... uma ex-presidiária. 

Renan: Tá! E aí, dessa visita que você fez, qual foi o que você mais absorveu... quais 

foram os conteúdos que você absorveu dessa visita? 

Aluna: Olha, eu relatei muitos conteúdos. 

Renan: Cê quer citá-los? 

Aluna: Inclusive, a... conheci a Dulce. Ela tem 70 anos. Ela é uma pessoa assim... dá pra 

perceber que ela é uma pessoa rígida. Passou por muitas experiências sobre a tortura, né? 

Que havia muito. Ela disse que não foi torturada, mas ela presenciou pessoas que 

entravam e saíam. 

Renan: Tá! Então isso: a questão da tortura relatada pela Dulce... 

Aluna: Sim! 

Renan: ... foi o que mais te chamou a atenção nessa visita? 

Aluna: Sim! Que mais chamou a atenção. Foi. 

Renan: Tá bom! É isso. Brigado, a gente vai assinar o terminho agora, e agradeço a visita. 

Aluna: Obrigada. 

Fim. 
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05_ Instituição Museológica 01. 

Entrevista (com 02’09” de duração) realizada com aluna na E.E. [nome da Escola], em 

18 de novembro de 2017. 

Início. 

Renan: Então, nós vamos fazer aqui a conversa com a [nome]. Então, a gente vai começar 

o perfil: então, [nome] por favor, qual que é o seu nome completo? 

Aluna: [nome]. 

Renan: É... quantos anos você tem?  

Aluna: 33.  

Renan: E... qual é a série que você tá cursando agora? 

Aluna: 3º ano. 

Renan: É o 3º do Ensino Médio do EJA? 

Aluna: Terceiro ano... é, do EJA. 

Renan: Tá! Então ó: a entrevista ela vai fazer... eu vou perguntar o seguinte ó: primeira 

pergunta: você já havia visitado esse lugar antes? A Instituição Museológica 01. 

Aluna: Não. Nunca tinha. É a primeira vez que eu tô vindo.  

Renan: Tá! Você costuma visitar outros museus com a escola?  

Aluna: Sim. A gente foi no Ibirapuera também que achei muito... superinteressante. 

Renan: Tá! E... qual que é o motivo dessa visita, que você tá fazendo aqui na Instituição 

Museológica 01? 

Aluna: Foi... é um trabalho de sala de aula, e o professor falou muito sobre o assunto, e 

a gente achou superinteressante, e a gente não poderia deixar de vim, porque é uma coisa 

muito importante, que é o que viveu realmente... em fatos... e que a gente tem que ter 

muito cuidado pra que isso não possa continuar da maneira que tá indo. 

Renan: É... antes de vocês virem pra cá, foi estabelecido algum contato prévio da 

Instituição Museológica 01 com a escola? Vocês conversaram com alguém da Instituição 

Museológica 01, ou passaram alguma informação da Instituição Museológica 01 na 

escola? 
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Aluna: Não, de forma alguma. O Professor só tinha dito em sala de aula que seria muito 

interessante pra nossas vida, e... a gente quis vim. 

Renan: E... a última pergunta, é...: quais foram os conteúdos que você absorveu dessa 

visita? 

Aluna: ah.... 

Renan: O que você mais aprendeu, enfim... 

Aluna: É uma realidade muito dura o que eles realmente viveram aqui, foi uma tortura 

muito grande, e é muito deprimente... muito triste mesmo, e saber que essas coisas 

realmente aconteceu... que é isso é.... seriamente a gente acha que não aconteceu... é só 

em livro, mas a gente venu isso é muito triste. E uma coisa que a gente pode levar pra 

nossas vida. Achei superinteressante. Muito... 

Renan: Uma lição de vida, aí?  

Aluna: Uma lição de vida. Eu vou me... especializar mais no assunto...  

Renan: (Risos) Ficou interessada? 

Aluna: Gostei muito. Fiquei muito interessada. 

Renan: Legal, é bom saber. Bom [nome], é isso, a entrevista é curtinha... e, muito 

obrigado viu?... 

Aluna: Muito obrigada. Desculpa qualquer coisa. 

Renan: Que é isso?  

Aluna: Valeu! 

Renan: Obrigado.  

Fim. 
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06_ Instituição Museológica 01. 

Entrevista (com 01’24” de duração) realizada com aluna na E.E. [nome da Escola], em 

18 de novembro de 2017. 

Início. 

Renan: Então estamos aqui com a [nome], e a gente vai fazer a terceira entrevista aqui 

do dia. Então, [nome], cê pode, por gentileza falar o seu nome completo?  

Aluna: [nome] 

Renan: Quanto anos você tem? 

Aluna: 42. 

Renan: E que série você tá cursando agora? 

Aluna: 3º ano. 

Renan: É o 3º ano do Ensino Médio do EJA? 

Aluna: Ensino Médio do EJA. 

Renan: E... você já tinha visitado a Instituição Museológica 01, antes? 

Aluna: Não. 

Renan: É a primeira vez? 

Aluna: É a primeira vez. 

Renan: Tá! Você costuma visitar outros museus com a escola? 

Aluna: Sim. A gente, semestre passado a gente foi no museu, ... no Afro... 

Renan: Tá! Aqui no Ibirapuera? 

Aluna: Isso, no Ibirapuera. 

Renan: Tá! Tem mais algum outro, que cê lembra? 

Aluna: Não, não. Só esse. 

Renan: Tá! É... você... qual é o motivo dessa visita que cê tá fazendo aqui na Instituição 

Museológica 01? 

Aluna: Pra conhecer mais a história, e pra fazer um trabalho pra escola, também.  
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Renan: Tá! Vocês, antes de virem pra cá, pra Instituição Museológica 01... alguém do 

museu chegou a conversar com vocês em sala de aula pra estabelecer algum diálogo, 

saber algumas questões de vocês, o que vocês pesquisariam aqui na Instituição 

Museológica 01?  

Aluna: Não. 

Renan: Foi todo o contato feito pelo próprio professor? 

Aluna: Foi. 

Renan: Tá! E... dessa visita, o que que você mais absorveu? Qual o conteúdo que você 

tem mais claro aí na cabeça? 

Aluna: Sobre as prisões, isso foi bem claro assim... acho que as tortura, isso ficou bem 

claro assim pra mim.  

Renan: Tá! Tá bom! Então, muito obrigado viu... 

Aluna: De nada. 

Renan: A gente vai encerrar aqui.  

Fim. 
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07_ Instituição Museológica 02. 

Entrevista (com 16’13” de duração) realizada com analista educativo sênior [AES] do 

setor educativo/núcleo educativo, em 22 de novembro de 2017. 

Início. 

Renan: Bom, então estamos aqui com a [nome], na última entrevista do dia. Eu vou pedir, 

que por gentileza, você fale o seu nome completo. 

[AES]: É, [nome]. 

Renan: E quantos anos você tem? 

[AES]:  Eu tenho 27 anos. 

Renan: E aí, em relação ao perfil, né? Já entrando no questionário: qual é a sua formação 

acadêmica? 

[AES]:  Minha formação é um bacharelado num curso que é Comunicação Social com 

Habilitação em Midialogia. 

Renan: Tá! E, [nome], como é que você denomina o setor que você trabalha?  

[AES]:  É o setor educativo. É o núcleo educativo, como é chamado na instituição. 

Renan: E como você denomina o cargo que você exerce? 

[AES]:  Pela instituição também, é analista educativo sênior. 

Renan: E, há quanto tempo você trabalha na instituição? 

[AES]:  Faz... 01 ano e 09 meses, se não me engano. Eu tô, desde fevereiro de 2016... 

Renan: Hum... 

[AES]:  ... hoje é novembro de 2017... (risos) Tem de fazer... 

Renan: Faremos os cálculos (risos). Mas, você sempre trabalho no mesmo cargo? 

[AES]:  Não. Antes eu trabalhava como o que eles chamam de analista de educativo 

pleno, né? Que é essa... esse educador formado. Que tem uma diferença, no sentido de 

que é junior, pleno e senior, né? 

Renan: Tá! 

[AES]:  Então, tem essa equipe do pleno, que é quem dá visitas, e enfim... 

Renan: Mas, essa parte, né? De educadora plena, é isso né?  
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[AES]:  É. 

Renan: Quanto tempo cê trabalhou lá? Cê lembra, mais ou menos?  

[AES]:  Eu trabalhei por 01 ano e 05 meses, mais ou menos. 

Renan: Tá! E você experiência no trabalho na educação, dentro de escolas?  

[AES]:  Não. 

Renan: Tá! 

[AES]:  Não tenho. Eu já trabalhei como professora, hã... só que em escola de inglês. 

Totalmente diferente, né? De escola... 

Renan: Mas o público majoritário, é... de Ensino Formal, você não tem experiência? 

[AES]:  Não.  

Renan: Tá! E, no cargo atual, é... você recebe o público aqui da... aqui na instituição? 

[AES]:  Só em ocasiões específicas, assim... por exemplo, se houver uma... um problema 

na escala, uma falta de educador, eu posso atender. Em caso de visitas VIP, visitas com 

parceiros, também atendo. Mas geralmente a gente... eu não me escalo em visitas, é... 

Renan: Regulares... 

[AES]:  ... desse agendamento comum das escolas, todo o dia, assim. 

Renan: Tá! Bom, em relação ao conteúdo, né? Sobre essa relação, é... da escola com o 

museu, é.... eu vou te perguntar: qual... são as funções que você desempenha no cargo 

atual? 

[AES]:  Ui! São algumas. É... principalmente um coordenação dessas ações, é... pra fazer 

com que elas aconteçam, pra fazer com que as metas de satisfação e de número de público 

sejam atendidas... a gente tem uma série de, é... de atividades burocráticas que têm que 

ser cumpridas, também. É... lidar também com a programação de formação dos 

educadores, contratação de educadores, é... a gente também participa de reuniões e... e 

resolve problemas que surgem com todas as outras áreas. Então, normalmente eu fico à 

frente dessas... dessa conversa com as outras áreas, apesar de os educadores também, 

eventualmente, tomarem a frente... 

Renan: Essas outras áreas, cê dia, outras áreas dentro do próprio museu? 

[AES]:  ... do próprio museu. É! 
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Renan: Tá! 

[AES]:  Que seriam as outras áreas técnicas, né? Que é pesquisa, comunicação 

museológica, preservação, é... infraestrutura, TI, administração, comunicação 

Institucional, né? Então, geralmente sou eu que faço a mediação com essas outras áreas, 

a não ser que a gente... muitas vezes os educadores também tomam a frente dessa 

comunicação, mas no geral eu sou a responsável por isso também. 

Renan: Tá! E você já tinha é... entrado nesse assunto, é... sobre as metas, né? Então: há 

alguma meta a ser cumprida pela insti... pelo setor... 

[AES]:  ... sim... 

Renan: ... e quem estipula essas metas? 

[AES]: É... como é um museu do Estado, né? Submetido ao Estado, a gente tem é... uma 

série de diretrizes, né? Que vêm da Secretaria de Estado da Cultura, em particular, da 

UPPM, que é a Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico. Então, na conversa 

da OS’s, né? Que são as Organizações Sociais, com essa instância, é... são estabelecidas 

diretrizes e metas, e... existem metas específicas do programa educativo, que seriam 

desses programas de perfis de público que a gente atende. Elas são metas, tanto de número 

de ações, quanto de número de público, também. 

Renan: Tá! Bom, aí a segunda questão, né? A que vem em sequência, na verdade. Você 

também já entrou em alguma parte, né? Então, a gente comentou um pouco mais sobre as 

metas, e.... a questão seguinte é sobre as diretrizes, né? As diretrizes também... então, 

você tem o estabelecimento de metas, e as diretrizes para o cumprimento dessas metas? 

[AES]:  Sim. 

Renan: E todas elas, metas e diretrizes, elas são estipuladas pela Secretaria? 

[AES]:  É... sempre em negociação com a OS, né?  

Renan: Tá! 

[AES]:  Por que, como são contratos temporários, né? Por exemplo, aqui que a... o [nome] 

que é a OS que faz a administração, são 05 anos de contrato, e aí o [nome]... abre-se uma 

chamada, né? Uma chamada pública, é... quando tá pra vencer o contrato vigente, e aí o... 

a partir dessas diretrizes o... as OS’s, elas fazem propostas, né? Fazem projetos pra ser 

analisados, e aí esses projetos eles tem que partir desses diretrizes, mas eles podem, 
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inclusive, propor coisa pra além, né? Então, nem sempre o que tá no nosso... posso tá 

enganada, né? Mas, eu... eu entendo que, nem tudo o que tá no nosso plano de trabalho, 

é coisa que a Secretaria de Cultura pede, mas o mínimo tá lá, né? Que é o que a Secretaria 

pede, e aí “prá além”, são as ações propostas pela OS, por que é uma competição também, 

então, existe essa... existem outras OS’s que concorrem, né? Pra... pra mesma 

administração. 

Renan: Mas, o cargo que você tá, é... chega a combinar, chega a conversar sobre quais 

outras diretrizes para além desse mínimo exigido? Chega a negociar isso, ou isso vem 

determinado? 

[AES]:  Geralmente... ó, por exemplo, eu tô nesse cargo, agora vai fazer 05 meses, acho... 

é que são muitas instancias, né? De... é bem hierárquico, assim... e geral... que escreve 

a... por exemplo, eu não escrevi, nem eu nem a pessoa que me antecedeu, escreveu esse 

contrato vigente, né? Então... no cotidiano a gente consegue apresentar muitas ideias e 

renegociar os formatos, mas essas coisas só se consolidam depois de muito tempo, por 

que, o que que tá no contrato a gente tem que cumprir. Se a gente percebe que tem coisas 

pra mudar pro ano seguinte, a gente pode comunicar nossos superiores, e tentar melhorar 

os planos de trabalho no ano seguinte. Mas, tem algumas coisas desse contrato de gestão 

que a gente não consegue mais negociar, elas tem que acontecer pra fazer valer, né? Por 

que é um contrato, né? Então, tem algumas... é... bem complicado, assim... tem alguns 

níveis que a gente não consegue negociar, mais outros mais simples, né?: o formato que 

as coisas vão acontecer, a duração, essas coisas até a gente consegue fazer essa conversa 

assim. 

Renan: Ok. E, em relação à, necessariamente, o trabalho do educativo, né? Então, cê tem 

um conteúdo que é abordado pela Instituição, e eu queria saber de você, como é que você 

pensa, né? Ou como você enxerga que são postas em prática, as aplicações, os conteúdos, 

aqui da Instituição Museológica 02. 

[AES]:  É... assim, é interessante, por que a Instituição Museológica 02, quem... quem 

pratica, né? Quem coloca na ativa esses conteúdos do museu, são essas equipes técnicas, 

né? Então, é claro que existe uma exposição que tá aí, né? Uma exposição fixa, né? De 

longa duração. Mas existem também outras pesquisas, que... que dão continuidade pra 

essa temática, né? Então, o educativo tem pesquisas especificas... a preservação, a 

comunicação, e a pesquisa, né? A equipe de pesquisa. Então, é... esses... essas temáticas, 
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elas são muito também maleáveis, assim, e complementadas por essas outras pesquisas 

que vão... vão acontecendo com o tempo, né? 

Renan: E como é que isso se efetiva durante a visita educativa? Como é que esses 

conteúdos são aplicados? 

[AES]:  Sim. É que, aplicação, eu não seis e é uma boa palavra, assim pensando, né? Por 

que, eu acho que é mais no sentido de articulação mesmo... 

Renan: Articulação? 

[AES]:  Não sei... é coisa que eu fico pensando assim... por que aplicação também parece 

que é: existe uma coisa que a gente tem que, né? Seguir aquilo e aplicar. Sabe, que nem 

aplicar... uma prova.... 

Renan: Algo mecanizado? 

[AES]:  ... é, sabe? Por que, muito do que acontece na visita, isso sem mencionar as outras 

atividades que a gente faz, né? Muito o que acontece na visita, tem a ver com o interesse 

daquele grupo, e com o que que aquele grupo já traz de conhecimento e de saber, também. 

E aí, o que o educador, muitas vezes vai fazer... depende, né? do estilo, da experiência 

desse educador... mas é tentar articular isso que aquele grupo traz, não só como individuo, 

mas como grupo mesmo, né? É, com a exposição, com os objetos que tão aqui. As vezes, 

não é o objeto em si que chama mais atenção, mas esse... o edifício, o tema, a obra de arte 

do Nuno Ramos, o jardim. Então, o educador, ele vai tá atento ao... à essas... à essas coisas 

que o grupo traz, e vai tentar alinhavar isso, pra tornar essa visita, essa experiências aqui 

no museu, um pouco mais relevante, assim Por que, as vezes a gente pensa nessa coisa se 

tipo: “- Ah! Tem uma série de conteúdos que eu preciso aplicar”, por exemplo, na visita, 

e as vezes aquilo fica... parecido com uma sala de aula, assim. E não né? Que a sala de 

aula seja uma coisa ruim, mas mais pra pensar a particularidade desse espaço mesmo, né? 

E do estilo de educação que a gente... 

Renan: Então, o potencial que uma visita, ou uma atividade educativa fora da sala de 

aula apresenta? 

[AES]:  É, exato. E também, não só pelo espaço em si, mas pra testar outros formatos 

mesmo, né? Por que a gente tem um pouco essa liberdade aqui, né? Pensando na questão 

do professor na sala de aula, que tem um currículo, e tem um cronograma bem apertado 

as vezes pra cumprir, aqui, apesar da visita ser curta, a gente, não necessariamente tem 
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esse compromisso com um currículo, apesar de ter um compromisso com a temática, com 

os direitos humanos, etc., né? Então, a gente vai tentando se aproveitar dessa liberdade 

também, pra pensar outros formatos, né? 

Renan: Tá bom. 

[AES]:  Falei demais? (risos)  

Renan: Não. (risos). É isso mesmo. É bom que tá acontecendo, né? E, é... bom, nós 

verificamos aqui uma diferenciação, né? Da forma que acontece a visita, ou a ação 

educativa no espaço museológico, e a ação educativa no espaço escolar, né? É... há 

alguma avaliação pra o resultado da visita, e como se avalia, e quem avalia isso? 

[AES]:  É... existe um avaliação, que é um questionário. Tem, todas as visitas escolares 

têm o questionário de professores, e apenas as visitas pra Fundamental II, têm um 

questionário especifico pra o aluno também. 

Renan: Tá! 

[AES]:  Geralmente é 01 Aluno que responde pelo grupo. A gente tenta fazer isso de 

maneira aleatória, ou então, sugerindo que o grupo tente responder junto... 

Renan: Mas, desculpa... esse questionário é da instituição ou da Secretaria? 

[AES]:  Ele é da instituição e da Secretaria... 

Renan: Tá! 

[AES]:  ... por que existe um comitê, de educativo, cham... que é o Educom, né? Na 

Secretaria. E aí foi junto dos representantes dos educativos, que este questionário foi 

elaborado. Mas, ele é um questionário da Secretaria, né? Elaborado em conjunto com... 

Renan: Elaborado em conjunto com... 

[AES]:  ...isso, com os educadores, com os educativos. Na verdade... 

Renan: Com representantes dos educativos? 

[AES]:  ...isso. Geralmente, quem tá nesses espaços, são gestores, coordenadores. Mas, 

no nosso caso, que é muito bacana, esse... a elaboração desse questionário aconteceu 

enquanto o educativo estava sem essa figura de gestão... 

Renan: Hum... 
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[AES]:  ... então, foi uma educadora, né? Então, foi bem interessante, por que ela trabalha 

com esse tipo de, né?... ela... ela tabula, ela tá se especializando nisso, né? Em tabulação 

desses dados, pesquisa de satisfação, e foi ela que esteve lá, contribuindo nesse momento. 

E aí esses dados são tabulados, ele viram relatórios, né? E fora es... essa é a parte mais 

burocrática né? Fora isso, no... ao final de toda visita, os educadores também preenchem 

um questionário. Isso também entra como parte da... dessa avaliação, né? Pra, num 

sentido comparativo, também. Mas também, como uma oportunidade do educador se 

auto-avaliar, registrar, caso tenha acontecido algo fora do comum. A gente conversa 

muito, também, depois das visitas. Eu, pelo menos, tenho essa mania, assim, de perguntar 

“- Como foi?”... 

Renan: Ah, legal... 

[AES]:  ... é, “- Tem alguma coisa?”, assim... e por fim, aí, já uma vontade, não uma coisa 

que acontece, é uma vontade, vou tentar institucionar pro ano... institucionalizar pro ano 

que vem, de acompanhar visitas também, pra poder avaliar com mais qualidade também, 

né?... 

Renan: Tá!... 

[AES]:  ... avaliar, assim, tipo: ter... pra o educador ter com alguém com quem dialogar 

também... 

Renan: Tá! 

[AES]:  Por que, as vezes é uma experiência solitária, também. 

Renan: Entendi. Então, você estando presente, você tem uma troca maior, né? 

[AES]:  É... não digo nem, tipo: acompanhar, sabe? Ficar de olho assim, mas tipo: 

participar da visita também, né?  

Renan: Tá! Bem, então, é... a última pergunta né? É se vocês estabelecem um diálogo 

prévio, com as instituições que visitam aqui, o museu? 

[AES]:  Sim. É.. o... faz parte do nosso procedimento de pré-visita, né? Que a gente fala. 

Então, geralmente, a gente fica sabendo os grupos que a gente vai atender, com 15 dias 

de antecedência, né? Por conta, aqui das confirmações burocráticas e tal, e aí, a gente liga 

ou manda e-mail, pra saber um pouquinho do perfil do grupo, o que que o responsável 

que vai acompanhar, tá esperando da visita, se há um projeto que eles tão trabalhando, se 
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é um fechamento de semestre, se é uma abertura de semestre, pra entender um pouco que 

grupo é esse e o que se espera da visita, que conteúdos estão trabalhando... 

Renan: Mas, é... o... é... quem faz, necessariamente, esse contato? 

[AES]:  São os educadores que vão atender. 

Renan: Ah tá! Tá legal. 

[AES]:  Então, a gente se divide, né? Nas visitas, então, tipo: a gente tem uma planilha, 

né?... 

Renan: Huhum... 

[AES]:  A gente se organiza assim. Então, semana... a gente se divide né? “- Ah! Eu quero 

dar essa!”, “- Vou dar essa!”, tal. Aí, geralmente uma semana antes, alguns dias antes, eu 

tenho todos os dados lá do grupo, o educador liga ou manda e-mail pra se apresentar e 

pedir essas informações, pra se preparar melhor pra visita, assim. 

Renan: Entendi. 

[AES]:  Às vezes acontece da gente não conseguir falar com os responsáveis... 

Renan: Tá legal... 

[AES]:  ... isso já aconteceu algumas vezes... 

Renan: Mas, é uma prática usual entrar em contato?... 

[AES]:  É um procedimento  

Renan: ... um procedimento, né? 

[AES]:  É. 

Renan: Legal! Bom, essas foram as perguntas. Cê... cê tem algum comentário que cê 

queira fazer dessa fala toda?... 

[AES]:  Putz!...  

Renan: Alguma coisa que cê acha que faltou aqui par você comentar? 

[AES]:  Nossa, cara! Acho que não, assim... 

Renan: Não? 

[AES]:  Não sei, acho que falei demais até... 

Renan: Não, não, tá ótimo! Quanto mais falar, mais material a gente tem. 
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[AES]:  (risos). É. 

Renan: É isso. Então, eu vou agradecer. Eu vou encerrar. 

[AES]:  Obrigada. (risos).  

Fim. 
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08_ Instituição Museológica 02. 

Entrevista (com 11’50” de duração) realizada com analista educativo pleno/educador 

[AEP] do setor educativo/núcleo educativo, em 22 de novembro de 2017. 

Início. 

Renan: Bom, então estamos aqui com [nome], na Instituição Museológica 02, pra 1ª 

entrevista do dia.  Então, [nome], qual é o seu nome completo? 

[AEP]:  É, [nome] 

Renan: E, quantos anos você tem?  

[AEP]: 28. 

Renan: Tá! Então, em relação à esse perfil que a gente tá fazendo dos entrevistados, qual 

que é sua formação acadêmica? 

[AEP]: Bom, eu cursei primeiramente... eu fiz Comunicação Social. Eu sou formado em 

Publicidade e Propaganda, e depois eu comecei uma outra graduação, em Letras com 

ênfase em Linguística, só que eu não cheguei a concluir essa. 

Renan: Tá! E como você denomina o setor que você trabalha hoje? 

[AEP]: Hoje, denomino como núcleo educativo. 

Renan: Tá! E como denomina o cargo que você exerce? 

[AEP]: É, educador. 

Renan: E há quanto tempo você trabalha aqui, na Instituição Museológica 02? 

[AEP]: Aqui eu estou, já faz 03 anos e meio. 

Renan: Tá! E, é sempre no mesmo cargo? 

[AEP]: Sempre no mesmo cargo. 

Renan: Tá! E você tem experiência com o trabalho em educação dentro de escolas, por 

exemplo?  

[AEP]: Não, não tenho. 

Renan: Tá! Tua experiência é só... só, não. Mas, enfim, a sua experiência é, 

necessariamente, em espaços museológicos? 

[AEP]: Sim. Sempre. 
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Renan: Tá! 

[AEP]: Nenhuma experiência em educação. 

Renan: Tá! E, é você que recebe o público da... que a instituição recebe? 

[AEP]: Sim, sim. 

Renan: Tá! É... bom, e aí, em relação ao cargo, também: quais são as funções que são 

desempenhadas pelo cargo que você ocupa? 

[AEP]: Bom, aqui.. aqui como é um educativo de longa duração, né? A gente fica 

responsável pelas visitas com... com os públicos agendados, né? Tanto escolas, quanto 

outros públicos, né? Aqui eu faço um trabalho com o pessoal do albergue que fica na 

parte dos fundos do museu, com o Arsenal da Esperança, né? Quando tem projetos com 

o pessoal do albergue, eu acabo participando mais ativamente. É... a gente faz ações extra 

muros, aqui também. Todos os materiais educativos que vão pro site do museu, saem do 

núcleo educativo, também, do setor educativo. É... a gente também faz textos pro blog do 

museu, dá encontro... faz encontro de formação pra professores, agentes sociais, né? A 

gente tem tentado participar mais ativamente de rodas de conversa que falam sobre 

educação em espaços museológicos, também. Então, eu acho que isso acaba entrando 

dentro do trabalho, e a gente meio que se divide assim hoje em dia, né? Tanto que eu 

comentei contigo que as visitas, elas ocupam um bom... uma boa parte do nosso tempo 

aqui dentro do museu, mas, de certa forma, elas são só uma parte do trabalho, assim, né? 

Também, né? 

Renan: Tá! E desse trabalho todo que você realiza, dentro, fora do museu, com a 

execução das visitas, e o planejamento delas também, é... existe alguma meta a ser 

cumprida pelo setor? 

[AEP]: Ah, sim! A gente tem as metas da Secretaria da Cultura, que são metas que todos 

os museus do Estado recebem, também, né? Que elas falam, tanto de público agendado, 

né? Público que vem nas visitas educativas, quanto meta de formação, é... a gente 

começou a fazer essas ações extra muros, por que a gente colocou como, como meta, que 

era nossa vontade, né? É... participar desses projetos, mas algumas metas, elas já vêm da 

Secretaria, e outras são metas que a gente, ao longo do ano, observa que são trabalhos que 

a gente já realiza, e se coloca como meta, também, né? Aí elas acabam voltando como 

esse plano de trabalho, né? 
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Renan: Então, existem as metas pré-estipuladas, e as metas que vocês acabam 

estipulando? 

[AEP]: Isso. Que a gente acaba estipulando. No fim do ano, né? Agora mesmo, vai fechar 

o relatório do último trimestre, daí a gente vai ver os números de atendimento desse ano, 

e pensar também quais são as ações que a gente vai fazer pro próximo ano, e de como 

eles vão entrar no quadro de metas, também, né? 

Renan: Tá! E... bom, a gente comentou sobre essas metas, mas e as diretrizes, as formas, 

é... que são aconselhadas, as maneiras de trabalho. De onde são tiradas essas diretrizes 

pro andamento do trabalho? 

[AEP]: É... aqui é um educativo que ele tem... tem estado nesse formato, mais ou menos, 

desde que o museu reabriu, em 2014. 

Renan: Tá! 

[AEP]: É... a primeira gestão, a primeira gestora que... que estava no educativo, ela... ela 

entrou aqui, e antes de contratar o educadores, ela já escreveu o plano educativo, né?... 

Renan: Hunhum... 

[AEP]: ... então, a gente tinha um plano pro... pra cerca de dois anos, né?... 

Renan: Hum... 

[AEP]: ... e... reviu esse plano recentemente, agora em 2016, né? Com base nessas novas 

vontades que a gente tem também, né? 

Renan: Tá! 

[AEP]: Mas, certa forma, a gente tem esse plano do... do núcleo educativo, do setor 

educativo, é... que a gente vai revendo de acordo com nossas demandas de trabalho, 

também, né? 

Renan: Tá! Então, você... quando a... entrou uma primeira gestão pra... cuidar do 

educativo, criou-se esse plano de trabalho... 

[AEP]: Sim. 

Renan: ... e ele foi passado para os educadores, conforme eles iam entrando? 

[AEP]: Isso. É. 

Renan: Tá! 
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[AEP]: Mas, não era... não era um plano exatamente fechado, né? 

Renan: Tá! 

[AEP]: O que tinha, por exemplo, era é... não necessariamente um roteiro da exposição, 

sabe? Mas, era uma coisa, mais ou menos, como: qual que era a ideia central desse museu, 

né?  

Renan: Hum... 

[AEP]: Que era um museu, que a partir daquele momento se propunha a falar, é... falar 

de imigração de uma forma, mais da experiência migratória, é... de não focar numa 

nacionalidade, e de não, é... focar só na história da hospedaria, né? Aí, a partir dele, os 

educadores foram construindo os próprios, as próprias pesquisas aqui dentro, também, 

né?  

Renan: Tá! Ele vira uma diretriz geral, pra vocês trabalharem de uma forma mais aberta? 

[AEP]: Isso, exatamente, né? 

Renan: Tá! É... e... bom, dentro dessas diretrizes, como é que você tenta aplicar a 

proposta, e os conteúdos durante a visita? 

[AEP]: Bom, é... eu tento de certa forma... bom, eu escuto bastante os... os alunos, os 

visitantes, né? Eu acho que, a gente faz um primeiro contato com a escola, né? Que a 

gente faz um contato de quinze dias antes, normalmente pra conversar um pouco quais 

são os temas que os professorem tem trabalhado, né? Essa escola em específico, que você 

acompanhou, a gente não conseguiu entrar em contato com eles antes.  

Renan: Tá! 

[AEP]: Então, a gente ficou sabendo, meio encima da hora, mas de certa forma o que a 

professora tava trabalhando, é o que boa parte dos grupos trabalha, né? Que é a grande 

imigração, né? Esse período do fim do XIX, começo do século XX. Daí, mas mesmo 

depois de conversar com o professor, quando eu sento com o grupo, eu converso um 

pouco com eles, né? Saber quais são as expectativas que eles têm do museu, que que eles 

já viram, se alguém já veio aqui, né? E, a partir disso, é... é... hoje em dia, meu... meu 

foco tem sido muito, de pensar também como essa exposição pode ser lida, também, né? 

Então, eu proponho que eles olhem o espaço, né? Que eles fiquem um pouco mais livres 

e, a partir das coisas que eles trazem, e a gente vai tentando ler quais são as narrativas que 
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essa exposição traz, com base nisso que o museu se propõe, com base no que a exposição 

realmente mostra, também, né? 

Renan: Tá! Só uma questão nesse contato prévio que vocês geralmente fazem com as 

visitas, é... quem faz esse contato? É o educador que vai receber a escola, ou é a 

coordenação do educativo? 

[AEP]: Ah, não! É o educador. 

Renan: É o próprio educador?  

[AEP]: É. A gente costuma fazer assim: é... normalmente, é... agora nosso agendamento 

tem sido pros próximos dois meses, né? Ele encerra muito rápido, logo no começo do 

mês. Aí, a partir do momento que o [nome], que é do [setor de] agendamento, ele já tem 

a confirmação do grupo, quer seja por ofício, ou até pelo pagamento, né? Tem o 

pagamento adiantado, né? O valor dos ingressos. Aí ele já avisa: “- Ó: esse grupo, tá.” 

Confirmado, né? Aí, ele passa, por exemplo, a planilha do... de... dos próximos 15, 20 

dias. Daí, a gente tira um dia, se divide entre os grupos, é... marca qual educador vai ligar 

pra cada grupo, né? E aí, ao longo da semana, a gente vai ligando pra esses grupos, 

fazendo contato, também, né? 

Renan: Legal. Tá! E, no final de uma visita, é... como você avalia o resultado dela? Ou... 

desculpa. Como se avalia, e quem avalia isso? 

[AEP]: Ah! Bom, a gente... Ah! Tem diversas formas de avaliação, eu creio que... tem 

tanto essa... esse formulário de avaliação que tem na Pinacoteca também... da Secretaria 

da Cultura, né?  

Renan: Tá! Que é estipulado pela Secretaria? 

[AEP]: Que é estipulado pela Secretaria. E que a gente acaba usando, também como 

parâmetro de avaliação nossa, né? Por que a gente não tinha uma série histórica de 

avaliação, né? Como o museu ficou muito tempo fechado, né? É... o formulário que a 

gente dá... entrega pros professores, tem o formulário também pra estudantes, né? A partir 

do Fundamental II, a gente usava até... o ano passado né? Esse ano, como a gente já 

cumpriu as nossas metas também de avaliação, né? Que a gente tem uma meta de 

avaliação. A gente não tem entregada tanto esses formulários mais, é... normalmente eu 

tiro um momento mais pro fim da visita, né? Que foi esse momento que a gente tava nesse 
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último módulo, né? Que eu pude... pro professor em conversa também, da expectativas 

que ele tinha da visita, se ele achou que faltou alguma coisa... 

Renan: Tá! 

[AEP]: ... é... momento também, que ele pode entrar em contato posteriormente, sei lá! 

Mandar um e-mail, pedindo alguma bibliografia mais específica, né? 

Renan: Tá!  

[AEP]: Tendo dar uma noção de que a visita não acaba ali, né? E depois a gente faz 

reuniões entre a gente, né? Comenta as visitas, né? Acho que esse momento que aconteceu 

agora com a [nome] também é uma coisa que acontece bastante, tipo: da gente sentar e 

perguntar como foi o... a outra metade do grupo, sabe?... 

Renan: Hunhum. 

[AEP]: ... se deu algum problema, né? No caso, tinha uma questão específica, né? Mas, 

é:... “- Como é que foi a Visita?”, “- O que que abordou?”, né? Se foi algo interessante, 

ou se não foi, também... 

Renan: Mas, não necessariamente o final da visita precisa ter uma avaliação institucional, 

por escrito? 

[AEP]: Ah, Tá! A gente faz essa também. É. Acabei esquecendo, é verdade. A gente 

preenche uma avaliação que a gente faz no... pelo Google Formulários, mesmo, né? Uma 

avaliação que a gente coloca, é... de certa forma, é... tem... tem um pouco dessa questão 

mais conceitual de pensar como é que se deu o trabalho, mas as vezes ela é uma avaliação 

muito burocrática, assim, de pensar quantas pessoas tinham no grupo, se tinha alguém 

com necessidade específica, é... tinham pessoas mais velhas, né? Pra entrar nas... né? 

Naqueles números de... Terceira Idade, né?... 

Renan: Sei. 

[AEP]: ... e o espaço onde o educador pode se expressar, né? Mas, como não é uma coisa 

que a gente faz todo dia, a gente vai, meio que entrando no automático, também, né?  

Renan: Tá! Ó: a última pergunta, é sobre se, se estabelece um contato prévio, um diálogo 

prévio, é... com as escolas que solicitam a visita. Então... 

[AEP]: Tá! 

Renan: ... isso já foi respondido anteriormente... 
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[AEP]: Tá!  

Renan: ...você consegue, pelo menos, é... se programar, e... 

[AEP]: Sim. 

Renan: ...falar: “- Quem for fazer a visita?” e entrar em contato. 

[AEP]: O que acontece às vezes também é, como nosso agendamento ele fecha com muita 

antecedência, as vezes um grupo cancela, e tem um encaixe, né?... 

Renan: Hum... 

[AEP]: ... ou, por exemplo, acontece uma questão especifica, também, da gente, é... ter 

uma reunião no período, ou precisa um outro educador atender um grupo, e já tava 

separado pra uma outra pessoa, né? Aí, as vezes esse contato se perde na dinâmica do dia, 

assim. A gente tem tentado, cada vez mais, entrar em contato antes com a escola. Até, por 

que, eu sinto que a escola, ela de certa forma, ela não pega tudo o potencial que o museu 

tem. 

Renan: Tá! 

[AEP]: Como esse trabalho, principalmente nessa idade que eles tavam aqui, agora, né? 

7º ano, 8º, eles acabam falando muito da grande imigração, né? Falando desse período de 

mudança de ciclo de trabalho, né?... 

Renan: Desse final da escravidão... 

[AEP]: ... do fim da escravidão... Inclusive, essa é uma outra questão que a escola faz um 

roteiro em que ela passa primeiro no museu afro, pra depois vir aqui, né? Quer dizer: tem 

uma... parece que tem uma cronologia histórica, né? E aí, as vezes ela perde algumas 

potencialidades do museu, né? Perde de falar de refugiados, de imigração contemporânea, 

de fluxos pra fora do sudeste, também, né? Acho que esse contato anterior, ele ajuda né? 

Nesse sentido... 

Renan: Tá! Pra encerrar, cê tem algum comentário que cê queira fazer, ou... 

[AEP]: Ah, não. Acho que... deixa eu pensar.. é: eu acho que essa visita agora tinha 

algumas questões específicas, que nem a gente tava comentando, né? Era um grupo que... 

que tava muito cansado, também, né? Por que eles foram em outro lugar antes, né?  

Renan: Foram pro Catavento, né? 
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[AEP]: Foram pro Catavento. Na hora da gente dividir os grupos, também, é... parece 

que as professoras fizeram uma divisão, né? Tava conversando com a [nome], e parece 

que no meu grupo tinham muitas pessoas cansadas. 

Renan: Tá! 

[AEP]: E no grupo dela, tinham pessoas agitadas, assim. Isso foi um pouco difícil na 

hora, né? E também, a gente aqui tem uma regra, né? Que é uma regra muito é... que todos 

os museus têm também né? Grupos até vinte pessoas, né? Mas aqui, a gente tem um aval 

do Corpo de Bombeiros, né? Que realmente vinte por grupo, né? A gente não pode subir 

com grupos maiores de 20, né? De 20 alunos, né? Isso nos ajuda também, por que a gente 

não fica com um grupo gigantesco, né? Como, as vezes acontece, né?  

Renan: Você subdivide, e aí fica... 

[AEP]: É, e aí, agora, acabou passando mais alunos pro grupo da [nome] do que pro 

nosso, então, acabou ficando mais complicado. Mas, só essas questões, acho que... 

Renan: Tá bom! Bom, então, a gente vai encerrar aqui, e eu vou agradecer a entrevista. 

[AEP]: Tá! Obrigado, você (risos).  

Fim. 
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09_ Instituição Museológica 02. 

Entrevista (com 03’24” de duração) realizada com a professora de história na E.E. [nome 

da escola], em 22 de novembro de 2017. 

Início. 

Renan: Então, estamos aqui com a [nome], na 4ª entrevista do dia. Então, [nome], é...: 

qual é o seu nome completo? 

Professora: [nome] 

Renan: E quantos anos você tem? 

Professora: 60.  

Renan: E a escola que você trabalha, ela pertence à rede pública ou privada? 

Professora: É... à rede pública Estadual. 

Renan: E... ela fica aqui, na cidade de São Paulo? 

Professora: Não, não. Fica no interior, na cidade de Sorocaba. 

Renan: Tá! E, os Alunos que você trouxe, eles estão, é.... pertencem à qual série? 

Professora: 6º, 7º e 8º anos. 

Renan: E... bom, em relação às questões, né?: Qual é a sua formação acadêmica? 

Professora: É... eu tenho licenciatura em História, é... Pedagogia, e Psicopedagogia, 

também. 

Renan: Tá! Qual o cargo que você ocupa na escola? 

Professora: É professora. 

Renan: Você já visitou essa instituição antes? 

Professora: Já!  

Renan: E você tem o hábito de levar os alunos, pra visitas educativas? 

Professora: Sempre que... que possível, sim. Por que nós temos uma série de... de 

obstáculos, né?... 

Renan: Hum... 

Professora: ... no cotidiano. 
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Renan: ... desculpa. Quais obstáculos você encontra?  

Professora: Ah! Hum... tem... são vários, né?  

Renan: Tá! 

Professora: São vários. 

Renan: Cê num quer falar sobre eles? 

Professora: Não, não, Posso até falar sobre, é... inclusive, uma das... das situações que 

pesa mais nos tempos, é a própria crise, né?... 

Renan: Tá! 

Professora: ... de... de se ter um dinheiro que se possa dispor pra estar levando, né?... 

Renan: Pro ônibus?... 

Professora: ... então, é... mas, é... sempre que possível, nós levamos sim. 

Renan: Quem que agendou essa visita aqui, hoje? 

Professora: Foi a direção e a coordenação da escola. 

Renan: E qual foi o motivo do... dessa visita, o agendamento? 

Professora: Ah! A motivação, foi pra fins pedagógicos mesmo, né? De... de estar tendo 

esta participação. Então, dentro de... de tudo aquilo que nos é permitido, e que é possível 

fazer, nós sempre estamos, é.... fazendo esse tipo de trabalho com eles. 

Renan: E, antes de vocês virem pra cá, vocês estabeleceram algum diálogo prévio a 

Instituição aqui, com a Instituição Museológica 02?  

Professora: Foi tudo através da coordenação. Fizeram, sim. 

Renan: Tá! Mas, a... você como professora, não participou?... 

Professora: Não, eu não. Eu não participei, mas a... sabia, né? Do... de como estava o 

rumo, por que ele... ela nos passava, né? 

Renan: Tá! 

Professora: Mas assim: eu, diretamente, não, mas sabendo do iria acontecer, como iria 

acontecer. 

Renan: Tinha sempre a mediação então, da... 

Professora: Sim, sim... 
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Renan: ... Direção, com a professora? 

Professora: Sim. 

Renan: Tá! E quais foram o... os conteúdos absorvidos, aqui, nessa visita? 

Professora: Bom, pro... pro pessoal que... que dessa turminha que veio, tem o 6º e o 8º 

anos.  

Renan: Tá! 

Professora: 8ºs anos, especificamente, é... nós trabalhamos esse assunto agora no... este 

ano. agora no... este ano. 

Renan: Ah!... 

Professora: Sobre a... sobre as leis abolicionistas, a substituição, né? 

Renan: Hunhum. 

Professora: E assim, é... nós temos um... uma realidade em sala de aula, de muito diálogo. 

Renan: Tá! 

Olinda: Então, eles se colocam, e muito, em relação aos assuntos... então, não é aquela 

aula, assim: “- Eu falo, você escuta.”. Então, eles tem uma participação ativa, muito boa. 

Renan: Tá! 

Professora: E, principalmente nesse assunto, né? Que, como... como eu falo pra eles: “ 

– É o cotidiano nosso. É nossa vida que está... está sendo retratada, através do... do estudo 

do imigrante.”, né? Então, eles estavam muito, assim... bem... foi bem trabalhado. Pena 

que não vieram todos, né? ... o pessoal dos 8ºs, né? Vieram apenas alguns, mas eles 

trabalharam... 

Renan: A maioria foi o 6º e o 7º ano? 

Professora: Sim. 

Renan: Tá! Legal. Bom, eu vou encerrar aqui a conversa. 

 Fim. 
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10_ Instituição Museológica 02. 

Entrevista (com 01’24” de duração) realizada com aluno na E.E.[nome da escola], em 22 

de novembro de 2017. 

Início. 

Renan: Então, eu tô aqui com o [nome], a gente vai fazer a segunda entrevista do dia.  

[nome], qual é o seu nome completo? 

Aluno: [nome] 

Renan: Quantos anos você tem?  

Aluno: 12. 

Renan: E... você já tinha visitado este lugar antes, a Instituição Museológica 02? 

Aluno: Não, primeira vez. 

Renan: Tá! E você costuma visitar outros museus com a escola? 

Aluno: Com a escola não muito. É uma das primeiras vez que eu vou com esta escola pra 

um museu, é... aqui em São Paulo. 

Renan: Tá! E... qual é o motivo da visita que você tá fazendo aqui hoje, no museu? 

Aluno: É mais visita de passeio de final de ano de escola.  

Renan: E antes de vocês virem pra cá, é... alguém da instituição, da Instituição 

Museológica 02, né? Chegou a conversar com os alunos em sala de aula? 

Aluno: Não. 

Renan: Tá! E quais foram os conteúdos, o que que cê mais absorveu dessa visita que cê 

fez aqui? 

Aluno: Sobre os... é... como eu posso dizer? Sobre os... sobre os trens que estão sendo 

re... res... reconstru... ai, eu sei falar... 

Renan: Reconstruídos? 

Aluno: Rescon... reconstruídos... 

Renan: Hã... 

Aluno: ... que... eu gostei muito que... eu imaginei eu em um trem viajando... num trem, 

num quarto, um banheiro, um restaurante... 



 
 

177 
 

Renan: Essa vivência na locomotiva foi o que mais te marcou? Foi o conteúdo que mais 

você absorveu aqui? 

Aluno: Sim. 

Renan: Tá bom, [nome]! Brigado, viu?  

Aluno: De nada.  

Fim. 
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11_ Instituição Museológica 02. 

Entrevista (com 01’36” de duração) realizada com aluno na E.E. [nome da escola], em 22 

de novembro de 2017. 

Início. 

Renan: Estamos começando a quarta entrevista do dia, e a entrevista com o [nome]. 

[nome], cê pode me dizer seu nome completo, por favor? 

Aluno: [nome] 

Renan: Quantos anos você tem? 

Aluno: 13. 

Renan: E qual série cê tá cursando agora? 

Aluno: 8º A. 

Renan: É o 8º do Ensino Fundamental, né? Você já tinha visitado esse espaço antes? Este 

museu? 

Aluno: Não. 

Renan: Você costuma visitar outros museus com a escola?  

Aluno: Não. 

Renan: Não? Tá! Você tem claro, qual que é o motivo dessa visita que cê tá fazendo aqui 

no espaço? 

Aluno: Hum... mais pela informação mesmo. É interessante.  

Renan: E antes de você visitar aqui o lugar, é... você chegou a conversar com alguém da 

instituição? Alguém do museu chegou a conversar com vocês na escola? 

Aluno: Não. 

Renan: Tá! E qual que é o conteúdo que você absorveu? O que mais você tem na cabeça, 

depois do final da visita? 

Aluno: Bom, sobre os trens que também são uma ONG, que eles também cuidam das 

reformas. A utilidade. E também sobre, como eram explorados os imigrantes.  

Renan: Tem mais alguma coisa que cê quer falar sobre esses conteúdos, ou esses são os 

grandes conteúdos mesmos? 
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Aluno: Hum... achei bem interessante, que tinha um... por exemplo, materiais em 

exposição. Normalmente eles só contam a história, de resto. 

Renan: Mas, foi interessante ver esses materiais... 

Aluno: É. 

Renan: ... do que a história conta? 

Aluno: É. Do que simplesmente falarem e você ter que raciocinar. 

Renan: Tá bom! Então, [nome], muito obrigado, viu? Brigado. 

Fim. 
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12_ Instituição Museológica 02. 

Entrevista (com 01’14” de duração) realizada com aluna na E.E. [nome da escola], em 22 

de novembro de 2017. 

Início. 

Renan: Então, estamos aqui com a [nome], pra mais uma entrevista no dia. [nome], por 

favor, qual que é o seu nome completo? 

Aluna: [nome] 

Renan: Quantos anos você tem? 

Aluna: 11. 

Renan: E que série cê tá cursando? 

Aluna: 6º B. 

Renan: Tá! É o 6º ano do Ensino Fundamental, né? 

Aluna: Sim.  

Renan: [nome], você já tinha visitado esse lugar antes?  

Aluna: Não. 

Renan: Você costuma visitar outros museus com a escola? 

Aluna: Só algumas vezes.  

Renan: Tá! Cê lembra de algum que cê tenha visitado? 

Aluna: Não. 

Renan: Tá! Qual que é o motivo dessa visita que cê tá fazendo aqui hoje? 

Aluna: Pra aprender coisas novas e interessantes. Eu gosto de aprender as coisas. 

Renan: Tá! E, antes de você visitar aqui, esse lugar, você chegou a conversar com alguém 

do museu? Alguém do museu foi à escola? Chegou a passar alguma informação pra 

vocês? 

Aluna: Não. Várias pessoas já foram, mas não falaram nada. 

Renan: Tá! Mas, pessoas que... 

Aluna: Da minha sala. 
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Renan: Tá! Mas, alguém que trabalhe no museu, por exemplo... 

Aluna: Não. 

Renan: Nunca teve esse contato? 

Aluna: Não. 

Renan: Tá! E, da visita toda, qual foi o conteúdo que cê mais absorveu? Quais foram os 

conteúdos que cê mais absorveu aqui? 

Aluna: Eu gostei de tudo, mas acho que eu mais gostei foi da Maria Fumaça. 

Renan: Da Maria Fumaça?  

Aluna: Hunhum. 

Renan: Por que? Cê pode falar? 

Aluna: Ah! Não sei... foi bem interessante. 

Renan: Tá! Mas, chamou sua atenção, não é? 

Aluna: Sim. 

Renan: Tá bom, [nome]! É só isso mesmo. Brigado, viu? 

Aluna: Brigado! 

Renan: Brigado, mesmo.  

Fim. 
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13_ Instituição Museológica 02. 

Entrevista (com 01’10” de duração) realizada com aluna na E.E. [nome da escola], em 22 

de novembro de 2017. 

Início. 

Renan: Então, nós estamos aqui com a [nome], com a 3ª entrevista do dia. [nome], qual 

que é o seu nome completo? 

Aluna: [nome] 

Renan: E, quantos anos você tem? 

Aluna: 13. 

Renan: 13? E você já tinha visitado esse museu antes? 

Aluna: Não. É a primeira vez. 

Renan: Tá! E você costuma visitar outros museus com a escola? 

Aluna: Não. Tipo, quando tem, eu nem vou. 

Renan: Mas você não vai, por que é um gosto seu? Cê não gosta muito de visitar? 

Aluna: Não gosto muito. 

Renan: Tá! E qual que é o motivo da visita que cê tá fazendo aqui hoje?  

Aluna: Ah! Eu vim por que eu achei interessante. E também por que preço não tava muito 

caro. Daí eu achei legal de vim. 

Renan: Tá! E antes de vocês virem pra cá, pra Instituição Museológica 02, teve alguma 

conversa de alguém do museu com, com vocês na escola? 

Aluna: Com nóis e... com nóis e a escola, não teve.  

Renan: Tá! E... qual foi o conteúdo que você mais absorveu? Que que você tem mais na 

cabeça, aqui da visita nesse espaço? 

Aluna: Ah! A gente aprendeu sobre os imigrantes. Que eles, tipo... eles vieram... se 

hospedar aqui por que num tinha lugar pra ir... moradia assim... 

Renan: Tá! Então, o contexto histórico da instituição, é o que mais você tem guardado, 

hoje na cabeça? 

Aluna: É. 
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Renan: Tá bom, [nome]. Muito obrigado, viu? 

Aluna: De nada. 

Fim. 

 

  


