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Localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, em Campo Grande/MS, o 

Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho abriga a estrutura 

cultural do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo a sede da Fundação de Cultura 

de MS e dos seguintes espaços culturais: Arquivo Público Estadual de MS, 

Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim, Centro Referencial de Artesanato 

de MS, Museu de Arqueologia da UFMS (MuArq), Museus da Imagem e do 

Som de MS (MIS). O prédio teve sua construção iniciada em 21 de novembro 

de 1973, com conclusão em 26 de agosto de 1976, em período anterior à 

divisão do Estado de Mato Grosso. Neste período, funcionou como Edifício 

das Repartições Públicas Estaduais de Mato Grosso em Campo Grande. Com 

a divisão de Mato Grosso em 11 de outubro de 1977 e a implantação de Mato 

Grosso do Sul em 1º de janeiro de 1979, o prédio passa a abrigar parte da 

estrutura da nova unidade da federação, servindo a partir de 1983 como sede 

do Poder Judiciário deste estado, recebendo a função definitiva ligada à pasta 

cultural em outubro de 2006 (Fotografia de Ricardo Gomes© – Assessoria de 

Comunicação/FCMS).
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Apresentação

A Semana Nacional de Museus ocorre anualmente no Brasil como um evento que 

chama a atenção da população às milhares de instituições museais distribuídas 

em nosso território nacional. O evento ocorre na semana em que temos o Dia 

Internacional dos Museus, 18 de maio, data instituída pelo Conselho Internacional 

de Museus – ICOM em 1977. Cabe ao ICOM, como organismo internacional deste 

setor cultural, delimitar as temáticas que são norteadoras nas edições da Semana. 

No Brasil, a Semana Nacional de Museus é idealizada nacionalmente pelo Instituto 

Brasileiro de Museus – IBRAM. Regionalmente, o Sistema Estadual de Museus de 

Mato Grosso do Sul organiza e coordena as atividades da Semana. O Sistema, ligado 

institucionalmente à Fundação de Cultura de MS, agrega museus distribuídos pela 

capital e interior do estado, atuando em parceria com estes e com outras instituições 

culturais e universidades.

A temática escolhida pelo ICOM para esta edição foi “Museus para a 

igualdade: diversidade e inclusão” que chegou a ser tratada em reunião presencial 

do Sistema, oportunidade na qual os museus e instituições participantes puderam 

planejar as principais ações que realizaríamos de maneira presencial. Entre palestras, 
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cursos e formações, consolidamos esta importante ação em um formato de evento 

científico. Além das palestras e apresentações de trabalhos acadêmicos sobre 

instituições museais e memoriais, houve o espaço para análise de ensaios e relatos de 

experiência que abordavam a temática. Constituímos na mesma data uma comissão 

para orientar tal atividade e a publicação dos resultados desse evento, assim com 

ampla participação de instituições ali presentes (Arquivo Público Estadual de MS, 

Museu das Culturas Dom Bosco, Museu de Arqueologia da UFMS). Essas eram 

nossas expectativas para o mês de maio em 14 de fevereiro.

Infelizmente, algum tempo depois desta reunião, a pandemia do COVID-19 

chegou e se estabeleceu rapidamente em todo território nacional, com alto índice de 

contaminação. Tal fato ocasionou o necessário isolamento e distanciamento social 

propostos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e apoiados pelas secretarias 

estaduais e municipais de saúde. Logo, veio o fechamento dos museus e espaços 

culturais, o trabalho remoto e uma total reinvenção da forma de se organizar os 

eventos culturais, pois eles passaram a ser realizados, em sua grande parte, pelo 

meio virtual. 

Muito do que havíamos programado teve que ser readequado à nova 

realidade, no entanto, as apresentações de trabalho que ocorreriam, após diálogo 

entre os membros da Comissão, foram modificadas para a submissão de trabalhos 

para publicação em formato e-book. Aquela Comissão inicial ganhou novos membros 

para conseguirmos cumprir o trabalho que teríamos pela frente, agregando assim 

outras instituições em nossa Comissão Científica (Fundação de Cultura de MS, 

Sistema Estadual de Bibliotecas de MS e Secretaria Municipal de Educação 

de Campo Grande) além daquelas que ali já estavam. Foram vinte e um artigos 

aprovados que agora compõem a presente publicação. Destaca-se que os textos 

foram divididos em dois eixos-temáticos: estudos museológicos, educação e cultura 

no ambiente museológico.

A proposição desta coletânea tem múltiplos objetivos, a saber: abertura de 

um espaço de divulgação dos pesquisadores da área de museológica, patrimonial e 

arqueológica; exposição de informações acerca dos museus, memoriais e arquivos de 

Mato Grosso do Sul; apresentação de ações realizadas pelas equipes destes espaços 

culturais. O título deste volume, Museus e patrimônio cultural em Mato Grosso do 
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Sul: pesquisa, cultura, educação e identidade, reflete ao tema proposto e amplamente 

debatido durante a realização da 18ª Semana Nacional de Museus.

Ressalta-se que os autores procuraram debater e apresentar o valor cultural 

e social de suas atuações ou pesquisas nos museus, bem como de patrimônios 

culturais. Assim, verificamos temas sobre museus como espaços educativos, de 

inclusão, estimulando a diversidade, além de possibilidades para ações voltadas 

à educação não-formal, assim como a acessibilidade. Da mesma forma, outros 

trabalhos apresentam temas relacionados à pesquisa e ao ensino de História, 

Arqueologia, Arquitetura, Educação Ambiental e Museologia, entre outros temas 

correlacionados, com o olhar voltado à educação patrimonial, contemplando ainda 

temáticas relacionadas à diversidade étnica e de gênero observada em Mato Grosso 

do Sul e outras regiões do Brasil e exterior.

Esperamos assim, que esta publicação se torne periódica e que possa 

documentar pesquisas e ações realizadas em museus brasileiros ou por pesquisadores 

da área de patrimônio do nosso estado. Dessa forma, pretendemos criar um espaço 

de interlocução do setor cultural com a esfera da pesquisa e produção científica.

PROF. ESP. DOUGLAS ALVES DA SILVA
PROFA. MA. LIA RAQUEL TOLEDO BRAMBILLA GASQUES

PROF. DR. CARLOS EDUARDO DA COSTA CAMPOS

CAMPO GRANDE/MS, SETEMBRO DE 2020
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Um lugar em movimento: o Museu Histórico e 
Arqueológico de Coxim-MS em 
uma aula de campo

ARY ALBUQUERQUE CAVALCANTI JUNIOR 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS/CPCX)

Considerações iniciais

O estado de Mato Grosso do Sul, reconhecido por sua beleza natural, também 

possui uma significativa presença de museus e espaços voltados para o patrimônio 

material e imaterial em seu território. Ainda que a capital, Campo Grande, possua a 

maior concentração, o interior do estado trás importantes espaços com tal finalidade, 

a exemplo do Museu Histórico e Cultural da cidade de Dourados.

O município de Coxim está localizado a aproximadamente 255 quilômetros 

de Campo Grande e tem a pecuária como ponto forte de sua economia 

(ZANCHETT, 2015). Com pouco mais de 33 mil habitantes, segundo estimativa 

do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE, 2019),1 a cidade possui três 

instituições públicas de ensino superior: a Universidade Federal do Mato Grosso do 

Sul (UFMS), o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e a Universidade 

Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS). A presença destas e de outras instituições 

1. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/coxim/panorama>. Acesso em: 
13 maio 2020.
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privadas de ensino fazem com que Coxim seja uma cidade importante na região 

norte do estado. Além disso, dotada de riquezas naturais, como rios e cachoeiras, 

recebe um número elevado de turistas ao longo do ano.

No âmbito de seu patrimônio histórico e cultural, segundo De Oliveira 

(2016), a cidade, emancipada em 1898, vivenciou inúmeros acontecimentos da 

história nacional e sentiu a repercussão em seus quadros políticos e culturais. Um 

desses momentos foi a divisão do estado, ocorrida em 1970, que partilhou o então 

Mato Grosso em dois, originando o homônimo do Sul. Outro aspecto apresentado 

pela historiadora é a presença significativa de nordestinos, que passaram a vir para a 

região com diferentes motivações. A partir de sua longa história, De Oliveira (2016) 

destaca que Coxim tem como uma de suas características a hibridez cultural. Assim,

historicamente referendada a partir de sua riqueza fluvial, pela qual 
reivindica para si parte da história monçoeira; palco por onde passaram as 
tropas combatentes da Guerra da tríplice aliança; território de passagem 
da Coluna Prestes; nacionalmente conhecida pela riqueza do seu pescado e 
de seus pescadores; Coxim abrigou em seu solo povos de diferentes locus de 
origem (DE OLIVEIRA, 2016, p. 31).

Entendemos assim a importância de compreendermos previamente 

os caminhos de formação histórica das cidades, pois estes contribuem para o 

entendimento de pertencimento dos moradores e maior clareza por parte dos 

estudos, seja da história ou não. Algo que influi diretamente na construção de 

espaços destinados à cultura e educação patrimonial, a exemplo do Museu Histórico 

e Arqueológico de Coxim (MHAC). 

Em 2019, no lecionar da disciplina Prática de Ensino em História III, que 

tem como um de seus eixos estabelecidos no programa político-pedagógico do 

curso a educação patrimonial, passamos a refletir sobre a importância de disciplinas 

que buscam tecer reflexões acerca do tema. Isso se faz importante, uma vez que 

não temos, enquanto sociedade, o devido cuidado e valorização com as diferentes 

culturas que nos circundam e contribuem na formação do patrimônio histórico e 

cultural brasileiro.

Dessa forma, a proposta inicial da aula no Museu Histórico e Arqueológico 

de Coxim foi buscar desconstruir com os discentes a visão tradicional de museu 



17

como algo dado e monótono, principalmente quando é pensada em relação à prática 

pedagógica. Assim, o presente artigo busca tecer algumas reflexões sobre a prática 

de ensino em museus, tendo como experiência as vivências no curso de História da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus Coxim.

O ensino de história entre o tradicional e o inovador: 
o caso dos museus

Ao longo dos últimos anos, a história enquanto disciplina vem passando por 

inúmeros debates e reflexões acerca de sua metodologia, bem como nas readequações 

a uma sociedade cada vez mais tecnológica (SCHMIDT, 2004). Com isso, segundo 

Bittencourt (2004), no advento de uma sociedade capitalista e das informações 

rápidas, o ensino de história e consequentemente a formação da docência passou a 

sofrer transformações. Isso é possível observar nas reformulações que muitos cursos 

de graduação fizeram em suas grades curriculares, além das propostas do Ministério 

da Educação (MEC), algo que permitiu a inserção de novos debates e ampliou seu 

campo de atuação.

Em linhas gerais, o ensino tradicional, como ficou conhecido, denota a falta 

de uma reflexão crítica acerca dos conteúdos, muitas vezes voltados apenas para 

as elucidações do livro didático e com a “mediação” dos docentes. Ou seja, “nessas 

práticas o professor é considerado condutor ou tutor do aluno na aquisição do 

conhecimento” (DIAS, 2008, p. 37). Na outra extremidade, estaria o inovador, ou 

seja, aquele que busca através de uma perspectiva crítica do conhecimento partir 

para outras ferramentas e abordagens, algo que não fica restrito à sala de aula ou a 

métodos meramente de recepção. 

Ainda sobre essa dualidade, é importante destacar que não se trata de 

permear crítica a metodologias, uma vez que, por muito tempo, as políticas de 

educação não ofereciam aos docentes ferramentas que possibilitassem alternativas 

da prática educacional. Também, sabe-se que ainda existe uma defasagem muito 

grande em regiões do país, e tal constatação deve ser pensada numa abordagem que 

se debruce a entender práticas pedagógicas também como resultado de políticas 

educacionais (SCHMIDT, 2004).



18

Pondo-nos a refletir sobre a vida estudantil, a visita a museus era/é muitas 

vezes realizada sem uma contextualização do espaço e do que é pretendido com 

ela. Com isso, a visita a museus torna-se algo semelhante a um passeio escolar, 

sem apresentar o devido cuidado pedagógico e seus impactos no processo ensino-

aprendizagem. Dessa forma, além de perder sua natureza investigativa e de exposição 

de testemunhos materiais, aliado ao senso crítico, tão destacado como característica 

das aulas de história, a ida até ao museu se torna ferramenta tradicional, no sentido 

pedagógico da palavra (SILVA, 2010).

Com isso, faz-se necessária uma abordagem preliminar com os discentes 

sobre o acervo e o espaço visitados, bem como sobre o contexto de sua criação, 

ainda que muitos deles forneçam tal serviço por guias e mediadores no momento de 

entrada. Tal prerrogativa se dá quando os museus possuem como um de seus fins 

não apenas o lazer e a conservação, mas também a educação. Algo que é respaldado 

com a definição do Estatuto do Comitê Brasileiro do ICOM em ser Art. 6º, no qual 

o museu é

[...] uma instituição permanente, sem finalidade lucrativa, a serviço da 
sociedade e do seu desenvolvimento. É uma instituição aberta ao público, 
que adquire, conserva, pesquisa. Comunica e exibe evidências materiais do 
homem e do seu ambiente, para fins de pesquisa, educação e lazer (Estatutos 
do Comitê Brasileiro do ICOM, Art. 6º) (JOHANSEN & DE SOUZA, 
2011, p. 1).

Porém, ainda que a visita mediada tenha sua função, a perspectiva crítica no 

processo de construção do acervo e até mesmo do caminho “criado” pela instituição 

no ato da visita representa muito para ações posteriores de análises em sala de aula. 

Com isso, entende-se que o olhar acerca de espaços, como museus, por exemplo, 

deve ser ampliado por parte do docente, mediante propostas que levem a uma 

abordagem reflexiva e atentem para as composições que se guardam nesses espaços. 

Para isso, deve se romper com uma visão tradicional de uma história pautada em 

decorar datas, mas vê-la enquanto algo em movimento, como no caso dos museus, 

em constante mudança ao longo do tempo.



19

O Museu Histórico e Arqueológico de Coxim (MHAC) 
em sala de aula

O Museu Histórico e Arqueológico, localizado na área central de Coxim, não tem 

ao certo a data de sua fundação, estima-se que se deu nos idos de 1990. Quanto 

a seu acervo, este possui fotografias, objetos de pessoas que compõem a história 

do município, bem como peças doadas por anônimos e atas e jornais de distintos 

períodos (SANTANA, 2017), algo que permite a construção de uma identidade 

diversa, algo destacado por De Oliveira (2016) sob a ótica de hibridismo cultural.

Na realização e no planejamento da atividade com os discentes do curso de 

história no MHAC, foi realizada previamente uma visita individual pelo docente, 

cujo objetivo era compreender as dinâmicas internas, bem como a preparação teórica 

que iria subsidiar o debate para o pré e o pós-visita. Dessa forma, uma semana antes, 

fizemos um estudo sobre como trabalhar com museus em sala de aula, desde seu 

entorno e o que seria possível encontrar em seu interior. Com isso, compreendemos 

a importância da contextualização, ainda que muitos estudantes fossem moradores 

da região e já o tivessem visitado, buscando trazer um olhar diferente para aquele 

espaço e se distanciando do senso comum. Ou seja, pedagogicamente, refletimos 

também sobre a importância de um planejamento, algo que respalda não apenas uma 

aula, mas qualquer atividade docente, em que os discentes estão sendo formados. 

Segundo Libâneo (1990):

O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação 
da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do 
contexto social. [...] A ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples 
preenchimento de formulários para controle administrativo; é, antes, 
a atividade consciente de previsão das ações docentes, fundamentadas 
em opções político-pedagógicas, e tendo como referência permanente as 
situações didáticas concretas (LIBÂNEO, 1990, p. 222).

Com isso, o planejamento da visita ao MHAC foi fundamental para o que foi 

pretendido, obtendo resultados desde a discussão teórica até as diferentes formas 

de sua utilização em sala de aula, como veremos adiante. No dia da visitação, 

previamente agendada, foram propostos quatro momentos. O primeiro foi uma 

visitação guiada por uma funcionária da instituição, o segundo se deu a partir de 
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uma nova entrada no museu de forma livre, posteriormente ocorreu o acesso aos 

documentos arquivados na instituição e por fim a elaboração de aulas no museu a 

serem apresentadas posteriormente em sala. 

No primeiro momento, a funcionária do museu, que era formada em 

história, seguiu o percurso comum realizado pelos visitantes, explicando o acervo 

e as dificuldades em se manter aquele espaço, devido à falta de cuidados do poder 

público. No início, foi solicitado aos discentes que fizessem anotações sobre os 

aspectos que mais chamassem atenção, algo que funcionaria como uma espécie 

de registro de campo. A atividade teve como função observar a subjetividade na 

construção do espaço, uma vez que, como destacam Almeida e Vasconcellos (2004),

quando visitamos um museu, temos, em geral, contato com a exposição. 
Esta é constituída por objetos do acervo museológico dispostos de 
maneira a constituir um discurso. Esses objetos do acervo foram sendo 
colecionados ao longo do tempo, seguindo critérios não necessariamente 
técnicos; também os critérios para selecionar o que deveria ser conservado, 
restaurado e pesquisado nem sempre é ou foi “científico” (ALMEIDA e 
VASCONCELLOS, 2004, p. 105).

Logo, faz-se necessário estarmos atentos ao que se encontra dentro desses 

espaços, os quais buscam de alguma forma remontar trajetos e histórias daquela 

localidade. Assim, os objetos que lá se encontram trazem simbologias importantes 

sobre o que é e como se deu a construção de um povo, ainda que esse aspecto seja 

passível de inúmeras discussões. Com isso, é importante pontuar como a história de 

um museu está estritamente relacionada à história regional e local. Algo que expõe 

suas relações de poder intrínseco aos diferentes projetos políticos que sobrepõem à 

cultura ao longo do tempo (NEVES, 2008). 

Em um segundo momento, depois de finalizada a visita guiada pelo MHAC, 

os discentes fizeram uma nova entrada na instituição. Mas dessa vez sem algo 

guiado, ordem de entrada ou uma contextualização, ainda que já tivessem realizado 

anteriormente. A função pedagógica foi apresentar aos discentes alternativas 

metodológicas, focando aspectos que mais chamassem sua atenção, anotando 

observações e características que achassem pertinentes. Tencionando uma análise 
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sobre a subjetividade de escolhas que cercam os caminhos e objetos dos museus e 

sua relação com os grupos sociais e a história do município.

[...] os objetos da cultural material, simbólica e estética presentes nos museus 
além de serem alvo de admiração deveriam contribuir para a compreensão das 
muitas faces das experiências sociais e históricas dos sujeitos. Esses objetos 
seriam, assim, mediadores na construção do conhecimento histórico, na 
medida em que os alunos ao interagirem com os mesmos possam, à partir de 
suas mais diferentes reações – de espanto, de curiosidade, de rememoração, 
de emoção – ser convidados interpretá-los em articulação com outros 
tempos de sua história, de seu grupo social, da História da Cidade, do País 
(SIMAN, 2003, p. 191).

No terceiro momento, foram fornecidos pela instituição, previamente 

solicitados, documentos como atas do município e jornais da primeira metade 

do século XX. O objetivo foi permitir aos discentes ter contato com escritos da 

época, algo que muitas vezes não ocorre na graduação. Na oportunidade, puderam 

analisar os discursos e as representações imagéticas presentes nos documentos, a 

exemplo dos jornais que traziam matérias sobre tempos longínquos da cidade. Com 

isso, abre-se uma importante e intrínseca relação com a história regional e local, em 

que o museu deve ser visto como algo vivo e em constante transformação. Para isso, 

devemos levar em consideração o olhar que tecemos a ele e como podemos propor 

e difundir medidas pedagógicas para sua visitação. Como destacam De Medeiros e 

Marques (2011),

é necessário dinamizar a articulação entre museu e educação, formulá-
la e ativá-la conscientemente nas escolas e universidades. A instituição 
museal ainda enfrenta dificuldades em difundir sua perspectiva de “espaço 
pensante” que promova a pesquisa, o resgate e o repasse novas concepções 
de arte, cultura, história e patrimônio, inclusive o patrimônio vivo (DE 
MEDEIROS e MARQUES, 2011, p. 786).

Pensando nas reflexões propostas por De Medeiros e Marques (2011), no 

ultimo momento, pós-visitação, em sala de aula foram propostas arguições acerca da 

experiência didática no MHAC e as possíveis propostas de ensino para a educação 

básica. Na oportunidade, houve um entendimento mais complexo para a construção 
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e formação daquele espaço, desde a doação de objetos, até mesmo sua curadoria 

e trajeto de visita foram problematizados. Como resultado, discentes nascidos na 

cidade, bem como os demais puderam ter outro olhar acerca do espaço, algo muitas 

vezes despercebido ao longo do cotidiano citadino. 

Conclusão

A educação patrimonial no Brasil, ainda que tenha avançado ao longo dos últimos 

séculos, vem passando por inúmeros debates acerca da produção de materiais e 

eventos nacionais e internacionais que visam promover uma maior participação de 

todos. 

Por outro lado, podemos refletir sobre como os museus de menor porte 

financeiro, como os de pequenos municípios, muitas vezes sem o devido cuidado, 

poderão sobreviver? Essa é uma resposta que apenas o tempo poderá responder, 

contudo, mais do que qualquer tipo de investimento e/ou política pública, deve 

haver o entendimento de sua importância para a comunidade, seja ela local, regional 

ou nacional.

Pensando em formas de se preservar e propor ações pedagógicas patrimoniais, 

faz-se necessária a proximidade entre as instituições de ensino, do básico ao superior, 

buscando valorizar a cultura local e sua importância de preservação. Além disso, a 

própria proposição crítica acerca da disposição dos materiais, objetos presentes em 

um museu, a exemplo do MHAC, só é possível com o real entendimento de sua 

importância para a cidade.

Entendemos que a formação para educação patrimonial deveria ser algo mais 

presente em nossa sociedade, em que poderiam ser ofertados cursos e plataformas 

que pudessem explanar de forma crítica e objetiva seus conceitos e pressupostos 

principais. Uma dessas iniciativas partiu da Fundação Demócrito da Rocha, junto 

com a Universidade Federal do Ceará (UFC) e outras entidades, ao ofertar o curso 

de Formação de mediadores de educação para patrimônio.

A aula de campo no Museu Histórico e Arqueológico de Coxim permitiu, com 

seu planejamento, que os discentes pudessem observar aquele espaço como detentor 

de inúmeras possibilidades metodológicas, cabendo a todos nós a conscientização 

e o cuidado com espaços como esses, que por mais que sejam compostos por suas 
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subjetividades, guardam parte da memória, cultura e representatividade para sua 

localidade.

Cremos que uma das funções do ensino de história seja o de trazer reflexões 

das mais variadas, tendo o ato de lecionar a alcunha de promover rupturas e novos 

olhares. Logo, muito mais que um espaço, os museus são parte de uma cultura e de 

seus diálogos ao longo do tempo com a sociedade.

Referências

ALMEIDA, A. M.; VASCONCELLOS, C. de M. Por que visitar museus? 

In: O saber histórico na sala de aula. BITTENCOURT, C. et al. (org.). São Paulo, 

Contexto, 9. ed, 2004.

BITTENCOURT, C. Capitalismo e cidadania nas atuais propostas 

curriculares de história. O saber histórico na sala de aula. BITTENCOURT, C. et 
al. (org.).. São Paulo, Contexto, 9. ed, 2004, p. 11-27.

DIAS, S. de F. A prática pedagógica do professor de História: um estudo de 

suas percepções nos colégios estaduais de Apucarana – PR (1990). Dissertação 

(mestrado) fl. 134. Programa de Pós Graduação em Educação, Universidade 

Estadual de Londrina, 2008.

JOHANSEN, E.; DE SOUZA, S. F. O patrimônio local valorizado pelas 

ações educativas do Museu Campos Gerais. Revista Cadernos do Ceom, v. 24, n. 35, 

p. 393-407, 2011.

LIBÂNEO, J. C. Didática. 28. ed. São Paulo: Cortez, 1990.

MEDEIROS, M. do C. V. de; MARQUES, L. C. L. Museu e sociabilidade: 

o papel do museu na educação patrimonial e incentivo à cultura. Anais do V 
Colóquio de História: perspectivas históricas, historiografia, pesquisa e patrimônio. 

UNICAP, novembro de 2011. 

NEVES, E. F. História e região: tópicos de história regional e local. Ponta de 
Lança: Revista Eletrônica de História, Memória & Cultura, v. 2, n. 2, p. 25-36, 2008.

OLIVEIRA, E. D. de. Á procura de um norte: migração e memória de 

nordestinos (Coxim-MT/MS 1958-1996). Campo Grande, MS: Editora Life, 2016.



desalinhopublicacoes

24

SANTANA, D. P. de. Museus como ferramenta pedagógica: o caso do museu 

arqueológico e histórico de Coxim/MS. Dissertação (Mestrado). fl 156. Programa 

de Pós graduação em educação. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, 2017.

SILVA, P. R. da. O Museu no Ensino de História: buscando novas 

possibilidades. Cadernos de Pesquisa do CDHIS, v. 23, n. 2, 2010.

SIMAN, L. M. de C. Práticas culturais e práticas escolares: aproximações a 

especificidades no ensino de História. História & Ensino: Revista do Laboratório de 

Ensino de História, Londrina, v. 9, p. 185-203, out. 2003.

SCHMIDT, M. A. A formação do professor de história e o cotidiano da sala 

de aula: entre o embate, o dilaceramento, e o fazer histórico. In: BITTENCOURT, 

C. et ali. (org.). O saber histórico na sala de aula.  9. ed. São Paulo: Contexto, 2004.

ZANCHETT, S. A. da S. Histórias, memórias, significações e apropriações: 
pescadores profissionais em Coxim-MS (1967-2012). Campo Grande, MS: Editora 

Life, 2015.



desalinhopublicacoes

Socialização do conhecimento arqueológico de 
Mato Grosso do Sul e inclusão social por meio 
das novas tecnologias da informação 
e comunicação

ARA DE ANDRADE MARTINS
Museu de Arqueologia da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(MuArq/UFMS)

Considerações iniciais

Por meio da observação empírica das práticas pedagógicas adotadas pela instituição 

ao longo dos anos, a equipe do Museu de Arqueologia da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul (MuArq) percebeu a necessidade de buscar novas estratégias 

de compartilhamento do conhecimento sobre o patrimônio arqueológico sul-mato-

grossense, que não fossem somente os tradicionais métodos utilizados pela maioria 

dos programas de educação patrimonial espalhados em todo o Brasil. Assim, 

buscamos apoio na tecnologia digital e focamos a inclusão social.

Nascia, em 2015, o Projeto Socialização do conhecimento arqueológico de 

Mato Grosso do Sul e inclusão social por meio das tecnologias da informação e 

comunicação. O objetivo do projeto era produzir conteúdos midiáticos de fácil 

entendimento e comunicação inclusiva para serem aplicados em atividades de 

educação patrimonial, divulgando ao público infanto-juvenil a riqueza multicultural 

do passado arqueológico de Mato Grosso do Sul, de forma a fortalecer os sentimentos 

de pertencimento, construção da identidade sociocultural e valorização das raízes 
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indígenas e, por fim, promover a inclusão social. Foram realizadas, no total, duas 

animações (exibidas no auditório do MuArq, em diversas escolas do estado de MS 

e disponibilizadas gratuitamente no YouTube) e uma visita virtual em 360˚ do 

MuArq, disponibilizada no site institucional do museu.

O projeto foi dividido em 6 etapas principais. A primeira delas consistiu na 

produção de uma animação de aproximadamente 8 minutos, com tradução em libras, 
voltada ao público infanto-juvenil, intitulada Brincando com o passado no museu. A 

segunda etapa consistiu na socialização do vídeo por meio de redes sociais (como 

YouTube e Facebook) e por apresentações presenciais no auditório do MuArq e em 

diferentes escolas do estado de MS. A terceira etapa consistiu na elaboração de um 

tour virtual do MuArq em 360°. A quarta etapa consistiu na divulgação da visita 

virtual no site institucional do MuArq e pelas redes sociais. A quinta etapa consistiu 

na elaboração de uma nova animação intitulada Boas-vindas, com linguagem neutra, 
não-binária a respeito da ciência e pesquisa arqueológica. A sexta etapa consistiu na 

socialização do vídeo Boas-vindas tanto por meios físicos como virtuais.

A relevância desse projeto justifica-se em primeiro lugar pela necessidade 

de desconstruir e descolonizar o imaginário contaminado pelas influências de 

produtos midiáticos norte-americanos/europeus, não condizentes com os contextos 

ecológico, social e cultural pretéritos do território estadual de Mato Grosso do Sul. 

Os audiovisuais produzidos nesse projeto foram embasados em dados obtidos por 

meios de reconhecidas, prestigiadas e longas pesquisas arqueológicas na região. A 

criação dos cenários visou retratar a fauna e a flora regional, os objetos desenhados 

para compor as cenas foram inspirados em peças encontradas na região e buscaram 

reproduzir de maneira fiel as peças reais. As características físicas e a forma de 

se vestir e de se adornar das pessoas nativas que povoaram o território estadual 

também foram reproduzidas com base em evidências arqueológicas. Até a pintura 

rupestre que aparece em uma das cenas é uma reprodução de uma pintura existente 

aqui no estado. 

A área estadual de Mato Grosso do Sul é um contexto geográfico 

inquestionavelmente fundamental para a compreensão das origens do povoamento 

humano do Brasil e da América do Sul e que, sobre este espaço, eram inexistentes 

audiovisuais voltados ao público infanto-juvenil, que retratassem de forma lúdica e 

com uma linguagem contemporânea a cultura material arqueológica da região. 
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O tour virtual visou democratizar o acesso ao acervo arqueológico do museu 

para além das fronteiras da cidade de Campo Grande. 

Assim, a relevância desse projeto reside no fato de oferecer ao público-alvo 

conteúdos midiáticos capazes de promover a conscientização sobre a importância 

dos vestígios materiais como marcadores culturais, dando significado e relevância 

ao que parece, em um primeiro momento, apenas um caco de cerâmica ou somente 

uma lasca de pedra qualquer, mas que na verdade revelam mais de 12 mil anos de 

história.

Desenvolvimento do projeto

A primeira iniciativa no âmbito desse projeto foi lançada em 2015. A animação 

Brincando com o passado no museu, com tradução em libras e voltada ao público infanto-

juvenil, foi desenvolvida a partir de uma linguagem lúdica e de fácil entendimento. 

Produzida aqui no estado, especialmente para esse projeto, a animação traçou um 

panorama dos mais de 12 mil anos de história do povoamento humano no território 

estadual sul-mato-grossense. 

Na ocasião, o lançamento foi amplamente divulgado pela mídia, tendo sido 

divulgado por instituições públicas importantes, como a Fundação de Cultura 

de MS, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, IPHAN-MS e outras 

instituições da imprensa. A animação tinha duração aproximada de 8 minutos e foi 

exibida para diversos grupos escolares que visitaram o museu naquele ano e também 

em diversas escolas do estado de Mato Grosso do sul – um total de 85. 

O vídeo continuou sendo exibido no auditório do museu nos anos seguintes, 

juntamente com outras atividades pedagógicas voltadas à educação patrimonial. 

Somente no biênio 2016/17, o museu atendeu mais de 110 instituições. Somando 

as visitas de grupos escolares e outros visitantes do museu, oriundos, em alguns 

casos, de países vizinhos, como Paraguai e Bolívia, a animação foi vista por mais de 

3.600 pessoas.

A animação foi também disponibilizada gratuitamente no canal do YouTube 

do MuArq, no qual já atingiu mais de 2.200 visualizações.

O reconhecimento da qualidade estética e relevância cultural do curta 

Brincando com o passado no museu veio por meio da sua seleção para participar da 
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mostra de cinema do Festival de Inverno de Bonito de 2018, quando foi assistido 

por diversas famílias que participavam do evento. 

Desde o seu lançamento até o momento atual, mais de 15 mil pessoas 

assistiram a essa animação.

Em 2018, durante a comemoração internacional da Semana dos Museus, 
foi lançado um tour virtual em 360° pelo MuArq, usando um software específico 

para programação de visitas virtuais. Foi realizada uma programação da navegação 

de forma que o usuário pudesse passear pelos espaços virtuais do museu, de forma 

simples e intuitiva. Foi gerado o link de um arquivo a ser inserido no site institucional 

do Muarq. Esse link, além de ficar disponível no site, foi compartilhado inúmeras 

vezes e em diversos momentos, no perfil oficial do MuArq no Facebook. 

Em setembro de 2018, durante a comemoração da Primavera dos Museus, foi 

lançado o último vídeo que integra esse projeto: Boas-vindas. Produzida totalmente 

no estado de Mato Grosso do Sul, especialmente para esse projeto, essa animação 

de aproximadamente 7 minutos buscou esclarecer as principais dúvidas e equívocos 

do público-alvo em relação à arqueologia, demonstrar a seriedade dos trabalhos 

arqueológicos e desmistificar equívocos muito difundidos pela mídia mainstream. 
Numa tentativa de evitar a discriminação de gênero, o discurso do vídeo contemplava 

uma linguagem neutra, não-binária. 
Somente no ano de 2018, cerca de 8.500 pessoas estiveram presentes 

durante as exibições dos curtas no auditório do museu.

Vale dizer também que, nesse mesmo ano, o MuArq exibiu a nova animação 

Boas-vindas em 3 escolas da rede de ensino fundamental do município e do estado 

para alunos diversamente hábeis. 

Em 2019, Boas-vindas foi selecionado pela comissão de cinema formada pela 

Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul para participar da mostra de cinema 

do Festival de Inverno de Bonito. 

Boas-vindas está disponível gratuitamente na internet e, ainda hoje, continua 

a ser exibido juntamente com a animação Brincando com o passado no museu no 

auditório do MuArq. Primeiramente, o(s) visitante(s) assiste(m) aos vídeos e depois 

visita(m) o acervo do MuArq. Sucessivamente, as crianças e jovens podem visitar 

o espaço lúdico-pedagógico do museu, onde poderão escavar e descobrir vestígios 

arqueológicos em um tanque de areia, expressar a criatividade por meio de pinturas 
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e carimbos, representando as figuras rupestres do estado de Mato Grosso do Sul, 

além de outras atividades, como um jogo em tamanho real, no qual o jogador lança 

um dado gigante e avança pelas casas de um tabuleiro que ocupa uma sala inteira. 

Durante o desenvolvimento do projeto, notou-se que tais iniciativas foram 

importantes porque, além de dialogar com o público-alvo da ação por meio de um 

conjunto de bens semânticos próprios às camadas mais jovens da população – ou 

seja, o universo dos códigos binários – essas iniciativas estimularam a inclusão 

social e favoreceram a cidadania por meio da democratização do conhecimento da 

arqueologia regional para além das fronteiras do município, do estado e, até mesmo, 

do país. 

Considerações finais 

Tentando fazer uma análise do alcance geral do projeto, desde o início, dados 

coletados até metade de 2019 demonstraram que mais de 150 instituições públicas 

e privadas – a maioria do estado de Mato Grosso do Sul e algumas de outras 

localidades do país e do exterior – visitaram o espaço do museu e participaram das 

ações de educação patrimonial oferecidas nesse local. No total, o projeto atingiu mais 

de 15.000 pessoas, a maioria delas era de crianças e jovens de mais de 20 municípios 

diferentes do estado de MS.

O reconhecimento das relevantes ações e resultados obtidos no âmbito do 

Projeto Socialização do conhecimento arqueológico de Mato Grosso do Sul e 

inclusão social por meio das novas tecnologias da informação e comunicação veio 

em meados de 2019, quando o projeto foi selecionado para representar Mato Grosso 

do Sul na etapa nacional em um dos maiores eventos destinados ao reconhecimento 

de grandes ações realizadas no âmbito da educação patrimonial: o Prêmio Rodrigo 

Melo Franco de Andrade, promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN).

Desse modo, o balanço dessas ações pedagógicas não pode ser interpretado de 

outra forma que não muito positiva. Apesar dos inúmeros desafios que despontam 

no horizonte de novos caminhos na construção do conhecimento, esse projeto 

demonstrou que uma comunicação mais acessível e inclusiva pode ser o primeiro 
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passo para um diálogo mais amplo e democrático entre as instituições museológicas 

e o público.
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Introdução 

Este artigo é parte da estruturação do referencial teórico do projeto de pesquisa 

Saberes indígenas e educação ambiental: aprendendo com os Terena da Aldeia Lagoinha 
em Aquidauana – Mato Grosso do Sul, do Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGE) da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), na linha de pesquisa 

Diversidade Cultural e Educação Indígena do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Católica Dom Bosco. Buscamos compreender os tropeços 

da ciência moderna em relação ao meio ambiente e fazer o diálogo entre autores 

que podem contribuir para a construção de uma educação ambiental que valorize os 

conhecimentos das sociedades detentoras de conhecimentos tradicionais. 

Percebemos a vaidade, a arrogância e a ambição do homem moderno na 

exploração da natureza para sustentar o capitalismo, e esse mesmo homem que 

se considera inteligente e racional hoje colhe os frutos da utilização irracional 

dos recursos ambientais. As consequências da utilização irracional dos recursos 

ambientais, visando ao lucro a qualquer preço, são os problemas socioambientais 



32

resultantes da perda de vínculo do homem com o ambiente no decorrer da história 

moderna. 

Hoje, a busca por alternativas e soluções dos impactos ambientais 

consequentes da modernidade, e sua lógica racional de exploração da natureza, 

parte da valorização dos saberes das comunidades sustentáveis. Isso é algo inusitado 

em função da compreensão disseminada no iluminismo que colocava os saberes das 

comunidades autóctones como menores, sem valor, como veremos adiante.

Nesse sentido, a pesquisa desenvolvida no âmbito do PPGE/UCDB objetiva 

compreender a relação dos indígenas Terena, da Aldeia Lagoinha no Município de 

Aquidauana – Mato Grosso do Sul, com a natureza e como seus saberes podem 

contribuir com a Educação Ambiental brasileira, tanto em seu processo de definição 

de políticas públicas como na implantação de suas práticas pedagógicas no foco do 

que preconiza o Tratado de Convenção Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global. 

O peso da ciência moderna na supressão da natureza 

O “pensamento moderno” é a compreensão racional da natureza que foi amplamente 

expandida nos séculos XV e XVI, originando um ser humano autônomo, racional, 

consciente e confiante para compreender a natureza livre dos mitos e dos dogmas 

religiosos. O pensamento moderno traz três formas diferentes e relacionadas 

de pensar: 1) o Renascimento; 2) a Reforma; e 3) a Revolução Científica. Essa 

transformação ocorrida na era moderna faz surgir a ciência como uma nova crença 

do Ocidente (SANTOS, 2013). 

A ciência teve seu apogeu no século XIX e início do século XX, com muitos 

avanços e sua aplicação prática na vida diária das pessoas por meio da tecnologia. No 

século XX, as consequências negativas apareceram afetando a qualidade de vida do 

ser humano, sendo chamadas de problemas socioambientais, havendo necessidade 

de reavaliar as crenças da razão. A crítica foi feita de forma ampla e severa em relação 

ao uso indiscriminado da tecnologia e ao processo de desumanização do homem, 

pois este se distanciava cada vez mais da natureza em busca de uma vida superficial. 

Surgiram os problemas de poluição e efeitos nocivos à vida vegetal e animal – 

incluindo o homem – extinção de espécies, devastação de florestas, acúmulo de lixo 
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entre outros incontáveis problemas derivados do capitalismo que visa ao lucro a 

qualquer preço (SANTOS, 2013). 

O capitalismo “é um sistema econômico baseado na propriedade privada 

dos meios de produção e na propriedade intelectual, que tem como objetivo a 

obtenção de lucro através do risco do investimento” (ALBUQUERQUE, 2007, p. 

50). A iniciativa privada decide sobre os investimentos e a lei da oferta e da procura 

controla produção, distribuição e preços dos bens No capitalismo, o objetivo da 

vida é o consumo, por isso “a produção de mercadorias é infinita, cada vez mais se 

produz para ser consumido, ao mesmo tempo em que cada vez mais se consome 

para produzir” (SANTOS, 2013, p. 11). 

Analisar o capitalismo a partir do colonialismo nos permite perceber os 

papéis que a natureza e o trabalho colonial tiveram sobre a formação do mundo 

moderno. “Desta perspectiva, o capitalismo aparece como o produto não só da 

engenhosidade de empresários e inventores europeus, da racionalidade dos Estados 

metropolitanos, ou do suor do proletariado europeu, mas também da criatividade, 

do trabalho e da riqueza natural sob o controle dos europeus em seus territórios de 

ultramar” (CORONIL, 2005, p. 52). 

Para Silva (2004, p. 125), embora a ocupação territorial tenha acabado, 

as relações de poder permanecem, e por isso se “recua no tempo para considerar 

toda a história de expansão imperial europeia desde o século XV”, na tentativa de 

compreender os reflexos desse evento para as sociedades hoje. “A teoria pós-colonial 

mostra-se particularmente forte na teoria e na análise literárias. Nesses campos, 

a análise pós-colonial busca examinar tanto as obras literárias escritas na ótica 

dominante quanto aquelas escritas por pessoas pertencentes às nações dominadas” 

(SILVA, 2004, p. 125). A partir da teoria pós-colonial é analisado como as narrativas 

dominantes constroem o sujeito subalterno, o outro enquanto objeto. Já nas escritas 

dos colonizados é analisada a narrativa de resistência ao poder imperial (SILVA, 

2004). 

Neste sentido, a teoria pós-colonial nos faz refletir a partir do passado 

as relações de poder do império sobre a colônia, e, em nosso caso, nos aspectos 

ambientais, visto que as colônias sempre foram tidas como locais de exploração 

de recursos naturais e minerais, pois nessa época a ciência estava em expansão e a 

lógica racional dizia que a natureza deveria ser explorada e dominada. 
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Contradizendo a ciência moderna a partir da educação 
ambiental e ecologia dos saberes

A teoria pós-colonial é uma releitura crítica da colonização e diferente das 

metanarrativas da modernidade, propõe um “discurso descentrado, diaspórico 

ou global” (TRISTÃO, 2014, p. 480). A autora acredita que a teoria dá suporte 

para as discussões a respeito da educação ambiental, questionando as relações de 

poder criadas pela colonização em relação à exploração da natureza e aos impactos 

socioambientais gerados pela economia extrativista (TRISTÃO, 2014). 

Como Tristão (2014) aponta, é necessário compreender que cultura e meio 

ambiente não se encontram separados, a cultura é natureza assim como natureza 

é cultura. Os seres humanos se organizam em sociedade e mantêm relações com o 

meio em que vivem, assim cada grupo constrói sua ideia de natureza relacionando 

com sua cultura. A noção de natureza depende da cultura em que ela está inserida, 

como hábitos, costumes e valores próprios daquele lugar. O lugar “continua 

sendo importante na vida da maioria das pessoas, talvez para todas. Existe um 

sentimento de pertencimento que [é] mais importante do que queremos admitir 

[...]” (ESCOBAR, 2005, p. 63). 

Escobar (2005) nos alerta que nos últimos tempos, durante a agitação 

da globalização, houve um enfraquecimento da ideia de lugar, impactando 

negativamente o entendimento da cultura, do conhecimento, da economia, da 

natureza e que talvez agora seja a hora de mudar, fortalecer o valor do lugar e da 

“criação do lugar, para a cultura, a natureza e a economia da perspectiva de lugar 

oferecida pelos próprios críticos” (ESCOBAR, 2005, p. 63).

Para Hall (2003, p. 141-142), não é possível pensar a natureza independente 

da cultura, pois cultura é “algo que entrelaça todas as práticas sociais, e essas práticas, 

por sua vez, como uma forma comum de atividade humana: como práxis sensual 

humana, como a atividade através da qual homens e mulheres fazem a história”. 

Hall (2011, p. 80) acredita que 

[...] as sociedades da periferia têm estado sempre abertas às influências 
culturais ocidentais e agora mais do que nunca. A ideia de que esses são 
lugares “fechados” – etnicamente puros, culturalmente tradicionais e 
intocados até ontem pelas rupturas das modernidades – é uma fantasia 
ocidental sobre a “alteridade”: uma “fantasia colonial” sobre a periferia, 
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mantida pelo ocidente, que tende a gostar de seus nativos apenas como 
“puros” e de seus lugares exóticos apenas como “intocados”. 

Quando sociedades diferentes passam a conviver, ocorrem trocas de 

conhecimentos e em ambos os lados há aquisição de novos conhecimentos com 

ressignificações, tornando-se híbridos. Em concordância com Hall, Oliveira (1999, 

p. 169) enfatiza que “[...] as unidades sociais abandonam velhas formas culturais, 

recebem (e reelaboram) algumas de outras sociedades e ainda criam novas formas 

distintas”, afinal a cultura que é dinâmica se transforma conforme a interação 

entre os grupos sociais e o ambiente em que vivem. Ao invés de homogenias, 

como objetivava a globalização, elas se tornaram híbridas, no sentido de mistas 

e diaspóricas culturalmente, possuem uma “pluralidade de conhecimentos 

heterogêneos em interações sustentáveis e dinâmicas [...] sem comprometer sua 

autonomia” (SANTOS, 2007, p. 85). 

Para compreender essas interações é necessário conhecer o meio, os valores 

sociais, a forma de produção e sobrevivência, as relações, as histórias de vida, ou seja, 

a cultura. Essa interação entre cultura, sociedade e ambiente é apontada por Hall 

(2003, p. 136), pois para ele cultura é: 

“o estudo das relações entre elementos em um modo de vida global”. A 
cultura não é uma prática; nem apenas a soma descritiva dos costumes e 
“culturas populares [ folkways]” das sociedades, como ela tende a se tornar em 
certos tipos de antropologia. Está perpassada por todas as práticas sociais e 
constitui a soma do inter-relacionamento das mesmas. 

Dessa forma, a inter-relação entre pessoas e meio ambiente sempre tem 

um contexto que influenciará sua percepção. Nesse sentido, temos um país rico 

em diversidade social, cultural e biológica, formando uma sociobiodiversidade, 

que segundo Carvalho (2008, p. 82) “são interações complexas entre a sociedade 

e natureza, associando as ideias de biodiversidade (diversidade biológica da vida 

natural) e sociodiversidade (diversidade social formada pelos diferentes grupos 

sociais e culturais que habitam o planeta)”. Assim, podemos dizer que todo grupo 

social com sua ação cultural interfere diretamente no mundo natural. 

Para Tristão (2004, p. 68),
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a diversidade biológica e a diversidade cultural, consideradas sempre tão 
antagônicas, não deixam de ser aspectos de um mesmo fenômeno. [...] as 
diferentes espécies e formas de vida são manifestadas pela sua adaptação 
às diferenças climáticas e condições geográficas do meio ambiente, assim 
como os diversos modos de vida humana suscitam essa imensa diversidade 
cultural da humanidade. 

É evidente que ao interagir com o meio em que vive, a espécie humana o 

transforma e essa transformação se dá de diferentes formas, pois isso também 

depende da cultura e das percepções de cada grupo. A floresta, “[...] nos aspectos 

fitogeográficos, faunísticos e pedológicos, condicionou tanto a vida humana 

quanto foi condicionada por ela. [O ambiente que se vê] resultou de séculos de 

intervenção social, assim como as sociedades que ali vivem são o resultado de 

séculos de convivência” com a floresta (GRAY, 1995, p. 117). Em “sociedades da 

natureza, as plantas, os animais e outras entidades pertencem a uma comunidade 

socioeconômica, submetida às mesmas regras que os humanos” (ESCOBAR, 

2005, p. 65). Os seres vivos, não vivos e supranaturais não constituem domínios 

distintos ou separados, as relações sociais abrangem mais que aos seres humanos 

apenas. “Vivemos num mundo que não está separado de nós, e nosso conhecimento 

do mundo pode ser descrito como um processo de adestramento no contexto do 

envolver-se com o meio ambiente” (ESCOBAR, 2005, p. 66). 

Há uma diversidade de saberes, de epistemologias ligadas nas relações entre 

os seres humanos e natureza. As sociedades da natureza percebem os lugares como 

ambientes produtores, ensinamentos para pensar e estar no mundo diferentemente 

da civilização moderna que perdeu a sua referência de lugar, produzindo lugares não 

identitários, ou seja, os não lugares (TRISTÃO, 2016, p. 43). O reconhecimento de 

outros saberes, Santos (2008) chama de ecologia de saberes e a compreende como 

uma coleção de epistemologias da diversidade, a prática de saberes.

A ecologia de saberes procura dar consistência epistemológica ao saber 
propositivo. Trata-se de uma ecologia porque assenta no reconhecimento 
da pluralidade de saberes heterogêneos, da autonomia de cada um deles 
e da articulação sistêmica, dinâmica e horizontal entre eles. A ecologia 
de saberes assenta na interdependência complexa entre os diferentes 
saberes que constituem o sistema aberto do conhecimento em processo 
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constante da criação e renovação. O conhecimento é interconhecimento, é 
reconhecimento, é autoconhecimento (SANTOS, 2008, p. 157). 

Segundo Santos (2008), a ecologia dos saberes se situa em um contexto 

cultural ambíguo, porque, enquanto o reconhecimento da diversidade sociocultural 

favorece o reconhecimento da diversidade epistemológica de saber no mundo, 

todas as epistemologias também partilham as premissas culturais do seu tempo, 

sendo a crença na ciência uma forma de conhecimento válido, a mais consolidada 

(SANTOS, 2008). Em função disso, Tristão (2014, p. 12) afirma que “é preciso 

garantir flexibilidade de interpretação em um mundo dinâmico e globalizado 

em que essas comunidades sofrem pressão tanto do mercado capitalista como da 

degradação dos ecossistemas que são à base de seus sustentos”. 

Fundamentada nessas compreensões que a educação ambiental (EA) 

tem produzido narrativas de valorização dos saberes dessas comunidades, o que 

na opinião de Tristão (2014) é um pouco preocupante, visto que se corre o risco 

de essencializar a cultura por conta desse encantamento. A EA ao incorporar 

as narrativas da diversidade cultural expõe a hierarquização das culturas, 

principalmente das excluídas pela homogeneidade dominante da modernidade 

e seus processos globalizantes, mas ao mesmo tempo essa supervalorização da 

herança tradicional pode defender e homogeneizar algumas culturas consideradas 

tradicionais ou sustentáveis, conferindo a elas um sentido de pureza que não existe 

(TRISTÃO, 2014).

A EA pós-colonial está partindo para o “desenvolvimento de visões 

alternativas das relações de dominação, de colonização e de subordinação entre 

culturas e nações” (TRISTÃO, 2014, p. 475), ela tem dado ênfase no 

entendimento dessas três dimensões – lugar, a cultura e a narrativa – e 
reforçada pelo argumento de que a cultura residual, cotidiana, ordinária, 
dominante e emergente, está intrinsecamente associada à experiência vivida 
com o meio ambiente. É um comportamento de busca social com o lugar 
que se traduz e se reflete em uma produção narrativa. As práticas narrativas 
refletem nossa relação com o mundo e a cultura como produção subjetiva que 
coleta experiências com os lugares (TRISTÃO, 2016, p. 45). 
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As comunidades que se relacionam com as dimensões do desenvolvimento 

social, ambiental, econômico e cultural são nomeadas por Tristão (2014) de 

comunidades sustentáveis, pois possuem técnicas e práticas sustentáveis. 

Compreender essas práticas e aprendizagens socioambientais, com intuito 

de esclarecer se as comunidades autóctones criam outras formas de produção 

com o ambiente natural e processos de identificação cultural, diante dos modos 

globalizantes de homogeneização cultural, é um dos direcionamentos das pesquisas 

em educação ambiental proposta por Tristão (2014). 

São muito importantes as narrativas contadas pelas comunidades 

tradicionais a partir das histórias, das lendas e dos mitos, são valiosas no sentido 

de compreender o respeito pelas relações e inter-relações de interdependência com 

os outros seres vivos e não vivos (físicos e espirituais), sua visão de mundo e de vida, 

que promovem a sustentabilidade em seus espaços de vivência e convivência, seus 

lugares de cultura. Compreender tais relações parece ser um caminho a ser trilhado 

no sentido de refletir e debater soluções para os impactos ambientais herdados da 

ciência moderna. 

Considerações finais 

Ao se colocar no centro, o homem ocidental colocou abaixo e à margem conhecimentos 

importantes das comunidades autóctones que a ciência chamou de senso comum. 

Acreditava-se que a razão e o poder da ciência seriam a resposta para os problemas 

da humanidade. O conhecimento, a ciência e a tecnologia evoluíram, mas também 

evoluíram os problemas, especialmente os socioambientais. 

Os problemas socioambientais são resultados da exploração da natureza. 

Quanto a isso, Coronil faz uma dura crítica ao projeto da modernidade frente à 

utilização da natureza enquanto força geradora de riqueza. Escobar, por sua vez, 

complementa dizendo que a modernidade, em função da utilização da natureza 

como força geradora de riqueza, instaurou um rompimento das pessoas com 

o lugar. Tal rompimento impactou negativamente o entendimento da cultura, 

conhecimento, economia e natureza e suas relações. 

Tanto para Escobar como para Tristão, é necessário fortalecer a importância 

do lugar e visibilizar possibilidades de reconstruir o mundo por meio de práticas 
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que estimulem a compreensão da importância das culturas hoje híbridas, plurais 

e heterogêneas em suas relações sustentáveis. Essas pluralidades de saberes das 

sociedades da natureza concebem relações com a natureza (humana, física e 

espiritual), gerando sustentabilidade com o lugar. A valorização desses saberes 

é chamada por Boaventura de ecologia de saberes. É por meio das teorias pós-

desenvolvimento e da ecologia de saberes que a educação ambiental propõe 

narrativas de valorização sem, no entanto, essencializar ou homogeneizar algumas 

culturas consideradas tradicionais ou sustentáveis, conferindo a elas um sentido 

de pureza que não existe. Analisar as histórias, mitos e lendas para compreender 

as relações e inter-relações dessas comunidades com o meio em que vivem oferece 

novas formas de enxergar possíveis soluções para os problemas socioambientais 

gerados pela ciência moderna. 

Dessa forma, ao contrário do homem moderno, vaidoso e arrogante, a nova 

geração de pesquisadores em educação ambiental precisará ter a humildade para 

buscar soluções nos conhecimentos que a modernidade taxou de marginais, as 

epistemologias plurais e heterogêneas das comunidades das florestas. 
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Introdução

O sistema-mundo moderno (MIGNOLO, 2003) pressupõe a violência contra toda 

e qualquer epistemologia do Sul, invisibilizando e invalidando os conhecimentos que 

são produzidos pelas comunidades que não se encaixem no projeto da racionalidade 

moderna. Uma das metodologias de resistência à colonialidade epistêmica é a criação 

de condições ou vias para que os sujeitos se reconheçam como seres históricos e 

culturais e possam representar o mundo a partir das suas histórias/vivências, que 

pode acontecer por meio do pensamento museológico e das práticas. 

Por isso, decolonizar o pensamento museológico e suas práticas é uma 

necessidade premente e necessária, sobretudo se consideramos que na lógica 

territorializada os museus são recortes da verdade histórica, que se pretende única, 

cujos conhecimentos propalados reproduzem ideologias e discursos já consagrados 

pelo Ocidente. Os museus ocidentalizados desconsideram as histórias locais e visam 

quase que unicamente a projetos globais; são resultados de epistemicídios, cujas 

práticas coloniais, patriarcais e capitalistas se renovam a cada visitante; priorizam 



44

as distâncias epistêmicas invisíveis entre quem vê ou quem interpreta e o que é visto 

ou é objeto de apreciação, ou entre produtor e consumidor. Afirmar que vivemos 

na Modernidade significa, portanto, compreender que vivemos sob a égide das 

desigualdades de toda ordem, causadas pela colonialidade do poder (QUIJANO, 

1992). 

É preciso compreender que os museus não são apenas arquiteturas com 

exposição de artefatos para ilustrar narrativas reconhecidas como grandiosas 

ou consagradas por uma comunidade, nem apenas lembranças contadas 

pragmaticamente com fins de entretenimento. Os museus são, sobretudo, espaços 

de produção de conhecimento e de (des/re)construção de histórias e memórias, 

em meio às complexas relações de poder. São lugares de encenação de identidades, 

em sua historicidade, complexidade e dinamicidade. O espaço museológico é 

fundamental para colocar em perspectiva faces das complexas representações 

das várias realidades sociais, encenando e forjando representações identitárias. 

Portanto, é fundamental sabermos a concepção de conhecimento museológico que 

queremos e o tipo de cidadania que almejamos.

A partir dos termos acima, compreendemos que é necessário interromper a 

reprodução da lógica moderna, tanto nos projetos intelectuais quanto nas práticas 

das comunidades. Existem várias propostas que abordam a relação entre museus e 

decolonialidade, com seus mais variados vieses. Neste estudo, a partir das pedagogias 

decoloniais (WALSH, 2016, 2013; MIGNOLO, 2010, 2003; QUEIROZ, 2020) 

e da Sociopoética (GAUTHIER, 2015, 2012), buscamos discutir ontologias-

epistemologias-metodologias que possam ser opções/alternativas para refletirmos 

sobre o próprio pensamento museológico e suas práticas, valorizando mormente os 

saberes locais (SANTOS, 2010, 2019).

Pedagogias decoloniais e sociopoética nas práticas 
museológicas

É preciso afirmar, reafirmar e firmar os saberes locais “na ordem do dia” dos discursos 

e das ideologias circulantes. Comecemos por afirmar que todo conhecimento é 

local, circunscrito a uma comunidade sociocultural. Logo, não existe conhecimento 

universal. As várias falácias que vemos diariamente serem propagadas nos mais 
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diversos meios – acadêmicos, científicos, midiáticos, entre outros – não passam de 

discursos ancorados na Modernidade. Nesse discurso, o conhecimento produzido 

nos últimos 500 anos por cinco países do mundo – EUA, Grã-Bretanha, França, 

Alemanha e Itália –, conforme pontua Mignolo (2003), é divulgado para ser universal, 

absoluto, atemporal e a-histórico. No entanto, o que estão embutidos nessa lógica são 

as ideologias/as visões de mundo desses poucos países, com intuito de sustentar a 

colonialidade do poder e impedir a interrupção da lógica de reprodução colonial.

Por isso mesmo, os saberes locais precisam ser reconhecidos para muito 

além de meras crenças populares sem validade no campo das epistemologias ditas 

científicas. As comunidades do Sul precisam se reconhecer nas suas práticas e estas 

precisam ser reconhecidas como epistemologias válidas, como quaisquer outras, 

sem jamais serem alijadas para o limbo epistemológico. Como já pontuava Santos 

(2010), em meados da década de 1980, todo conhecimento é local e é também total. 

Pois se constitui “em redor de temas que em dado momento são adoptados por 

grupos sociais concretos como projectos de vidas locais, sejam eles reconstituir a 

história de um lugar, manter um espaço verde [...]” (SANTOS, 2010, p. 47).

No contexto museológico, o papel social dos museus precisa estar em 

diálogo com a sociedade, pensando na função social desse bem cultural, implicando 

reflexões e finalidades das memórias que estão sendo pesquisadas, salvaguardadas 

e reconstruídas a cada leitura e refletindo em uma memória histórica em que o 

individuo se reconhece a partir de suas referências de coletividade. A dinâmica 

presente no museu é de diálogo e tomada de decisão em conjunto, em que o 

protagonismo das exposições e atividades educativas agem de acordo com os anseios 

de todas as partes envolvidas, numa ação que envolve a museologia social. 

Na prática museológica, as narrativas, muitas vezes, são escolhidas pelo poder 

dominante de uma dada comunidade epistêmica – que geralmente é ocidental. 

Uma das opções para decolonizar esse pensamento é justamente recorrermos aos 

saberes locais como ponto de partida (e não somente como ponto de chegada). Nessa 

perspectiva, a decolonialidade apresenta-se como uma alternativa de enfrentamento 

à Modernidade, pois o pensamento decolonial perturba, incomoda e desestabiliza 

as mentes ancoradas na racionalidade eurocêntrica (WALSH, 2013). Assim sendo, 

é necessário contextualizarmos ou atualizarmos o uso dos termos pedagogia e 

pedagógico. De acordo com Walsh (2016), o uso de pedagogia ou pedagógico adquire 
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um sentido diferente do que faz a educação formal, que seria transmissão ou 

comunicação de conhecimentos. A compreensão de pedagogia, para Walsh (2016, 

p. 66), é “como alguém que se esforça para provocar, construir, gerar e avançar 

com outros questionamentos críticos, compreensões, conhecimentos e atuações, 

maneiras de pensar e de fazer”.

A partir dessa concepção, a autora compreende o uso do termo de forma 

ampla, plural e como sinônimo de (re)ação. “Obviamente, a pedagogia e o 

pedagógico, aqui, não estão sendo pensados no sentido instrumental de ensino 

e transmissão do saber, tampouco estão limitadas ao campo da educação ou dos 

espaços escolarizados”1 (WALSH, 2013, p. 29). Qual seja, pedagogia e pedagógico 

são entendidos no sentido de Freire (2018), “como metodologia imprescindível 

dentro e para as lutas sociais, políticas, ontológicas e epistêmicas de libertação”2 

(WALSH, 2013, p. 29).

Conforme lemos Walsh (2013, 2016), observamos que a autora recorre 

aos estudos de Paulo Freire e a Jacqui Alexander para expandir e atualizar os 

sentidos atribuídos ao termo pedagogia. “Meu uso da ‘pedagogia’ e do pedagógico 

recorda a concepção de Freire como metodologia indispensável e sintoniza com as 

compreensões expressadas tão claramente por Jacquir Alexander” (WALSH, 2016, 

p. 66). De fato, tanto Freire (1987, 2018) quanto Alexander (2005) compreendem 

pedagogia como metodologias, caminhos, lutas, construção de (re)ações como 

formas de construções de saberes. Desse modo, de acordo com Walsh (2013), 

pedagogias decoloniais são práticas de insurgência, resistência, (re)existência e de 

revivescência, em que tais pedagogias são práticas e práticas são metodologias, 

portanto metodologias, pedagogias e práticas assumem sentidos sinonímicos. 

Conforme Walsh (2013), portanto, as metodologias a partir da perspectiva 

decolonial devem ser concebidas como ações que permitam aprender a desaprender 

para reaprender de outro modo, a partir de outras lógicas. 

A exemplo de Walsh (2016, 2013), Santos (2019) também propõe uma 

categoria bastante produtiva para perspectivarmos os saberes locais como 

1. Tradução nossa do original: obviamente, la pedagogía y lo pedagógico aquí no están pen-
sados en el sentido instrumentalista de la enseñanza y transmisión del saber, tampoco están 
limitadas al campo de la educación o los espacios escolarizados.
2. Tradução nossa do original: como metodología imprescindible dentro de y para las luchas 
sociales, políticas, ontológicas y epistémicas de liberación.
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metodologias de resistências às epistemologias territorializadas: as epistemologias 

do Sul. Conforme vemos em Santos (2019), um dos pontos fortes desse projeto 

epistêmico é justamente a defesa dos saberes do Sul como práticas que permitem 

aos sujeitos reconhecer o mundo como seu e representá-lo por seus próprios termos, 

e não pela cosmologia do outro. Vejamos como o autor define tal perspectiva. 

As epistemologias do Sul referem-se à produção e à validação de 
conhecimentos ancorados nas experiências de resistência de todos os grupos 
sociais que têm sido sistematicamente vítimas de injustiça, da opressão e da 
destruição causadas pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado. 
Chamo o vasto e muito diverso âmbito dessas epistemologias do Sul de anti-
imperial (SANTOS, 2019, p. 17).

Obviamente, as divisões Norte e Sul não são geográficas, mas são categorias 

epistemológicas que representam as práticas eurocêntricas e não eurocêntricas, 

respectivamente. O Sul é metáfora para representar o sofrimento humano causado 

pelas desigualdades de toda ordem. Portanto, “uma epistemologia do Sul assenta 

em três orientações: aprender que existe o Sul; aprender a ir para o Sul; aprender a 

partir do Sul e com o Sul” (SANTOS & MENESES, 2010, p. 9). 

A necessidade e a urgência de falarmos em afirmação das epistemologias do 

Sul dão-se devido à compreensão de que “o colonialismo não terminou com o fim 

do colonialismo histórico baseado na ocupação territorial estrangeira” (SANTOS, 

2019, p. 164). Isso implica reconhecermos a colonialidade do poder (QUIJANO, 

1992) como lógica que governa o sistema-mundo moderno (QUEIROZ, 2020). 

Mignolo (2010) expande o conceito colonialidade do poder para matriz colonial do 
poder, ampliando as formas de dominação, que consiste no controle da economia, 

controle da autoridade, controle da natureza e dos recursos naturais, controle do 

gênero e da sexualidade e controle da subjetividade e do conhecimento. Ou seja, 

desde o século XVI, somos dominados por discursos e práticas embasados e 

produzidos na modernidade/colonialidade.

A colonialidade, da qual fala Quijano, tem início no século XVI, quando 

os europeus começaram a classificar os povos originários dos territórios que 

hoje denominamos América Latina, tal classificação ocorria de acordo com o 

método da tradução cultural, ocasionando o epistemicídio que vigora até hoje. 
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Grosfoguel (2016), ao refletir sobre a estrutura do conhecimento das universidades 

ocidentalizadas, demonstra conhecer bem o processo de articulação do racismo 

epistêmico no mundo contemporâneo. Para o autor, os homens ocidentais estão na 

posição de privilégio epistêmico frente aos conhecimentos produzidos por outros 

sujeitos e outras geopolíticas do conhecimento. Isso “tem gerado não somente 

injustiça cognitiva, senão que tem sido um dos mecanismos usados para privilegiar 

projetos imperiais/coloniais/patriarcais no mundo” (GROSFOGUEL, 2016, p. 25). 

Logo, é preciso abandonar definitivamente a retórica do universal, precisamos 

substituir a crença em conhecimentos universais pela concepção de saberes como 

sendo pluriversais (DUSSEL, 2016). Os discursos modernos ou pós-modernos 

necessitam ser reinterpretados a partir de lógicas transmodernas (DUSSEL, 2016) 

e as práticas coloniais precisam ser superadas por pedagogias decoloniais. De fato, as 

práticas decoloniais apresentam um esforço neste caminho: aprender a desaprender 

para reaprender de outro modo, reaprender a partir de outros pressupostos, a partir 

de outras lógicas. E que seja a partir dos saberes locais. Queiroz (2020) sintetiza de 

forma didática e esclarecedora os sentidos de decolonizar, decolonialidade, decolonial: 

Decolonizar é verbo de ação que significa tensionar as relações de poder em 
todos os espaços sociais, lutar continuamente por justiça social e resistir a 
todas as formas de colonização e dominação das heranças coloniais. Por 
sua vez, decolonialidade é substantivo que serve para nomear as práticas 
resultantes dessas tensões, lutas e formas de resistência, questionando e 
desestabilizando as estruturas da arquitetura dessas relações de poder. E 
decolonial é adjetivo usado para caracterizar a natureza das práticas de 
decolonialidade (por exemplo: educação decolonial, pedagogias decoloniais, 
pensamento decolonial etc.), assumindo caráter local e pluriversal 
(QUEIROZ, 2020, p. 62).

Com isso, percebemos que a decolonialidade permite imaginar mundos 

com conhecimentos cujas bases se situam aquém e além das modernidades, 

possibilitando que os sujeitos enxerguem suas comunidades como locus produtor 

de epistemologias e a seu modo, para que as visões de mundo de outros lugares 

não sirvam de ancoragem para traduções de toda espécie. As traduções epistêmicas 

sempre implicam violência e violência pressupõe dominação, então é prudente evitar 

as epistemologias que tenham esses pressupostos como métodos de atuação, como é 
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o caso conhecimento moderno. Assim sendo, afirmamos que o decolonial deriva do 

viver e do sentir, dos movimentos sociais, das experiências com as diversas histórias 

locais. 

Outro conceito bastante produtivo para colocarmos em perspectivas as 

práticas museológicas é a Sociopoética, que reside na premissa do conhecimento 

como construção coletiva, ou seja, tem como finalidade a construção colaborativa 

do conhecimento, em que os pressupostos básicos defendem que todos os saberes 

são iguais e que é possível fazer da pesquisa um acontecimento prazeroso. Segundo 

Gauthier (2015), a Sociopoética foi criada justamente “a partir da necessidade de 

superar obstáculos que limitam consideravelmente as pesquisas qualitativas em 

ciências humanas e sociais, principalmente nas áreas de antropologia, saúde e 

educação” (GAUTHIER, 2015).3 Em outro momento, Gauthier (2012) argumenta 

a favor das sabedorias populares como sendo saberes científicos. Vejamos o que o 

autor afirma:

Não aceitava ruptura alguma entre as sabedorias populares, tradicionais, 
ancestrais ou adquiridas nas lutas cotidianas contra o imperialismo, e a 
ciência. Diferenças sim, rupturas, não. Assim tentei dar forma a uma nova 
abordagem de pesquisa (que se ampliou à pedagogia e ao cuidado), que 
chamei de sociopoética (GAUTUIER, 2012, p. 73). 

De fato, é um grande desafio romper com as amarras do pensamento 

canonizado, colocar em prática uma ciência que busque integrar e não excluir, 

avaliar o saber acadêmico com o mesmo valor da sabedoria acumulada por anos 

de experiência e vivência em aldeias indígenas, comunidades quilombolas, salas 

de aulas e vários outros coletivos. No âmbito museológico, os sujeitos que estão 

imbricados diretamente nesse processo, como os mediadores, são educadores, 

ativistas culturais, artistas, produtores, enfim, coautores da produção do saber, 

produzindo métodos de pesquisa e de ensino e aprendizagem que contradigam 

“verdades absolutas” ou ideias e visadas eurocêntricas. 

Conforme descreve Gauthier no livro O Oco do Vento, essa forma de fazer 

pesquisa foi inventada por volta dos anos de 1993 a 1995, época da sua primeira 

experiência no Brasil. Como o próprio Gauthier (2012) expõe, sua vontade era 

3. O texto de Gauthier (2015) encontra-se sem paginação.
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nortear suas investigações de forma que unisse o rigor científico herdado das suas 

raízes europeias à “imaginação poética e artística e a atenção às energias do corpo 

e da natureza, particularmente presente nos povos que foram colonizados, seja no 

Pacífico, seja no Oriente, seja na África ou nas Américas” (GAUTHIER, 2012, p. 

73).

Assim, na confluência de várias abordagens epistêmicas, Gauthier imagina 

a Sociopoética, “que une a pedagogia e o teatro do oprimido, a pesquisa-ação, a 

análise institucional e socioanálise, os grupos operativos, a pedagogia simbólica e, 

também, a partir da aprendizagem intercultural da vida e luta que fez na Nova 

Caledônia” (GAUTHIER, 2012, p. 73). O autor se questiona sobre como “dar” 

voz e vez aos colonizados, aos marginalizados, às minorias oprimidas pelo sistema 

colonial, quando desempenham o papel de pesquisados e que invariavelmente são 

colocados à margem do discurso oficial e homogeneizante da cultura acadêmica. 

Assim, como método de pesquisa, rejeita-se “o plano racional do autocontrole” e o 

modo de pensar aquilo que o pesquisador quer ouvir, bloqueando a essência de seu 

viver e suas experiências. 

A Sociopoética preocupa-se com as maneiras de atingir as camadas de 

um inconsciente sofrido, endurecido, traumatizado e com as possibilidades que 

permitem deixar aflorar os saberes mais profundos que fundamentam a ontologia 

do ser e a coletividade. Por isso mesmo, essas preocupações também são de interesse 

maior do pesquisador, uma vez que dificilmente viriam à tona na entrevista. Desse 

modo, a Sociopoética demonstrou ser um campo fecundo na pesquisa em artes e 

um salto na superação desses obstáculos que limitam grandemente as pesquisas 

qualitativas em ciências humanas e sociais. Tal metodologia está disposta a “esvaziar 

as mentes e criar, coletiva e cooperativamente, conhecimento, institui o confeto, a 

contra-análise, o copesquisador, o facilitador, o grupo pesquisador, o personagem 

conceitual e o Tema-gerador” (GAUTHIER, 2012, p. 77).

Com isso, torna-se possível a elaboração de situações obscurecidas pela dor. 

Normalmente são relações conflituosas de desejo e poder que, ao virem à tona, são 

trabalhadas na interface do afetivo e do racional, durante as atividades propostas na 

realização da pesquisa. No ambiente museológico, por exemplo, uma pesquisa que 

se baseie na metodologia da Sociopoética, pode amparar-se nas seguintes premissas:
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1) Na formação do grupo pesquisador, em que o acadêmico é apenas o 
facilitador e o grupo se torna autor coletivo das pesquisas sobre si, sobre seu 
consciente e inconsciente. Os pesquisados tornam-se pesquisadores de si.
2) Na valorização das culturas populares e de resistência. Respeito às 
diferenças que resistem à hegemonia colonial, valorizando os saberes e o 
poder do povo de criar modos não acadêmicos de conhecimento. 

As pessoas, chamadas pelas metodologias eurocêntricas de pesquisadas, 

tornam-se pesquisadoras. Na realização da pesquisa, pode-se trabalhar com a 

produtividade inconsciente, e na lógica da pesquisa o pesquisador vê como se 

configuram os objetos, juntando-os às anotações. O pesquisador trabalha com dois 

tempos, há aspectos em que são mais de vivência de continuidade e há aspectos que 

são mais culturais, pois a partir das grandes composições vai-se vendo como tudo se 

configura. Assim, podem surgir questionamentos: Como se faz com a continuidade 

e a descontinuidade? Como problematizar as relações das pessoas com a arte, tendo 

um facilitador? 

Podemos recorrer também à contra-análise, que é, antes de fechar o trabalho 

do pesquisador, levar o assunto novamente para o grupo. Na pesquisa, o facilitador 

é o pesquisador, ou seja, não tem facilitador, tudo faz parte do pesquisador. Quando 

desconstruída a relação do pesquisador com o gravador vigiando o seu objeto, ao 

não ser vigiado, o pesquisador sente-se solto, não por acaso a Sociopoética tem 

influência na análise institucional, ligada à psicoterapia institucional.

Nesse ponto, considerando os conceitos acima, é importante a análise sobre 

a caracterização da educação museal e sua aplicabilidade apresentada por Martins 

(2015, p. 50).

Um dos aspectos que se mostra importante para a caracterização da educação 
existente nos museus é a compreensão dos processos que levam a delimitação 
dos objetivos, conteúdos e métodos da educação museal. Considera-se que a 
exemplo de outras instituições educacionais – como as escolares – os museus 
produzem discursos pedagógicos próprios, passíveis de serem transmitidos 
aos seus públicos frequentadores.

Assim, ao discutirmos educação em museus, enfatizamos uma preocupação 

latente que as instituições devem ter, no intuito de criar condições para que as 



exposições sejam acessíveis, compreensíveis e significativas ao público visitante. 

Tendo isso em vista, observamos que os museus são de fato espaços pedagógicos, 

cujas linguagens diferenciadas e peculiares ao ambiente museológico precisam 

satisfazer às realidades de cada instituição, possibilitando leituras sob as perspectivas 

da decolonialidade e da Sociopoética. 

Considerações finais

Dessa forma, podemos observar que, mesmo fazendo uso da educação museal, 

um museu memorialístico e outro de arqueologia, por exemplo, terão abordagens 

diferentes para atingir seu público. Isso implica focar na temática institucional do 

museu, bem como na formação de seu corpo técnico, qual seja, os educadores museais. 

Como já observado, os museus e o próprio discurso museológico são capazes de gerar 

conhecimento. Assim sendo, podemos compreender a importância da organização 

de setores educativos dentro desses ambientes, onde são conduzidas diretamente as 

politicas educacionais de cada instituição. Isso favorece a visão do museu, não apenas 

como uma edificação fria e com função singular e restrita, mas também como espaços 

que tenham objetivos plurais, como a salvaguarda, visitação, exposição, valorização e 

o ensino cultural.

Nessa perspectiva, decolonizar as práticas museológicas pressupõe 

decolonizar o pensamento museológico e decolonizar o pensamento museológico 

pressupõe concebermos conhecimento a partir das lógicas locais, pois todo 

conhecimento é historicizado e pertencente a contextos específicos. 
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Considerações iniciais 

O presente relato de experiência faz parte das ações realizadas em 2019 pelo 

Centro de Documentação Antônio Brand (CEDOC). Em 8 de novembro daquele 

ano, participamos da feira cultural Africanidades, promovida pela Escola Estadual 

Joaquim Murtinho, em Campo Grande-MS, uma das parcerias nas ações do projeto 

de extensão. Para o evento, preparamos um vídeo de dez minutos no qual estudantes 

indígenas falam de suas experiências estudantis longe das aldeias. 

A mostra foi visitada por 150 estudantes de Ensino Médio e a produção do 

vídeo teve como objetivos documentar, em linguagem audiovisual, depoimentos de 

estudantes – da graduação e pós-graduação – sobre a experiência universitária, bem 

como mostrar os desafios e conquistas dos universitários indígenas. 

Como vivemos em uma sociedade mergulhada em imagens e sons, atraída 

cada vez mais por diferentes dispositivos sofisticados, a linguagem audiovisual foi a 

escolhida para atrair a atenção dos visitantes. Dessa forma, a coleta de depoimentos 
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de estudantes indígenas em formato de audiovisual é um importante registro da 

história oral desse povo. 

A partir dessa experiência, o material passou a fazer parte do acervo 

do Centro de Documentação e, posteriormente, poderá ser consultado por 

pesquisadores de todo o país, que visitam o CEDOC, na Universidade Católica 

Dom Bosco (UCDB), ou acessam o acervo por meio da internet. Com os objetivos 

traçados, foram entrevistados quatro estudantes, sendo três da graduação e um de 

pós-graduação da UCDB. No vídeo, eles falam de suas experiências como pessoas 

que estão longe de casa em busca da formação em ensino superior. 

Centro de Documentação

O Centro de Documentação Antônio Brand é vinculado ao Núcleo de Estudos e 

Pesquisas das Populações Indígenas (NEPPI) da UCDB. O NEPPI é um órgão de 

natureza executiva que congrega atividades de pesquisa e extensão relacionadas às 

populações indígenas, especialmente às que habitam em Mato Grosso do Sul.

Criado em 1997, o CEDOC é um projeto de extensão universitária dotado 

de acervos sobre os povos indígenas de Mato Grosso do Sul. Ele abriga coleções 

bibliográficas, mapas, fotografias, documentos oficiais, jornais e revistas. Além 

disso, há um acervo de material audiovisual. O acervo do CEDOC vai desde a 

temática relacionada às questões ligadas ao território, direito indígena, educação 

até questões como saúde, discriminação étnico-racial e educação. Dessa forma, o 

Centro tornou-se de suma importância para garantir visibilidade à causa indígena e 

tem sido referência para todos os pesquisadores da área. 

Afinal, durante muito tempo, o indígena foi negligenciado na história do 

Brasil e alvo de massacre, dominação e repressão cultural (LUCIANO, 2006), mas 

desde 1988, os povos indígenas passaram a ser reconhecidos legitimamente pelo 

Estado, conforme consta no Art. 231 da Constituição Federal:

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças 
e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos 
os seus bens (BRASIL, 1988).
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Indígena e a educação superior

Com direitos previstos em lei, os indígenas foram em busca de qualificação e muitos 

estão no ensino superior. O Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) aponta que no Brasil são 

57.706 indígenas matriculados em cursos de graduação. O dado, referente a 2018, 

apresenta um aumento de 43% em relação a 2015, quando foram registrados 32 mil 

universitários indígenas no país. 

Segundo Luciano (2006), o crescimento da presença indígena no sistema 

educacional é importante para possibilitar “o “dialogo intercultural” e a construção 

de relações igualitárias – fundamentadas no respeito, no reconhecimento e na 

valorização das diferenças culturais – entre os povos indígenas, a sociedade civil e o 

Estado” (LUCIANO, 2006, p. 148).

O convívio no ambiente escolar e universitário contribui para mudar visões 

estereotipadas em relação às diferentes culturas dos povos indígenas. As trocas de 

informações podem promover mudanças de postura e de mentalidade em relação 

ao diferente: “olhar a diferença não como um problema, mas como um valor, um 

enriquecimento da sociedade brasileira (um patrimônio nacional)” (LUCIANO, 

2006, p. 148).

Registro em Audiovisual

Registrar esse cenário educacional indígena sob o ponto de vista dos estudantes, 

em audiovisual, é de grande importância. Para Marcos Napolitano (2008, p. 236), 

além da linguagem técnico-estética, no registro audiovisual, estão contidas também 

as representações da realidade histórica ou social. Essa natureza representacional 

do audiovisual está relacionada a eventos, personagens e processos históricos 

nela representados. Assim, as fontes audiovisuais são “portadoras de uma tensão 

entre evidência e representação”, como qualquer outro documento histórico 

(NAPOLITANO, 2008, p. 240). 

Bill Nichols (2005) acrescenta que o documentário ativa nossa consciência 

social, pois traz à tona realidades sociais e colocam diante do público visões sobre 

atualidades e problemas da sociedade. Portanto, para Nichols (2005, p. 27), “o 

vínculo entre o documentário com o mundo histórico é forte e profundo”. 
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Em Mato Grosso do Sul, conforme o censo do INEP (2018), 1.898 indígenas 

estão matriculados em instituições de ensino superior. Na UCDB, por exemplo, 

estudam 80 universitários oriundos de aldeias do interior de Mato Grosso e de 

Mato Grosso do Sul. 

O vídeo foi estruturado a partir das respostas dos acadêmicos indígenas a 

perguntas relacionadas à vida na aldeia e ao cotidiano deles na universidade. Quatro 

estudantes compartilharam suas experiências de como ingressaram na universidade 

e quais os pontos principais de pertencerem à cultura indígena e como essa adaptação 

refletiu na vida deles. A coleta de depoimentos somou 53 minutos de gravação, que 

resultaram em um vídeo de dez minutos. Para isso, contamos com a colaboração dos 

seguintes estudantes:

ESTUDANTE 1 Nizaely, da etnia Terena, acadêmica do 6º semestre de 
enfermagem, contou que o processo para entrar na UCDB foi demorado 
e difícil, mas obteve ajuda de uma pessoa que estudou na universidade 
e conseguiu atingir seu objetivo. Ela compartilhou que ser indígena na 
contemporaneidade é lidar com tecnologia, quebrar a visão de que o indígena 
não usa roupas, não mora na cidade, pois eles podem ter acesso a essas coisas 
e cultivar a cultura de origem da mesma maneira. 

Nizaely falou que é muito importante essa mudança de visão, pois 
isso pode facilitar o acolhimento para outros indígenas. A jovem afirmou 
que muitas vezes as pessoas pensam que, por ser indígena, ela não possui 
capacidade e ressaltou a importância das outras pessoas reconhecerem o 
conhecimento e o valor cultural que os povos indígenas carregam. Nizaely 
conclui seu depoimento aconselhando os jovens indígenas a não desistirem 
do sonho de estudar em uma instituição de ensino superior, pois mesmo 
sendo difícil vale a pena.

ESTUDANTE 2 Edelson, da etnia Kadiwéu, cursa o 4º semestre de direito. 
Para ele, ser indígena na universidade no mundo contemporâneo, é romper 
as barreiras culturais e vivenciar outras culturas na sociedade brasileira. 
Ele contou que ser indígena no meio acadêmico é mostrar sua capacidade, 
principalmente nesse momento histórico em que mais indígenas estão 
buscando uma graduação. Edelson compartilhou do desejo de que as etnias 
indígenas tenham mais visibilidade. Ele argumentou que as pessoas ainda 
pensam na cultura indígena como uma só, sem as singularidades que cada 
etnia possui. Edelson deixou uma mensagem no vídeo sobre a luta para 
quebrar a imagem de indígenas do século XV, para que as etnias tenham 
visibilidade e os acadêmicos conquistem mais espaço nas universidades. 
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ESTUDANTE 3 Mauricio, da etnia Terena, é advogado e mestrando em 
educação. Ele compartilhou que ser indígena na contemporaneidade é 
lutar em uma sociedade governada por estereótipos que acabam causando 
a segregação em algumas populações. Para o estudante, indígena estar na 
universidade hoje é resultado de muita luta e resistência. Além de causar 
uma ruptura epistemológica, pois a universidade se constituiu como um 
lugar para poucos, e ter esse espaço ocupado por pessoas de outras culturas 
é promover a diversidade, a diferença e a interculturalidade entre as relações 
humanas. 

O mestrando disse esperar que aconteçam uma legitimação dos 
conhecimentos indígenas nas universidades e uma adaptação, pois a língua 
portuguesa não é a primeira língua de muitos. Ele apontou que as políticas 
públicas precisam ser mantidas e expandidas para uma melhoria na integração 
e acolhimentos de outras culturas na nossa sociedade, principalmente no 
meio acadêmico. Para Maurício, os povos indígenas precisam reafirmar a 
identidade, tendo em vista que o Estado brasileiro tenta silenciar através de 
políticas que segregam a cultura, a diferença e a identidade. Ele deixou uma 
mensagem de união entre os indígenas e os apoiadores da causa para que 
uma harmonia em todos os espaços seja alcançada. 

ESTUDANTE 4 Carlos, da etnia Boi Bororo, acadêmico de pedagogia, 
contou sobre a origem do nome da sua aldeia, Meruri, que significa morro 
da arraia. Ele falou sobre como a aldeia muda todos os dias, assim como a 
cidade, e que hoje os indígenas estão ocupando lugares artísticos nas cidades 
também, como cantores e designers. Enfatiza a questão de que mesmo 
inseridos na nossa sociedade urbana, não deixam de carregar a cultura e ser 
indígena. O acadêmico compartilhou sobre mitos que sua avó contava antes 
de dormir, sobre danças na aldeia, falou da relação que tem com a natureza 
e como isso deveria ter mais valor para os não indígenas, pois eles vivem em 
harmonia com a natureza e não explorando e destruindo. 

Considerações finais

Abrir espaço para a voz dos estudantes universitários indígenas foi relevante para 

registrar a história oral e documentar o ponto de vista dessas pessoas. Como 

experiência pessoal, a produção deste material foi bastante enriquecedora, pois por 

meio do CEDOC temos um contato frequente com as culturas indígenas, e escutar 

cada estudante falando sobre sua aldeia, sua origem e como foi sair de casa para 

estudar em um mundo diferente do que eles nasceram, é algo tocante e inesquecível. 

A mostra foi vista por 150 alunos do Ensino Médio, que podem agir 

como multiplicadores e ajudar a propagar os aprendizados, quebrar estereótipos 
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e ajudar a flexibilizar a mentalidade de muitos. Como ressalta Luciano (2006, p. 

50), a “interculturalidade é uma prática de vida que pressupõe a possibilidade de 

convivência e coexistência entre culturas e identidades”. Por meio do diálogo, o 

autor acredita que seja possível superar a violência e a intolerância existente entre 

grupos que sejam culturalmente diferentes. 

Nas imagens captadas, foi possível identificar algumas diferenças entre as 

etnias e passar, mesmo que um pouco, para os estudantes do Ensino Médio o que é 

ser indígena na universidade. Foi muito gratificante fazer parte desse projeto porque 

ver adolescentes respeitando as diversidades culturais em um país intolerante é raro, 

e esse respeito precisa ser preservado.

Ter o relato pessoal dos que lutam todos os dias é relevante, pois é possível ter 

uma visão além dos livros. O registro pode ir até fora dos limites da universidade, 

é um momento histórico gravado em que os indígenas podem mostrar o lado deles, 

marcando a história com as próprias palavras e inspirando os que podem ser tocado 

pelos depoimentos e, posteriormente, abraçar a causa e a luta pelos mesmos ideais 

e direitos. 
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Considerações iniciais 

O trajeto histórico da humanidade pode ser conhecido e dialogado com a arte, a 

cultura e outros elementos da vida social. As pessoas têm a necessidade de dialogar 

com as produções humanas, no sentido de rememorar acontecimentos históricos, 

passados sociais, ambientais e também atuais. Essa necessidade pode ser inicialmente 

saciada em vivências nas mais diversas formas de museus, que são conceituados 

pela International Council of Museums (ICOM, 2001) como uma instituição 

permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, 

aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos 

materiais do homem e de seu entorno, para educação e deleite da sociedade.

Os museus se constituíram em um modelo próximo ao que vemos hoje pelo 

mundo a partir do século XVII, que marcou mudanças que vieram posteriormente, 

como a profissionalização e qualificação de seus serviços prestados ao público 

visitante. Além de assumir um importante papel na educação dos povos, os mesmos 
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fortalecem a cidadania e o respeito à diversidade cultural. E ressaltamos que na 

contemporaneidade o conceito de museu ainda está em forte reflexão.

Nessa esteira, os museus brasileiros enfrentam alguns desafios, como o de 

atingir parcelas de públicos escolares para o acesso presencial a esses importantes 

locais de conhecimento, o que impede o contato dos estudantes da educação básica 

ao universo museal e impossibilita o desenvolvimento de importantes habilidades 

que podem ser trabalhadas pedagogicamente, diante dos conteúdos que envolvem 

memória e patrimônio nas disciplinas de todas as áreas do conhecimento (BNCC, 

2017).

Considerando tais questões, o ensaio tem como objetivo discutir a 

possibilidade da utilização da plataforma Google Arts & Culture como ferramenta 

de inclusão de propostas pedagógicas para o ensino na educação básica, tendo em 

vista os diversos desafios de acesso aos estudantes e professores a esses locais de 

aprendizagem.

Google Arts & Culture como ferramenta inclusiva 

De acordo com Martins (2011), foi durante a segunda metade do século XVII que 

os museus foram abertos, como uma tentativa de aproximação da burguesia com a 

aristocracia, embora também atendessem às instituições educacionais de pesquisa: 

as universidades. Nesse processo histórico, no século XX, as escolas de educação 

básica passam a ser uma parcela importante do público visitante dos museus, sendo 

a Inglaterra e os EUA iniciativas relevantes para essa apropinquação.

A trajetória dos museus do ponto de vista educacional tem sido desenvolvida 

mediante a relação dessas instituições com seu público no decorrer do tempo. Nesse 

sentido, é importante observar que essa relação não é estática e muda segundo a 

época, de acordo com entendimento da sociedade sobre a educação, o museu e o seu 

público (MARTINS, 2011). Com isso, os museus constituem espaços que assumem 

funções sociais e educacionais como palcos de estudo, pesquisa, além de campos de 

atuação e comunicação social.

Diante das demandas contemporâneas e dos desafios da aproximação 

dos estudantes com os museus, entende-se que é preciso haver estratégias para o 

enfrentamento dos problemas que se apresentam atualmente. Pode-se eleger como 
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problemas a serem enfrentados a dificuldade docente de relacionar os conteúdos 

escolares, de modo (inter)disciplinar com o patrimônio museal, a falta de orçamento 

para os deslocamentos dos estudantes até os museus, a burocracia que envolve o 

trâmite de levar os estudantes a essas visitas e, nesse momento, a pandemia de 

COVID-19, que nos impõe forte impedimento de deslocamento e aglomeração.

Nessa reflexão, seguindo o debate de Giannetti (2006), indica-se a união 

entre a arte, cultura, ciência e tecnologia como forma de beneficiar os processos 

pedagógicos. No contexto das possibilidades que oferecem os museus para essa 

união, aponta-se o processo pedagógico de disseminação de novas ideias e de 

produção de conhecimento nos museus como forma de corroborar com os estudos 

e as experiências escolares. Nesse processo, surge a proposta de virtualização dos 

museus, estes são definidos pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) como 

uma instituição sem fins lucrativos que conserva, investiga, comunica e interpreta 

bens culturais que não são de natureza física. Com isso, mostra-se essencial o papel 

dos acervos dos museus virtuais, potencializados pela tecnologia e pela comunicação 

com o público, que é realizada somente em espaços de interação cibernéticos 

(BRASIL, 2011).

Nessa perspectiva, o IBRAM anuncia que o acervo do museu virtual é 

composto pelos “bens culturais que se apresentam mediados pela tecnologia de 

interação cibernética (Internet)” (BRASIL, 2011, p. 70).

A inteligência artificial (IA), a realidade aumentada (RA) e a realidade virtual 

(RV) são recursos presentes nesses tipos de museus e podem tornar o processo de 

aprendizagem muito envolvente, atrativo e interativo, despertando interesse para a 

investigação, organização e apresentação diversificada de conhecimentos propostos 

por essa forma de museu. A IA possibilita reflexão e construção individual de 

conhecimento como resultado direto da relação do estudante com o objeto de 

estudo, por meio da interação entre o mundo real e o virtual (PEREIRA et al., 
2018).

A importância disso torna-se ainda mais relevante, quando se levam em 

consideração os desafios impostos pela pandemia de COVID-19, pois a plataforma 

Google Arts & Culture disponibiliza conteúdos artísticos e culturais, dentre eles, 

obras de arte, museus, exposições artísticas. Por meio dela, é possível visitar tais 

exposições, visualizar obras de arte, percorrer descrições históricas e também 
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criar coleções personalizadas para compartilhamento. As seções da plataforma 

apresentam conteúdos detalhados sobre as obras de arte que dispõem, sobre 

personagens históricas e aspectos culturais específicos (PEREIRA et al., 2018). 

Entre os acervos materiais brasileiros disponibilizados, encontram-se a Pinacoteca 

de São Paulo, o Museu de Língua Portuguesa, Projeto Tamar, Instituto Terra, 

entre outros.

A plataforma apresenta área de interação composta por seções: 1 – página 

inicial, encontram-se os destaques sugeridos a partir dos servidores da Google; 2 – 

explorar, nesta seção encontram-se os matérias categorizados por artistas, materiais, 

período, cor e outros; 3 – por perto, aqui, por meio de dados de GPS e localização, 

aparecem sugestões de lugares próximos aos dados enviados; 4 – favoritos, destinado 

ao usuário para personalizar seus dados.

O Google Arts & Culture possui potencialidades para o ensino e 

aprendizagem dos estudantes, pois dispõe de visualização com zoom dos conteúdos 

disponibilizados, realidade virtual, realidade aumentada, navegação por diferentes 

épocas e cores, podendo oferecer diversas possibilidades ao professor, desde criar 

roteiros, solicitar buscas de informações, entre outras metodologias (PEREIRA et 
al., 2018).

A plataforma é uma nova porta para a visita de alguns importantes museus 

do mundo, e dá a possibilidade de conhecer diversos acervos dessas instituições 

como “visitantes virtuais” com o recurso de imagens de 360o dos ambientes, ainda 

oferece informações adicionais de mais de 1.200 museus (ARRAIS, 2013). 

O uso da plataforma traz possibilidades de uso que podem ser utilizadas 

e ampliadas pelos professores a partir dos acervos dispostos, com o objetivo de 

trabalhar habilidades e conteúdos como estratégia pedagógica. Com a ferramenta, 

tem-se a “explicitação do processo de aproximação” entre o público e os acervos 

virtualizados (GIANNETTI, 2006). 

No “Quadro 1”, são apresentadas estratégias associadas aos recursos da 

plataforma para o componente curricular de Arte: 
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QUADRO 1 Possibilidades de uso do Google Arts & Culture na Educação.

RECURSO ESTRATÉGIAS DE USO

Visualização 
com zoom

• Atividades direcionadas como estudo de obras de arte, 
visitas em museus, análise de pinturas (na disciplina de Arte 
tem grande aproveitamento).

• Verificar detalhadamente conjuntos de obras de arte, pensar 
atividades em que os alunos sejam direcionados ao aplicativo 
para responder, bem como jogos da memória etc. 

Realidade Virtual 
(RV)

• Uso do Google Cardboard em experiências imersivas, tais 
como, visitas virtuais, roteiros virtuais em mais de um 
museu, instituições etc.

• Estudo imersivo de determinadas obras de arte.
• Visualização em 360º de obras de arte com grande valor 

histórico, bem como fatos que marcaram os diferentes 
lugares do mundo. 

Navegação por 
épocas e cores

• Pode-se preparar atividades relacionadas a determinados 
períodos históricos, bem como orientar os alunos para 
realizarem pesquisas por cores.

• Pensar pesquisas em grupo ou individuais, conferindo 
períodos determinados, cores, movimentos artísticos, 
personalidades, obras de arte.

• Orientar os estudantes a criarem suas coleções mediante tais 
categorias. 

Tours virtuais • Criação de tours virtuais imersivos.
• Atividades direcionadas com o emprego de realidade virtual.
• Trabalhar movimentos artísticos e seus representantes 

através de experiências imersivas.
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Curadoria/
Coleção pessoal

• Podem ser elaboradas atividades individuais ou em grupo, 
cuja proposta seja a curadoria de obras de um determinado 
movimento histórico e artístico, que posteriormente possa 
ser avaliado pelo professor.

• Solicitar em roteiros artísticos que os alunos salvem 
obras que considerem importantes e posteriormente 
as contextualizem, bem como demarcar os principais 
movimentos artísticos que contribuam com informações 
complementares acerca destas.

• Recomendar que os estudantes façam a atualização de suas 
coleções mediante o avanço dos conteúdos trabalhados e sala 
de aula e ao final apresentem suas coleções para os colegas.

Exposições virtuais • Preparar atividades dirigidas a partir das coleções e 
exposições previamente criadas por especialistas no próprio 
aplicativo.

• Elaborar trabalhos em que os estudantes sejam solicitados 
a utilizar o aplicativo, na perspectiva de complementar 
os conteúdos trabalhos em sala de aula ou até mesmo 
elaborarem textos a partir das exposições.

Reconhecedor de 
obras de arte 

• Mapear obras de arte em visitas a museus, na perspectiva de 
obter maiores informações sobre determinada obra.

• Preparar atividades lúdicas com os estudantes, utilizando 
a função selfie associada às obras de arte. Essa ferramenta 
consiste em uma aplicação de IBRAM capaz de localizar 
obras que se pareçam com a pesquisa fotografada.

• Rastrear obras e assim realizar pesquisas históricas.
• Solicitar aos estudantes que realizem pesquisas buscando 

imagens e por meio de inteligência artificial detalhem 
melhor a obra solicitada. 

FONTE Adaptado de Pereira et al. (2018).

De acordo com Pereira et al. (2018), essa tecnologia traz muitas possibilidades 

e organiza uma série de informações, simbólicas e patrimoniais, que podem trazer 

diversos efeitos para o campo imaginativo do estudante, ao oportunizar a construção 

de conhecimentos artístico-culturais. E para além do componente de Arte, é possível 

utilizar a plataforma de forma interdisciplinar, envolvendo conteúdos de história, 

matemática, geografia ou qualquer outro componente. 

Quando possível, o professor pode aliar atividades pedagógicas presenciais e 

virtuais como forma de variável didática, procedimento que enriquece ainda mais 
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os momentos de ensino e aprendizagem, de tal modo que o estudante obtenha 

conhecimento de diversas formas, interaja, compare, analise e realize diversas ações 

com a orientação e acompanhamento pelo professor, tanto na visita local quanto na 

remota.

Em meio a tudo isso, vale salientar que a plataforma não substitui a experiência 

presencial que envolve todos os nossos sentidos, com cheiros, sons, contemplação e 

trocas com os monitores ou guias, além dos professores, no caso das escolas. Por 

outro lado, pode-se considerar que a plataforma viabiliza a democratização desses 

espaços e talvez atraia esses visitantes virtuais para as visitas presenciais. Arrais 

(2013) ainda provoca:

Diante de tantos impasses no entendimento da estética digital, preocupa-
nos saber como os museus virtuais estão realizando a mediação cultural 
para a educação estética. Sabemos que nada substitui a presença da obra, 
mas temos exemplos de avanços que aproximam o real do virtual. Este é 
o papel desta proposta: discutir que mediação está disponível nos espaços 
virtuais e que educação estética é possível a partir destes elementos. Não 
podemos apenas afirmar que o real é diferente do virtual e dizer que um 
não se compara ao outro, mas formular ações educativas para aqueles que 
se utilizam dos museus virtuais, principalmente os que não têm acesso ao 
museu presencial é um fato de grande relevância (ARRAIS, 2013, p. 94).

Enfatiza-se, portanto, que a plataforma apresentada é um recurso criativo 

inclusivo e pode se tornar uma importante ferramenta pedagógica para os 

professores. Os museus virtualizados possibilitam interatividade com os conteúdos 

nas propostas pedagógicas dos professores da educação básica e devem ser 

utilizados também como complemento aos estudos realizados. Tais possibilidades 

e potencialidades educativas dessa ferramenta confirmam a sua importância 

como fonte do diálogo interdisciplinar entre cultura, arte, educação e tecnologia 

(ARRAIS, 2013).

Considerações finais

A escola é um espaço de formação humana e precisa enfrentar os desafios que impedem 

os estudantes brasileiros de ter acesso ao extraordinário universo museológico, o que 
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requer sua participação no debate em torno da popularização dos museus. Por outro 

lado, a criatividade e, quando possível, o auxílio de inovações tecnológicas, como a 

virtualização dos acervos museais, podem proporcionar aos professores e estudantes 

a interação com esses espaços e, por consequência, aprendizagens diversas. 

Dessa forma, a plataforma aqui apresentada e indicada propicia acesso à 

informação e pode auxiliar na aprendizagem de conteúdos (inter)disciplinares 

por meio da diversidade de recursos disponibilizados integrados aos recursos de 

visitas virtuais em 360°, coleções criadas por especialistas dentre outros, e ainda 

pode possibilitar o amplo conhecimento e por isso pode ser indicada em atividades 

pedagógicas da educação básica. 

É importante salientar que, embora a virtualização dos museus contribua 

para os processos educativos, é dever do poder público favorecer o contato com os 

museus mediante políticas públicas de educação e cultura.

Longe de esgotar as discussões propostas, espera-se que estas reflexões 

possam desencadear novos problemas e novas questões de pesquisa, contribuindo 

assim para outras possibilidades de aproximação inclusiva entre os acervos dos 

museus e as propostas de aulas em outros espaços de aprendizagem.
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Considerações iniciais

Vivemos tempos difíceis no tocante à valorização do conhecimento. A informação 

rápida e passageira parece se sobrepor a elementos importantes estabelecidos pela 

história da ciência e suas conquistas. Um conhecimento “líquido”, transitório, efêmero 

e volúvel (BAUMAN, 2007, p. 7) parece tomar conta do tempo presente quando se 

trata de pensar sobre o homem e suas ações no tempo em termos de conhecimento.

Dessa forma, sempre que pensamos sobre a História enquanto conhecimento 

humanístico, defrontamo-nos com a questão do sentido de seu conhecimento. 

Grosso modo, repetem-se perguntas como: por que estudamos História? Qual o 

sentido/valor da História? São perguntas postas nesta sociedade que sobrevaloriza 

o presente como se raízes profundas no tempo não o sustentassem. E nesse contexto, 

precisamente, uma área do conhecimento histórico parece ser bastante afetada: as 

Antiguidades.

Neste contexto, e buscando fomentar os estudos das Antiguidades diante 

de um quadro que questiona sua importância, pensamos em uma possibilidade de 
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sensibilização para o conhecimento que fosse ao encontro dos nossos alunos de 

graduação em História, enquanto futuros professores, mas que também atendesse 

as escolas da educação básica e comunidade que a Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul se insere. Assim, este texto busca mostrar a concepção de uma ação de 

extensão com relação ao ensino de História, sua aplicação e resultados alcançados.

Pensando sobre um outro espaço para o ensino

Consideramos o ensino de História Antiga, em amplo aspecto, dentro de um 

conjunto de problemáticas necessárias de se refletir por parte do professor. Assim, 

buscando evidenciar questões-problema acerca do ensino de área de conhecimento, 

cabe delimitar evidentemente de que ensino e de onde estamos falando: tratamos 

de forma ampla da educação básica e da graduação em História, no Brasil, já que 

outros contextos poderiam evocar outros problemas. Neste caminho, cabe perguntar, 

por que estudamos a História Antiga? Há uma dificuldade de compreensão, 

um distanciamento temporal, um distanciamento espacial, um afastamento de 

conhecimento e um suposto distanciamento de nossa realidade, de nossa vida prática.

Tais elementos podem ajudar de fato a problematizar a ideia de que os 

estudos da História Antiga se preocupam apenas com sociedades mortas, partindo 

de documentos dispersos e cheios de lacunas, o que atrapalharia a percepção da 

atualidade e da modernidade, tirando a pertinência dos estudos da Antiguidade 

(THEML; ANDRADE, 2005, p. 9). É necessária uma mudança de perspectivas 

buscando “indagar, pesquisar, criticar e fazer nascer a História Antiga do diálogo 

entre o antigo e o moderno, ou se preferirem, entre antigos e modernos” (THELM; 

ANDRADE, 2005, p. 9). Segundo Glaydson José da Silva, só pelo fato da 

Antiguidade estar na “base da constituição do pensamento ocidental e só por esse 

motivo já se justificaria nos debruçarmos sobre ela” (FUNARI; GARRAFFONI; 

SILVA, 2016). Em consonância com isso, o professor Pedro Paulo Funari frisa 

que a “maior parte dos valores atuais deriva de interpretações do mundo antigo 

(república, democracia, verdade, liberdade, mas também conceitos religiosos como 

pecado, julgamento final e vida eterna)” (FUNARI; GARRAFFONI; SILVA, 

2016). E, dessa forma, cabe entender como tais valores surgem e se modificam 

com o tempo, constituindo-se matéria importante na formação dos professores de 
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História, pois na discussão do seu fazer conseguimos entender como “a história é 

escrita, reapropriada, lida e questionada” (BELLEBONI-RODRIGUES; SILVA, 

2012, p. 14).

Nesse amplo contexto de problemáticas, observamos a necessidade de buscar 

alternativas para o ensino de temas da grande área de História Antiga e, aqui, 

destacamos o papel que diferentes ambientes de aprendizagem podem produzir. 

Quando falamos de diferentes ambientes de aprendizagem, consideramos que se 

aprende sobre o passado na vida prática, no dia a dia, na comunidade em que se 

está inserido, na família, na televisão, no cinema, na cidade, nos museus e, claro, 

em espaços para formação, como escolas e universidades. Além disso, cabe dizer 

que a História Antiga também permeia todos esses espaços, de diversas formas, por 

meios de usos que se faz do conhecimento desse passado distante. De tais espaços, 

aqui vamos destacar o dos museus como espaço privilegiado por compreendermos 

que diversos conhecimentos sobre o passado de diferentes origens confluem em 

uma visita a este espaço de memória.

Nesse ínterim, ao observarmos tal espaço de aprendizagem, cabe pensarmos 

em um conjunto de problemáticas, como o tipo de conhecimento que as pessoas 

desenvolvem no espaço de museu, que expectativas e relações podem ser feitas com 

o acervo que se apresenta, que tipos de conhecimentos históricos e pensamentos 

históricos são possíveis, entre diversas outras questões (NAKOU, p. 59-61). Cabe 

dizer que, entre os museus, cresce a preocupação com a sua divisão educativa, 

buscando valorizar tais espaços para o aprendizado acerca daquilo que se expõe.

Destarte, associando as problemáticas sobre o ensino de História Antiga 

à percepção de outros espaços de aprendizagem do conhecimento histórico, com 

destaque à ideia dos museus, concebemos um projeto de extensão, com relação às 

nossas áreas de ensino e de pesquisa. Para tal concepção, consideramos sempre três 

pontos: o que se leva para o espaço do museu em termos de conhecimentos? O que 

acontece no processo de visitação? Por fim, o que se leva após a visitação? A seguir, 

falaremos sobre a concepção, criação e o desenvolvimento do projeto.
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O Museu Histórico Itinerante (MuH)

Com base em nossa experiência de sala de aula, na educação básica e ensino superior, 

aventamos a ideia de construir uma forma de mobilizar o conhecimento histórico que 

valesse tanto para nossos alunos de graduação quanto para a comunidade atendida 

pela universidade e alunos da educação básica. Ainda mais: queríamos a possibilidade 

de mobilidade, que o conhecimento fosse ao encontro das pessoas.

Partimos de um diagnóstico que apontou para a inexistência de um 

espaço museal na cidade de Três Lagoas-MS, bem como a ausência de atividades 

histórico-culturais que pudessem ser utilizadas com fins didáticos e por parte da 

UFMS a necessidade de articular ensino, pesquisa e extensão, mostrando também 

à sociedade uma função cultural da própria instituição. Além disso, já tínhamos 

em mente qual seria nosso público-alvo: estudantes da educação básica, dos anos 

iniciais do fundamental, anos finais e do Ensino Médio – escolas públicas e privadas; 

professores das escolas que receberiam as exposições; comunidade escolar interna e 

externa às escolas; e ainda docentes, técnicos e acadêmicos de quaisquer cursos que 

tenham interesse, fora os acadêmicos do curso de História diretamente atuantes na 

ação.

A concepção do projeto surgiu juntamente com a constituição do acervo 

primordial.1 Este contou com peças oriundas do colecionismo de réplicas de 

material histórico-arqueológico de professores do curso de História do campus 
Três Lagoas da UFMS, somando cerca de 100 objetos, de início, representando as 

culturas egípcia e grega antigas e da América Pré-Colombiana. Além disso, foram 

feitas maquetes2 de algumas cidades das culturas envolvidas, com o intuito de dar 

visibilidade a algumas de suas realizações. Entre as maquetes, foram elaboradas 

uma da planície de Gizé, com as três grandes pirâmides e as pirâmides das rainhas 

e esfinge; foi projetada também uma maquete básica da acrópole ateniense, bem 

como uma réplica simplificada em escala pouco maior do Parthenon; além disso, 

foram elaboradas maquetes de Tiwanaku e Teotihuacán.

1. O acervo sofre constante ampliação, graças a doações e compras de novas réplicas, bem 
como feitura de novas maquetes ou objetos.
2. As maquetes foram elaboradas por João Álvares Dias, acadêmico do curso de História, sob 
orientação dos professores Fortunato Pastore e Leandro Hecko.
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No tocante à questão de conhecimento, fundamentamo-nos em reflexões 

dentro do próprio campo da História, bem como em elementos que tratam acerca 

de exposições de museus e sua relação entre o conteúdo que se expõe e o público 

visitante. Primeiramente, cabe dizer da importância do conhecimento histórico 

para a sociedade, já que pensamentos históricos permeiam a construção de diversos 

aspectos do dia a dia das pessoas. Não obstante, sem uma devida formação ou 

um olhar apurado, tais aspectos podem passar despercebidos pelas pessoas, sua 

importância pode ser desmerecida e o seu sentido ignorado. Acreditamos que o 

elo permeado pela ação de extensão torna possível a diminuição da distância entre 

universidade e sociedade, de onde pode surgir um tipo de formação em espaço não 

formal (que não o acadêmico) e o desenvolvimento de um olhar crítico à realidade 

histórica presente na vida prática das pessoas.

Tal reflexão traz à tona elementos básicos do conhecimento histórico, que 

dizem respeito à sua matriz disciplinar, a saber: que a história trata de carência 

de orientações junto às mudanças na vida humana; que a história investiga isso de 

forma científica e transforma isso em formas de narrativas, respostas às carências; 

por fim, tais respostas/narrativas acabam por deter certas funções culturais na vida 

humana (RÜSEN, 2012, p. 16-17). Isso significa que entre a História (enquanto 

conhecimento científico) e a sociedade (que diretamente possui relação com a 

história) existe uma troca inserida num eterno ciclo: o historiador busca seus objetos 

em interesses que não deixam de reverberar carências de orientação no tempo por 

parte da sociedade e, também, deve dar retorno à sociedade acerca do conhecimento 

que produz. Nessa ordem de ideias, consideramos a constituição de um museu 

itinerante como forma de se relacionar com a sociedade e levar a ela elementos do 

conhecimento histórico, bem como, pari passu, trazer demandas reflexivas para a 

função da própria universidade inserida nessa mesma sociedade.

Em segundo lugar, e somando-se aos elementos mencionados anteriormente, 

cabem algumas ideias acerca de concepções em torno da compreensão do que é um 

museu para posteriormente também deixar clara a relação do que aqui se propõe 

em termos de projeto. Assim, cabe compreender que pensar em acervos de museus 

históricos e arqueológicos é recorrer à própria história de descobertas arqueológicas 

que remontam aos fins do século XVIII e decorrer do século XIX. Tal história e 

sua prática vão marcar a organização e pesquisa na área de museologia e história 
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por muito tempo. Nesse contexto, os museus eram vistos como depósito de coisas 

antigas e espaço para taxonomia, onde os eruditos cientistas classificavam as peças e 

a expunham de forma linear e cronológica (de cunho positivista) sem a inferência de 

uma textualidade que pudesse dar-se a entender a todos os tipos de público (CURY, 

2005, p. 366). São resquícios dessa prática meramente taxonômica, arquivística e 

classificatória que ainda se percebem no Brasil, não cumprindo com as próprias 

políticas de museus na federação.

Dessa forma, como organizar um acervo sem considerar princípios didáticos 

que auxiliem no verdadeiro desenvolvimento do aspecto cultural da cidadania? 

Como pensar na função social de um museu que não se organiza de forma a interagir 

com o usuário buscando seu bem-estar e crescimento cultural? Segundo Cury, há 

uma grande necessidade de se trabalhar com os museus para se:

[...] colaborar para o estudo da relação entre o homem – o público de 
museus – e a cultura material em exposição mediada pelo museu, relação 
que fundamenta como sendo de comunicação. O museu formula e comunica 
sentidos a partir de seu acervo. Esses dois atos são indissociáveis e, por isso, a 
área museológica e o público atribuíram a essa instituição o seu grande papel 
social (CURY, 2005, p. 367).

O projeto que se pensou, por fim, buscou pensar e organizar um pequeno 

acervo museológico que cumprisse com a função social de um museu com interface 

diante do conhecimento histórico tido como importante para a leitura do mundo 

prático das pessoas. Nossas exposições, portanto, buscam transmitir mensagens 

fortes e curtas, em uma linguagem intimamente adaptada às necessidades e 

expectativas do público (ALMEIDA, 2005, p. 32). É necessário, e também um 

processo democrático, levar em consideração a expectativa dos sujeitos que veem 

a exposição, pois toda exposição é uma comunicação intersubjetiva que deve 

considerar diferentes níveis de especialização, formação e, principalmente, não 

especialistas que visitam os acervos. Noutras palavras, quem visita o museu, vê as 

peças em exposição, não é tábula rasa, mas sim leva consigo experiências de diversas 

origens do decorrer de sua vida.

Tal encadeamento de ideias nos leva a pensar sobre a experiência museal e 

propriamente a que desejamos ofertar como extensão. John Falk e Lynn Dierking, 
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em The museum experience, constroem uma ideia do que é a experiência museal, que 

segundo os autores é uma experiência, antes de qualquer coisa, interativa. Por ser 

interativa, ela é uma interseção de três contextos: o pessoal, o físico e o sociocultural 

(FALK & DIERKING, 1992, p. 2). Por isso, organizar um acervo contextualizado 

de acordo com o que aqui se analisa e se propõe é uma forma de considerar diferentes 

níveis de formação do sujeito visitante. Este, por sua vez, não é passivo na visita, mas 

interage de acordo com o contexto que lhe é proposto e aí constrói sua experiência 

de visitante.

A partir dessas ideias, guiamo-nos para a organização e desenvolvimento do 

MuH, que compreendeu as seguintes etapas, processo de curadoria e concepção 

da exposição: catalogação e fichamento das peças, fotografia de parte do acervo, 

organização em torno de uma temática, constituição da expografia, reflexão sobre a 

forma de avaliação, elaboração de uma exposição piloto para teste dentro da UFMS, 

seleção das escolas a serem atendidas e formação e treinamento dos acadêmicos de 

graduação para a parte educativa da ação. Como título geral da primeira exposição, 

propusemos o seguinte: “Arqueologia e História – entre as Antiguidades e a 

América Pré-Colombiana.”.

Diante do exposto até o momento, que resultados poderíamos expor? Para 

o processo de visitação, nas primeiras exposições montadas nas escolas, aplicamos 

dois questionários, sendo um pré-visita e um pós-visita. No primeiro, quisemos 

conhecer um pouco sobre o público visitante e possíveis expectativas. No segundo, 

tentamos observar o que no processo de visitação foi mais valioso. Seguem alguns 

dados:3

TABELA 1 Dimensão geral de dados.

QUESTIONÁRIOS APLICADOS 
(PRÉ/PÓS-VISITA)

300 DE CADA

Questionário pré-visita 4 questões

3. Os dados dos questionários foram tabulados pelo professor Fortunato Pastore, docente do 
curso de História da UFMS/CPTL.
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Questionário pós-visita 6 questões

Pré-visita respondido 252

Pós-visita respondido 227

Diante dos dados gerais, consideramos satisfatório o retorno dos 

questionários aplicados e a partir deles vamos destacar algumas informações, a 

começar pela primeira questão pré-visita: “Você já visitou algum tipo de museu 

(histórico, de artes, ciências, etc)?”.

FIGURA 1 Questão 1, pré-visita.

Vimos, portanto, que é bastante significativa a porção de visitantes que 

até o momento não tinha frequentado algum tipo de museu, o que tornou mais 

valiosa ainda nossa experiência. Não obstante, as expectativas apontaram para um 

caminho bastante profícuo, que vão para além de uma obrigação de cumprir com 

uma atividade escolar, conforme apontam as respostas da questão 4: “Qual sua 

expectativa ao visitar a exposição do Museu Histórico Itinerante – UFMS?”.
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FIGURA 2 Questão 4, pré-visita.

O destaque é, claro, para a questão do conhecimento como expectativa 

na visita. Algo que pode evidenciar um outro espaço, o do museu como lugar de 

conhecimento. Este não isolado do espaço escolar, mas como uma outra possibilidade 

que se soma a ele. Além disso, nos processos de visita, constantemente os monitores 

observavam junto ao público referências ao que se aprendeu na escola, em leituras 

ou ainda que se tinha visto no cinema.

Tal ponto nos leva às questões pós-visita. Observemos as que refletem 

aspectos do acervo exposto, quando na questão 2, pós-visita, perguntamos: “Qual a 

peça (ou peças) que mais chamou sua atenção?”

FIGURA 2 Questão 2, pós-visita.

Em evidência a cultura egípcia antiga, manifesta principalmente por uma 

réplica representativa da deusa Bastet, em formato de gato. Mas também aparecem 
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as pirâmides e deuses diversos em destaque. São informações simples, porém quando 

se considera, por exemplo, que o cinema e a televisão, por meio de documentários, 

exploram tais itens, vemos um reflexo de interesse que rememora um passado muito 

antigo num encontro com réplicas e conhecimento exposto por diversas mídias 

que tomam a vida prática dos sujeitos, despejando formas de conhecimento sobre 

o passado nas pessoas, tornando-as capazes de reconhecer ou mostrar interesse por 

essas culturas antigas. Vejamos agora a questão 5, pós-visita, buscando delimitar 

interesses: “De que período da História ou de que cultura gostaria de ver materiais 

em futuras exposições?”

FIGURA 4 Questão 5, pós-visita.

Vemos aqui, nos últimos dados que apresentamos, um mapeamento de 

interesses do público por diversas áreas de conhecimento sobre o passado, havendo 

um substancial destaque às civilizações egípcia, grega e romana antigas. Mais uma 

vez, pode-se evidenciar que, malgrado os passados em destaque pareçam distante, 

estão vívidos no imaginário das pessoas, que expõem seus interesses em vê-los 

destacados no espaço do museu. Tais dados nos mostram, mesmo que postos aqui 

numa escala reduzida, que é possível entendermos o espaço dos museus como um 

ambiente produtivo para o trabalho com a História Antiga, mesmo que se tratem de 

réplicas de material histórico-arqueológico. Isso é válido também, a nosso ver, para 

outros períodos históricos, tratando-se de uma boa forma de causar sensibilização 

para o conhecimento sobre o passado.
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Considerações finais

Ditas as palavras acima, acreditamos ser possível pontuar elementos importantes 

no sentido de como algum tipo de experiência museal pode auxiliar e fomentar o 

interesse por um outro espaço de conhecimento e ainda de manifestação de interesse 

pela História Antiga, observando-a com um outro olhar. Dessa forma, podemos 

afirmar:

• o espaço do museu, junto a sua parte educativa, configura-se um bom 
espaço de formação para além da sala de aula;

• no espaço do museu, identificam-se interesses de conhecimento, que 
podem contribuir para busca de caminhos de sensibilização em relação 
a temas da História Antiga;

• para aqueles que atuam na grande área das Antiguidades, a pesquisa 
junto ao público visitante pode colaborar de forma a traçar estratégias 
para uma boa relação entre ensino e aprendizagem;

• a possibilidade de levar estudantes aos espaços de museus auxilia, 
inclusive, no melhor desenvolvimento/aprendizagem de conhecimentos 
por parte dos mesmos.

Por fim, consideramos que a experiência possibilitada pelo Museu Histórico 

Itinerante (MuH) nos leva a acreditar que a continuidade da ação é de extrema 

importância, bem como a ideia de fomentar que mais experiências como a que 

tivemos sejam feitas por outros professores em seus espaços de atuação. Possibilitar 

o acesso ao conhecimento, à cultura e ao entretenimento intermediados por um 

museu configura-se, a nosso ver, uma grande forma de fazer crescer o interesse pelas 

ciências humanas, mostrando sua estreita relação com o nosso ser e fazer cotidianos, 

na vida prática em que nos inserimos.
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Considerações iniciais

A disciplina de História, tradicionalmente bastante teórica, não raro é recebida 

apaticamente pelos estudantes. Para contrapor essa percepção, este trabalho propõe 

conceitos e práticas de educação científica para o ensino de História com a intenção 

de tornar mais atraente, e mais significativo o processo de ensino e aprendizagem. 

Nessa direção, a arqueologia e a museologia, por exemplo, possuem potencial para 

estimular o gosto pela ciência e o interesse dos alunos pelas disciplinas escolares. 

Conforme proposto por Ausubel (1980), quando o interesse é despertado, ocorre a 

chamada percepção ativa que contribui para a aprendizagem significativa e a memória 

duradoura, principalmente quando é permeada pela ação de e do fazer-aprender, na 

qual o aluno participa diretamente das atividades. Para tanto, é enfatizado o uso de 

fontes históricas em sala de aula, aulas-oficinas, mapas conceituais, novas tecnologias 

e eventualmente confecção ou exposição de réplicas. 

1. Artigo parcialmente baseado no Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em His-
tória, sob orientação da Profa. Dra. Vivina Dias Sol Queiroz (UFMS, 2018).
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Destarte, a interculturalidade crítica proposta por Candau (2008) é 

considerada essencial nesse processo dialógico, e colaboradora no combate ao 

eurocentrismo do currículo escolar, por valorizar as culturas de forma geral. 

Assim, este trabalho é norteado pela chamada didática fundamental, que abrange 

as dimensões, humana, técnica e política, de acordo com a linha pedagógica 

progressista adotada, todavia não se acredita em práticas pedagógicas puras na 

realidade do contexto escolar. Por outro lado, considera-se que a teoria orienta a 

prática e a prática corrige a teoria. 

A produção científica tem como objetivo apropriar-se da realidade para 

melhor analisá-la e, posteriormente, produzir transformações. Portanto, a 

discussão sobre a melhoria da qualidade do ensino na educação básica e a busca de 

soluções para o problema da falta de interesse dos estudantes pelas aulas deve ser 

preocupação de todos e todas que pesquisam a educação, bem como as reflexões 

acerca das possibilidades benéficas que a educação científica pode trazer.

O notório desinteresse que os alunos nutrem pelas disciplinas escolares 

de modo geral, encarando-as como obrigação que deve ser cumprida para atingir 

determinados objetivos, é totalmente contrário a um processo educativo adequado 

e significativo. Para tanto, buscou-se neste trabalho utilizar-se da metodologia 

da pesquisa-ação, por meio da qual o professor-pesquisador almejou aperfeiçoar 

a prática de ensino para obter melhores resultados. Dessa forma, experimentou 

diversos recursos em sua prática diária em sala de aula, verificando aqueles recursos 

que resultavam mais eficientes para atingir os objetivos. 

Tal prática e metodologia resultam da vivência nos estágios obrigatórios 

do curso de Licenciatura em História, no período de 13 de junho de 2016 a 23 

de dezembro de 2017, e posteriormente como professor temporário em escolas da 

rede estadual no Mato Grosso do Sul, no município de Campo Grande, em que foi 

possível perceber o grau de interesse despertado pela presença principalmente de 

cultura material na disciplina de História. A curiosidade natural dos estudantes 

despertada pelos materiais contribui de maneira muito favorável para um 

aprendizado significativo, que se mantém na memória e integra a base dos seus 

saberes e aprendizagens afetivas e cognitivas.
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Diluição perceptiva e aprendizagem mecânica no contexto 
escolar

Inúmeros são os desafios da escola contemporânea. A globalização transformou 

o mundo numa “aldeia global”, diminuiu as distâncias, forçou o convívio com 

o diferente, em ambiente virtual ou físico. Em um mesmo ambiente, é possível 

encontrar diferenças étnicas, culturais, religiosas ou de gênero e, obviamente, as 

visões de mundo e concepções filosóficas, políticas e religiosas muito variadas ou até 

mesmo opostas. Logo, uma mesma sala de aula existe tal configuração. 

Bondía (2002) e Braga (2008) apontam o bombardeio de informações e as 

consequências dessa multiplicidade de informações que, principalmente visuais e 

auditivas, têm ultrapassado a capacidade cerebral de retenção na memória. Assim 

como esses autores, professores também têm chamado a atenção para o fato da 

dispersão da atenção entre os estudantes. Os jovens parecem perdidos em um 

oceano de informações irrelevantes das quais pouco se distingue entre verdades e 

mentiras, físico e virtual, aprendizado e entretenimento, parecendo mesclar-se em 

um contínuo e atribulado devir. Zygmunt Bauman (2001) denomina isso como 

“modernidade líquida”. 

Motivação e desmotivação em sala de aula e suas implicações 
sobre o ensino

Estudos como os de Deci e Ryan (2000) indicam que a motivação constitui um 

pont-chave para o bom aprendizado. Tradicionalmente, divide-se a motivação em 

intrínseca e extrínseca, sendo a primeira aquela em que o individuo acredita ter 

motivação própria, e que se relaciona com a satisfação de seu interesse particular. E 

a motivação extrínseca seria aquela que vem de fora, através de oferta de benefícios 

que o indivíduo pode adquirir ao esforçar-se para atingir metas estabelecidas por 

outrem. Os melhores resultados em termos de aprendizagem estão associados 

à motivação intrínseca, mas trabalhos recentes como os de Guimarães e Bzuneck 

(2002) apontam que um tipo específico de motivação extrínseca também pode gerar 

excelentes resultados em ambiente escolar.
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No contexto escolar, há indicadores de que a motivação intrínseca desperta 
e sustenta processos de aprendizagem da mais alta qualidade, constituindo-
se, portanto, num objetivo valioso a ser buscado na área educacional. Um 
estudante motivado mostra-se ativamente envolvido (GUIMARÃES; 
BZUNECK, 2002, p. 2). 

Em artigo sobre o desencantamento com o aprender na escola, Caldas e 

Hübner (2001) apontam uma série de questões e referências, dentre as quais algumas 

são reproduzidas a seguir. Citando Perrenoud (1995), as autoras escrevem sobre 

alunos com “[...] investimento mínimo no trabalho escolar, cujo comportamento 

caracteriza-se por atitudes de escárnio, absenteísmo mental, resistência passiva ou 

de algazarra” (PERRENOUD, 1995 apud CALDAS; HUBNER, p. 3). Nesse 

artigo, as autoras também se apoiam em Hübner D’Oliveira (1998) ao indicar a 

“alegria demonstrada pelos alunos ao sair da escola diante do final da aula ou da 

aproximação de um feriado. Aí está outra indicação de quão desagradável se torna a 

vida escolar” (HÜBNER D’OLIVEIRA, 1998 apud CALDAS; HUBNER, p. 3). 

Expressões semelhantes a essas parecem ser comuns a profissionais da 

educação atualmente. As causas podem ser explicadas, por um lado, no histórico 

de ampliação recente da demanda escolar no país, processo de longa duração, e, 

por outro, na questão da crescente desmotivação que aparenta existir na escola 

contemporânea. De acordo com Caldas e Hübner:

[...] o desinteresse pela aprendizagem escolar permeou as respostas 
dos diferentes sujeitos de forma evidente. Pais consideram a escola 
desinteressante, professores queixam-se do desinteresse dos alunos, e os 
alunos, por sua vez, manifestam claramente o descontentamento com a escola 
acompanhado do desejo de que ela mude. A existência de desencantamento 
portanto parece ser real, tanto nas teorias desenvolvidas, como nos estudos 
práticos (CALDAS & HÜBNER, 2001, p. 3).

As autoras concluem o estudo mostrando dados que apontam para um 

gradual desencantamento dos alunos, e até mesmo de professores, com a escola no 

transcorrer da educação infantil para o ensino fundamental.

As conversas nas salas de professores quase sempre giram em torno de 

problemas de comportamento de alunos, cansaço e dores de garganta pelo fato de 
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precisarem elevar a tonalidade da voz constantemente, ou ainda expressões de alívio 

pela aproximação do período de férias, fim de semana e feriados. Se isso ocorre com 

os professores, como poderia ser diferente com os alunos?

A ideia geral deste trabalho como proposta pedagógica não é de querer 

comparar a história com as ciências naturais, reconhecem-se aqui os limites da 

disciplina enquanto ciência humana e social. Também não se trata de discutir 

educação científica no ensino de ciências naturais, o que também é necessário. O 

que se pretende, em resumo, é o desenvolvimento do pensamento científico nos 

estudantes para uma visão de mundo baseada nos conceitos e na valorização das 

ciências. 

FIGURA 1 Aula-oficina: o desenvolvimento da escrita nas antigas civilizações. 
Argila, cunhas de madeira e serviço de tradução on-line.

E.E. Prof. Emygdio. Campo Grande-MS (Fotos do autor).

Munidos de tal visão de mundo os estudantes encontram-se em melhores 

condições de estarem no mundo como agentes da transformação social sem ignorar 

as questões da ciência, da tecnologia e os direitos dos cidadãos no que se referem 

a esses aspectos. Também se pretende estimular nos jovens o gosto pelas ciências 

de maneira geral e em específico as técnicas e especificidades da profissão do 

historiador, professor e pesquisador, bem como das áreas afins, como a arqueologia, 

a paleontologia e a museologia. Curiosa é a posição epistemológica da geografia nesse 

sentido, a meio caminho entre as ciências naturais e as ciências sociais. Em todo 

caso, deve-se estimular a interdisciplinaridade sempre que possível e as demandas 

da atividade escolar assim permitir. 
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A Educação Científica também possibilita-nos participar na tomada de 
decisões de forma crítica, tendo compreensão dos processos da ciência no 
mundo em que vivemos. Considerando esta possibilidade, um dos meios 
mais promissores de difundir a Educação Científica é por meio da escola, 
mudando o ensino informativo para criativo e transformador. Mas esta 
tarefa é difícil, e um dos vieses dependentes desta transformação é a própria 
formação dos professores, que têm o seu espaço de legitimação na Educação 
Científica (GONZAGA; OLIVEIRA, 2012, p. 2).

Neste trabalho, não se pretende a uma definição precisa de educação científica 

nem mesmo a escolha entre as diferentes propostas ou tendências dela. Mais que 

tudo, pretende-se instrumentalizar os estudantes com o enfoque científico do 

mundo, que permite o pensamento racional, metódico e crítico da sociedade em 

que se vive. Ao historiador cabe analisar o mais objetivamente possível as fontes, 

catalogar, selecionar, extrair o máximo possível de informações delas, cruzar com 

informações de outras fontes do mesmo período e baseado nisso construir as 

hipóteses mais condizentes com as informações extraídas das fontes. Aprender a 

diferenciar hipótese de teoria científica, ter uma compreensão mínima do método 

científico. As subjetividades humanas presentes nas ciências sociais não devem 

constituir obstáculo para o trabalho ou a educação científica nessas áreas, visto ser a 

ciência em geral imprecisa e mutável, evoluindo no tempo conforme as contribuições 

das gerações. 

Há uma evolução não em direção à verdade, à compreensão absoluta da 
natureza, mas em direção à multiplicidade de direções, ao não-absoluto, no 
sentido da complicação e do desdobramento que os conceitos e teorias sofrem 
ao longo desse processo. O progresso é epistemológico, e não ontológico, o 
que nos lembra novamente as idéias de Kuhn, quando defende que a sucessão: 
teoria aristotélica, mecânica de Newton, e relatividade, não representa uma 
“direção coerente de desenvolvimento ontológico” (MARTINS, 1988, p. 1).

Os autores citados chamam a atenção para o fato de que, ao fazer uso de 

fontes primárias em sala de aula, o professor e os alunos não as utilizam do mesmo 

modo que o historiador profissional. É mais um processo de aprendizagem que 

visa despertar o interesse nos estudantes, mostrando-lhes como se dá o processo 

de construção do saber histórico trazido pelos livros didáticos, por exemplo. 
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Para tanto, ao planejar as aulas com a utilização de objetos e materiais históricos, 

o(a) professor(a) precisa levar em consideração as diversas idades dos alunos nas 

respectivas séries, bem como o tempo das aulas, a fim de evitar desperdícios de 

materiais e dispersões do foco da aula planejada. Pode-se sugerir atividades em que 

os alunos tragam fontes primárias de casa para exporem aos colegas de classe. Nesse 

caso, documentos e objetos antigos de família são ótimos exemplos, tais como, 

registros de nascimento, fotografias antigas, objetos pessoais antigos, moedas ou 

cédulas antigas, revistas e jornais velhos, cartas, diários, entre outros.

O professor ao se utilizar da fonte histórica não a utiliza como os 
historiadores na academia, mas com o objetivo de levar o aluno a perceber 
como se constitui a história, como os conteúdos históricos se contextualizam 
com essa fonte. A fonte torna-se então, uma ferramenta psicopedagógica que 
poderá certamente auxiliar o professor na difícil tarefa de estimulação do 
imaginário do aluno na aprendizagem da história (XAVIER; CUNHA, 
2011, p. 3).

Na “Figura 2” a seguir, foram utilizadas réplicas líticas confeccionadas pelo 

professor para servir de material didático nos conteúdos de pré-história. Em alguns 

casos, pode-se realizar uma simulação de escavação arqueológica no pátio da escola 

com alunos do fundamental II, por exemplo. Esta atividade possui um caráter 

altamente lúdico e pode ser planejado com a coordenação pedagógica da escola, 

e de preferência com o envolvimento de outros professores, a fim trabalharem os 

conteúdos interdisciplinarmente. 

FIGURA 2 Réplicas de pontas de lança e flechas pré-históricas confeccionadas
 pelo professor (Fotos do autor).
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Na “Figura 3”, são moedas que fazem parte do acervo pessoal do autor e 

foram analisadas como fontes históricas em sala de aula com os alunos do Ensino 

Fundamental II e do enino médio na E. E. Aracy Eudociak, no período matutino, 

em agosto de 2019, em Campo Grande-MS. 

FIGURA 3 Moedas originais antigas da coleção do autor para fins 

de ensino e pesquisa.

Além disso, o autor e o professor-pesquisador faz uso de materiais didáticos 

ou paradidáticos de sua autoria como parte das pesquisas que realiza em história e 

arqueologia experimental e também as utiliza com a mesma finalidade das fontes 

primárias de sua coleção particular que mantém, conforme recomendação dos 

manuais de conservação preventiva das instituições mais respeitáveis. A utilização 

de fontes primárias ou secundárias em sala de aula, bem como a realização de visitas 

presencial e/ou on-line a museus, ou fazer na sala de aula um museu, é possível e 

viável para despertar nos alunos o interesse intrínseco pelas aulas de história.
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Considerações finais

Para o trabalho didático, o autor pesquisou e experimentou em sala de aula com 

alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio diversos procedimentos baseados 

ou inspirados em metodologias ativas de aprendizagem, e eventualmente PBL 

(Aprendizagem Baseada em Problemas) ou o ensino organizado em projetos, sempre 

buscando melhorar a dinâmica das aulas, almejando a aprendizagem significativa e 

fundamentando sua prática na pesquisa-ação, em que a pesquisa é aplicada à própria 

atividade docente. De forma geral, percebeu-se que houve boa receptividade e até 

mesmo entusiasmo por parte dos estudantes com os procedimentos adotados. 

Observou-se também que manter em alta a motivação intrínseca nos estudantes 

constitui-se em desafio constante à prática docente. Para tanto, o professor-

pesquisador deve sempre procurar se reinventar e buscar inovações nos materiais ou 

nas abordagens. 

Obviamente, também se pode colocar como dificuldade extra a condição 

precária das escolas e os bem conhecidos problemas sociais brasileiros que afetam 

a vida escolar. Porém, todos esses problemas acima mencionados constituem 

em motivos a mais para sempre buscar alternativas que produzam aprendizado 

significativo e dignificante aos estudantes. O contrário seria a resignação frente a 

um lamentável estado de coisas e a um futuro incerto e distópico. Recomenda-se, 

portanto, doravante, pesquisa qualitativa ou quantitativa com coleta de dados sobre 

o desempenho escolar a partir dos pressupostos observados. O próprio autor poderá 

realizá-la futuramente após o retorno das aulas presencias no sistema público de 

ensino. Entretanto, mais pesquisas específicas e com mais rigor metodológico 

certamente são indispensáveis para o aprimoramento da prática docente no que se 

refere à utilização de cultura material no ensino de história.

Referências

BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

BONDÍA, J. L. Notas sobre a experiência e o saber de Experiência. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02>. Acesso em: 13 abr. de 2020.



desalinhopublicacoes

92

BRAGA, R. O Excesso de Informação – A Neurose do Século XXI. 2008. 

Disponível em: <http://www.mettodo.com.br/pdf/O%20Excesso%20de%20

Informacao.pdf>. Acesso em: 13 abr. 2020.

CALDAS, R. F. L.; HÜBNER, M. M. C. O desencantamento com o aprender 
na escola: o que dizem professores e alunos, 2001, Psicologia: Teoria e Prática. 

Disponível em <http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/ptp/article/

view/1091/804>. Acesso em: 21 jan. 2020.

CANDAU, V. M. Direitos humanos, educação e interculturalidade: as 

tensões entre igualdade e diferença, Revista Brasileira de Educação v. 13 n. 37 jan./

abr. 2008. PUC-RJ. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v13n37/05.

pdf>. Acesso em: 2 fev. 2020.

GUIMARÃES, S. É. R.; BZUNECK, J. A. Propriedades psicométricas 

de uma medida de avaliação da motivação intrínseca e extrínseca: um estudo 

exploratório. Psico-USF, v. 7, n. 1, p. 1-08 Jan./Jun. 2002. Disponível em: <http://

www.cienciasecognicao.org/pdf/v13/m318210.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2020.

MARTINS, A. F. P.; O ensino do conceito de Tempo: Contribuições 

históricas e Epistemológicas. São Paulo: Universidade de São Paulo, IFUSP/

FEUSP, Dissertação de Mestrado, 1998. 

RYAN, R. M.; DECI, E. L. (2000). Self-determination theory and the 

facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. Am. 

Psychologist, 55. Disponível em: <https://psycnet.apa.org/buy/2000-13324-007>. 

Acesso em: 3 fev. 2020.

XAVIER, E. da S.; CUNHA, M. de F. O uso das fontes históricas como 
ferramentas na produção de conhecimento histórico: a canção como mediador. 

Disponível em: <http://www.uel.br/eventos/sepech/sumarios/temas/ensino_e_

historia_o_uso_das_fontes_historicas_como_ferramentas_na_producao_de_

conhecimento_historico.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2019.



desalinhopublicacoes

Patrimônio cultural: nasce um novo espaço em 
Jardim/MS

EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA
Exército Brasileiro

EVANDRO DIAS DA SILVA
Exército Brasileiro

Considerações iniciais

“Parece ser consenso dizer hoje que memória, identidade e patrimônio são palavras-

chave da consciência histórica contemporânea” (NOGUEIRA; FILHO, 2020, p. 4). 

Quem preserva a sua memória o faz porque nela se identifica. Identificar-se com ela 

faz com que a valorize. Esse valor reconhecido a torna patrimônio.

O patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial, é produto de processos 

históricos, geográficos, antropológicos, sociológicos e culturais. São diversas as 

“lentes”, os olhares que podem identificar a amálgama de diversas riquezas, símbolos 

das relações interpessoais ao longo do tempo. No recorte espacial de Jardim, dá-se 

parte significativa da Epopeia da Retirada da Laguna (1867), no contexto da Guerra 

da Tríplice Aliança (1864-1870). 

Verificamos, ao longo do tempo, diversas tentativas de preservação e até 

mesmo resgate dessa memória sangrenta, tão representativa do atual Mato Grosso 

do Sul. A Sala de Exposição da Retirada da Laguna (SERL) é mais do que um fruto 
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das ações de manutenção e recuperação da “visão nacional-patriótica,”1 é um convite 

ao povo à visitação ao patrimônio, à memória e à identidade dos heróis da Laguna 

e Dourados.

Nos 150 anos do encerramento da Guerra da Tríplice Aliança, a SERL vem 

para presentear, além dos aficcionados, a comunidade acadêmica e a sociedade de 

Jardim/MS. Esse novo espaço é fruto da conjugação da “Santíssima Trindade” que 

permeia a atividade museal.

Em um país cujo apreço pela memória nacional é deficitário, a iniciativa 

no coração da única operação de retirada que teve sobreviventes2 durante a 

história moderna3 é uma conquista e uma responsabilidade. Exige-se de todos os 

interessados que contribuam para que a SERL não seja um fim em si mesma, mas 

que seja apenas mais um degrau na construção da cena cultural local. 

Este artigo visa apresentar as ações que redundaram na elaboração dessa 

iniciativa que pode, mediante o engajamento de vários atores, ser o ponto de inflexão 

tão sonhado na seara cultural regional.

Iniciativas de preservação da memória da Retirada em Jardim

Desde o século XIX, testemunhamos diversas iniciativas que visam manter viva a 

memória da Epopeia da Retirada da Laguna (1867), episódio marcante no contexto 

da Guerra da Tríplice Aliança (ESSELIN, 2017). O Cemitério dos Heróis da 

Retirada da Laguna (CHRL), atualmente sob gestão do exército, tem uma trajetória 

riquíssima, envolvendo importantes personagens.

Já em 1874, o Império manda erigir um monumento em homenagem não 

somente ao Coronel Camisão e ao Tenente-Coronel Juvêncio, mas também a todos 

que tombaram naquele local, às margens do Rio Miranda (Imagem 1).

1. Maestri (2013).
2. A outra retirada a lograr êxito foi a “Retirada dos Dez Mil”, relatada por Xenofonte, na 
Grécia Antiga. Disponível em: <https://www.correiodoestado.com.br/opiniao/coronel-nyl-
son-reis-boiteux-compara-retirada-da-laguna-e-a-retirada-do/231588/>.
3. Inicia-se ao final da Idade Média, aproximadamente em 1453 d. C. Embora os limites 
cronológicos sejam objeto de debate, a linha temporal desse período estende-se do final do 
século XV até o século XVIII.
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IMAGEM 1 lápide existente no CHRL.

FONTE Acervo pessoal dos autores.

Em 1905, por ocasião da construção da linha telegráfica pela comissão do 
então Major Cândido Mariano da Silva Rondon, o lugar foi descrito como 
sepulturas do Coronel Camisão, Juvêncio e do Guia. Trinta e um anos após 
a última intervenção naquele espaço, a ilustre visita é bastante simbólica 
(GUIMARÃES, 1999 apud LIMA; SILVA, 2019, p. 31).

Rondon foi um militar que se eternizou por sua participação fundamental na 

integração da fronteira oeste (DOMINGUES, 2010). Mais do que uma visita, ao 

dirigir-se a aquele local ermo, ele prestava sua reverência àqueles heróis. 

Em 1925, o local era tratado pelo título de os túmulos de Camisão, Juvêncio 
e Guia Lopes. No mesmo período, o General Malan descreveu o local pelos 
títulos de a Sepultura do Guia Lopes, os túmulos de Camisão e Juvêncio. 
Por constatar o nível de abandono do local, ordena que sejam feitos reparos 
(DALMOLIN; SOUZA, 2011 apud LIMA; SILVA, 2019, p. 33).

Outro grande personagem a destacar a relevância deste lugar é o General 

Malan. Enquanto primeiro subchefe do Estado-Maior do Exército,4 ordenou que a 

área, mesmo sendo particular, fosse mantida.

A partir da década de 1940, após a fundação das cidades de Guia Lopes da 
Laguna e Jardim, o local passou a ser visitado e cultuado como monumento 

4. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/al-
fredo-malan-d-angrogne>.
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cívico e histórico, adquirindo a denominação que configura atualmente 
por Cemitério dos Heróis da Retirada da Laguna. Porém a conservação 
(limpeza e acesso) passaram a ser feitas apenas a partir de 1950, pela CER-3 
(Ibidem, p. 34).

A Comissão de Estradas de Rodagem nº 3 (CER-3), durante sua atuação 

(1945-1983), consolidou o culto aos vultos históricos que tombaram ali: combatentes 

que empreenderam “ao longo de quase 3 mil km (GUIMARÃES, 1999) de 

abnegação, [...] “um esforço hercúleo pela vida” (LIMA; SILVA, 2019, p. 31).

A SERL é a continuidade dessa trajetória de salvaguarda do patrimônio 

cultural. Várias relíquias são, ainda hoje, encontradas ao longo de toda a região. 

A necessidade de garantir que esses bens culturais não se percam é a força motriz 

dessa iniciativa.

Reunião e sistematização do acervo 

Qualquer gestão cultural que se preze segue normas e padronizações. No exército, 

não é diferente. A política cultural do exército define diversos objetivos, dentre os 

quais se destacam: 

projetar a imagem do Exército a partir dos seus valores culturais; preservar, 
restaurar, recuperar e divulgar o patrimônio material histórico, artístico e 
cultural do Exército; incentivar a preservação das tradições, da memória 
e dos valores morais, culturais e históricos do Exército; [...] maximizar a 
difusão, no público interno e no externo, de sentimentos de nacionalidade, 
patriotismo, [...] promover a preservação do patrimônio imaterial de 
interesse para o Exército (CRESPO FILHO, 2005, p. 14).

Observam-se aqui diversos pontos interessantes. Vai muito além do tangível, 

trazendo conceitos como: valores, tradição, patriotismo etc. Ou seja, todo um 

arcabouço subjetivo. A preservação dos bens culturais materiais está imbrincada 

com aquilo que é intangível, transcendental. Ela perpassa cada relíquia, cada peça 

do acervo.
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A SERL deve “difundir a cultura brasileira, promovendo, facilitando e 

estimulando o acesso da população aos bens culturais” (Ibidem). A razão de ser da 

gestão museal é ser facilitadora do acesso da população à cultura e seus bens.

Sendo assim, a preservação consiste em “respeitar o direito de nossos 

descendentes, [...] garantir, às gerações futuras, o conhecimento de sua própria 

identidade. Só se ama o que se conhece, e só se preserva o que se ama” (Ibidem, p. 

21).

A gestão museal exige essa identificação, essa afinidade. Essa relação amorosa 

com a temática acaba por ser o diapasão dessa escolha. É um processo meramente 

subjetivo, daí a grande responsabilidade dos idealizadores em fazer essa escolha de 

forma acertada.

Um dos principais problemas da preservação diz respeito à identificação 
daquilo que deva ser preservado. A seleção do bem cultural a ser alvo da 
preservação é uma ação para a qual não existem padrões bem definidos. É 
uma escolha pessoal e difícil, pois não podemos preservar tudo o que foi 
produzido por gerações. É uma tarefa que depende, fundamentalmente, do 
bom senso de quem está responsável pela sua execução (Ibidem).

Dessa forma, procuramos seguir os parâmetros estabelecidos nas “Instruções 

Gerais para a Criação, Organização, Funcionamento, Preservação e Extinção de 

Espaços Culturais” (BRASIL, 2013), legislação normativa do exército.

Acervo existente

O acervo já existente é composto por materiais encontrados ao longo do tempo pela 

população local, espontaneamente. Encontra-se, no momento, sob a salvaguarda 

do “Museu da CER-3”, localizado na 4ª Companhia de Engenharia de Combate 

Mecanizada (4ª Cia E CMB MEC), no seio da cidade de Jardim/MS. Esse processo 

se intensificou, especialmente de 2014 para cá.

Trata-se de um rico acervo do século XIX, composto por componentes da 

espingarda Minié, utilizada pelo exército brasileiro durante a Guerra da Tríplice 

Aliança contra o Paraguai; projéteis de chumbo; partes de acessórios militares; 

botões de fardamento (Imagem 2). 



98

IMAGEM 2 Mosaico de imagens sobre o acervo que integrará a SERL.

FONTE Acervo pessoal dos autores.

Há ainda um tronco de Braúna que desde 1926 marcava o local do Cambaracê 

(triste episódio da epopeia da Retirada), mas que foi trazido em 2000, para que não 

se perdesse de forma definitiva (LIMA; SILVA, 2019).

Além do material já existente, por determinação do Comando Militar do 

Oeste, estão sendo feitas gestões para reunir o acervo referente à Retirada da Laguna 

que se encontra espalhado por toda a região. Estão transcorrendo tratativas junto a 

possíveis doadores que mantêm em suas residências provas concretas da passagem 

da guerra na região sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Esse riquíssimo acervo justifica a criação da SERL. O novo espaço cultural 

é fruto dessa demanda, desse dever de levar ao conhecimento da comunidade e da 

sociedade em geral os bens culturais oriundos da Retirada. 

A SERL

Apesar do logotipo (Imagem 3) estar como museu, na verdade está sendo montada 

uma sala de exposição: “é um local onde estão expostos objetos de interesse da cultura 

militar, com a finalidade de preservar a história [...] relacionada com a História 
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do Brasil, objetivando a preservação e a divulgação dos valores, das crenças e das 

tradições militares” (BRASIL, 2013, p. 3).

IMAGEM 3 Layout de placa já instalada, em frente à SERL.

AUTORIA Niedson de Carvalho Mendonça.

Ou seja, o acervo deve ter um apelo cultural militar, de cunho eminentemente 

histórico, arraigado em um ideal de exército a ser preservado e difundido. Partindo 

dessa premissa, foram estabelecidos os objetivos da criação do espaço cultural. São 

eles: preservar a memória dos heróis da Retirada; preservar a história da origem 

das cidades de Guia Lopes da Laguna e Jardim, tendo como um de seus elementos 

formadores a antiga Fazenda Jardim, de José Francisco Lopes, o Guia Lopes da 

Laguna; salvaguardar a memória da Epopeia existente na 4ª Cia E CMB MEC; 

divulgar e incentivar a cultura e a valorização da história nacional; integrar o 

turismo cultural relacionado à Retirada da Laguna ao circuito turístico regional; 

fomentar a interação com entidades civis de educação e pesquisa.

O público-alvo da SERL é composto por estudantes, pesquisadores, civis e 

militares, além de turistas que visitam as cidades de Jardim, Bonito e região. Esses 

diferentes grupos representam o quanto é heterogêneo o espectro a ser atendido.

Os estudantes, civis ou militares, sejam oriundos das escolas ou das 

universidades, são o futuro e o presente da formação de opinião em nossa sociedade. 

Pesquisadores, por sua vez, nos permitem sempre um novo olhar sobre cada fato 

histórico, primordial para o enriquecimento do debate.

A integração dos sítios históricos da Guerra da Tríplice Aliança ao turismo 

regional é um sonho antigo de entusiastas e aficcionados da temática. A SERL pode 

ser um passo concreto nesse sentido.

A área total onde será instalada abrange 2.500 m², tendo 214.38 m² de área 

construída (Imagem 4). Essa edificação está sofrendo obras de readequação para 

receber a SERL. Esse imóvel se encontra também dentro da área da 4ª Cia E CMB 



100

MEC, com acesso independente da entrada principal do aquartelamento, mas 

dentro de seu perímetro de segurança.

IMAGEM 4 Visão aérea da área onde será instalada a SERL. 
Em destaque, o imóvel ocupado.

FONTE Acervo pessoal dos autores.

Atendendo aos conceitos de funcionalidade e acessibilidade, o projeto 

prevê: estacionamento; sanitários; bebedouro; área de espera; área de descanso. A 

experiência de cada visitante ao espaço será otimizada pelo conforto oferecido a 

quem por lá passar. 

IMAGEM 5 Mosaico de imagens. Em sentido horário, na parte superior temos a instalação 
antes do início das obras e, em seguida, a mudança do telhado. Abaixo, temos o telhado 

pronto e, por fim, a obra no estágio atual.

FONTE Acervo pessoal dos autores.
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Toda a estrutura (Imagem 5) está sendo gestada para receber o acervo de 

grande valor histórico, para que ele cause o maior impacto possível a cada visita, 

para que cada visitação seja uma experiência única, de identificação, provocando o 

desejo de retornar mais vezes.

A vida vegetativa da SERL

Juntamente com sua estrutura, o acervo demandará diferentes recursos para a 

manutenção e funcionamento da SERL. Por exemplo, no que tange aos recursos 

humanos, o corpo técnico necessita de pelo menos dois militares com formação na 

área de história/geografia/museologia, ou que tenham afinidade com as atividades 

culturais. Ainda em se tratando de pessoas, faz-se necessária uma equipe de 

manutenção periódica, com pelo menos três militares.

A questão econômica seria outro pilar de sustentação do funcionamento 

da SERL. Basicamente, será gerida com recursos oferecidos pelo próprio exército. 

Existem estudos de viabilidade para a implementação futura de fontes diversas 

de financiamento, tais como: venda de ingressos; contribuições; doações; seção de 

lanchonete; loja de souvenir; estacionamento.

De fato, a ação museal depende do engajamento de diferentes atores, em 

diferentes níveis. No caso da SERL, o ideal é que haja uma participação estreita 

de toda a sociedade local. Não só para a garantia da autonomia administrativa e 

econômica da SERL, mas também para que o espaço cultural cumpra sua finalidade.

Considerações finais

O tema da Retirada da Laguna tem enorme importância histórico-geográfica, tanto 

para o exército quanto para a formação territorial do Brasil. A cidade de Jardim foi 

eternizada no mapa do turismo de guerra nacional a partir do surgimento Cemitério 

dos Heróis da Retirada da Laguna.

As iniciativas de preservação da memória da Retirada em Jardim 

demonstram todo o nexo histórico que embasa a iniciativa da SERL. Por ser a 

cidade onde tombaram heróis de guerra, conhecidos e desconhecidos, às margens 

do Rio Miranda, nada mais justo do que ser eleita como lugar de salvaguarda dessa 

memória.
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A reunião e sistematização do acervo demonstra o esforço dos amantes dessa 

temática, de reunir as diversas relíquias que se encontram espalhadas ao longo de 

toda a região. Uma vez reunidos, esses bens culturais poderão ser catalogados, 

preservados e eternizados à disposição de toda a comunidade.

A SERL surge direcionada pelas normas do Exército de Gestão Museal, 

buscando conjugar funcionalidade, acessibilidade e segurança, tanto para os 

visitantes quanto para seu acervo.

Daí surge a importância de vislumbrar como será a vida vegetativa, tendo em 

mente toda a estrutura arquitetônica, administrativa, financeira etc. Acreditamos 

que teremos condições de garantir o pleno funcionamento desse espaço cultural.

Mas não faremos isso sozinhos. Acreditamos ainda que a gestão de 

excelência do patrimônio cultural exige o engajamento de diversos atores. No caso 

da SERL, além de toda a equipe, aficcionados e entusiastas, há a necessidade de 

apoio da iniciativa pública e privada, das instituições educacionais, mas sobretudo 

das pessoas que a cercam.

A SERL é guardiã deste tripé: a memória, a identidade e o patrimônio do seu 

povo. Todo esse processo de gestação aqui descrito visa, única e exclusivamente, dar 

pleno acesso aos verdadeiros donos dos bens culturais: a população.
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Introdução

Geralmente as pessoas possuem um pensamento naturalista do meio ambiente, 

sem levar em consideração as relações e conexões da vida biológica e socioambiental 

existentes entre o ser humano e a natureza.

Ainda existem pessoas com uma visão distorcida da natureza, enxergando-a 

como intocada e sem relação com o homem. É necessário que se conteste esses 

preconceitos estabelecidos numa iniciativa para a mudança de visão, a partir da 

compreensão e relação dos saberes em sua totalidade, possibilitando enxergar 

com clareza o contexto no qual se vive e se rompe com a visão preservacionista e 

naturalista da natureza.

Um dos objetivos da educação ambiental é a criação e ampliação de formas 

sustentáveis na relação sociedade natureza, além de buscar soluções para os 

problemas ambientais, garantindo condições necessárias para a sobrevivência das 

gerações futuras. O que se busca com a educação ambiental, então, é formar essa 

consciência ecológica, de mudança do presente para construir um futuro no qual 
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as pessoas tenham atitudes e comportamentos responsáveis, vivendo e convivendo 

como cidadãos planetários, como sujeitos ecológicos. 

Dessa forma, o objetivo deste relato de experiência é mostrar o resultado do 

Projeto de Extensão Novos Talentos – Aquidauana um Rio de Saberes. O projeto foi 

desenvolvido pela integração dos cursos de biologia, pedagogia, geografia, turismo 

e letras da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Campus Aquidauana), em 

parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (Campus Aquidauana) e 

as Escolas Estaduais Antônio Salústio Areias e Marechal Deodoro da Fonseca. Os 

professores do ensino superior e acadêmicos monitores elaboraram aulas teóricas, 

oficinas, aulas em laboratórios com práticas, aulas de campo e visitas técnicas que 

colaboram para uma formação dinâmica e interativa.

Metodologia do projeto

Seis professores da educação básica da rede estadual de ensino, das áreas de ciências 

(biologia e geografia), participaram do projeto e foram responsáveis pela seleção de 

25 alunos que estavam cursando o sexto e sétimo ano do ensino fundamental. Foram 

escolhidos alunos dos sextos e sétimos anos em função de o conteúdo estudado 

nessas etapas estarem relacionados às questões ambientais.

O trabalho desenvolvido pelas universidades, organizações governamentais 
e não governamentais na área ambiental é um valioso instrumento para o 
ensino e aprendizagem do tema meio ambiente. A relação com as instituições 
próximas a escola pode resultar em simples colaboração ou em significativas 
parcerias para a execução de ações conjuntas (BRASIL, 1998, p. 192).

Essa integração de instituições e a interdisciplinaridade dos conteúdos 

abordados proporcionaram a troca de saberes, levando o aluno da educação básica 

a conhecer, visualizar, contextualizar e assimilar o conhecimento, interpretando 

realidade. Nesse contexto, concretizou-se a aprendizagem significativa do conteúdo 

estudado.

Foi realizado um encontro semanal por 21 meses com os alunos (de 2013 

a 2015) para o desenvolvimento das ações de estudo teórico e prático: palestras, 

oficinas de elaboração de cartazes, demonstrações científicas, participação em 
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mostras e feiras, aulas de campo e aulas práticas em laboratórios de biologia, geografia 

e informática. As visitas externas foram as seguintes: descida de barco no rio 

Aquidauana; visita à empresa de saneamento do estado – Sanesul em Aquidauana; 

visita ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e ao Museu Dom 

Bosco em Campo Grande/MS; visita à Base de Pesquisa do Pantanal em Miranda-

MS; visita ao Projeto Nascente Azul e Aquário Municipal em Bonito-MS; visita ao 

Museu do Homem Pantaneiro e Museu Estação Ciência da Fundação Boticário em 

Corumbá/MS. As aulas eram ministradas com o auxílio de monitores que também 

ajudavam com a organização dos materiais didáticos. Cada exercício realizado se 

transformava numa integração de conhecimento, reflexões, questionamentos e 

esclarecimentos que tinham como tema gerador o Rio Aquidauana.

Atividades de educação ambiental desenvolvidas no projeto

No Dia Mundial da Água, 22 de março, foi ministrada no campus 2 UFMS/CPAq1 

uma aula sobre a importância e função da composição química dos organismos vivos, 

assim como foram abordados o desperdício, a poluição, saneamento básico, saúde e 

ações de conservação da água. Em sala, propusemos aos alunos que recortassem figuras 

específicas relacionadas ao tema para elaborar cartazes, retratando o desperdício e o 

consumismo exorbitante de água em nossa sociedade. Após elaboração dos cartazes, 

houve a exposição e apresentação nas escolas parceiras do projeto.

Após cada aula teórica, os alunos faziam atividades como caça-palavras, 

cruzadinhas e respondiam a perguntas que nos davam a dimensão da aprendizagem 

fixada. As fotografias tiradas no desenvolvimento do projeto e as produções de 

texto elaboradas em outras aulas foram usadas como um roteiro para produção de 

um vídeo que representasse tudo que foi desenvolvido e aprendido. Um vídeo de 

divulgação e conscientização sobre a importância da água para a vida no planeta.

Os alunos foram divididos em 7 grupos com três componentes e um grupo 

com quatro componentes para desenvolver um roteiro de produção no laboratório 

de informática do campus 2 UFMS. A cada atividade externa desenvolvida e viagem 

realizada, eles tiravam as fotos com seus celulares, depois faziam a seleção das 

possíveis fotos que seriam usadas no vídeo e salvavam em uma pasta.

1. CPAq – campus Aquidauana.
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Após a viagem às cidades de Campo Grande, Miranda e Bonito, a atividade 

desenvolvida foi colocar as fotos no Microsoft PowerPoint em sequência e escrever 

o texto que seria utilizado na produção do vídeo que foi finalizado após a última 

atividade de campo para o município de Corumbá.

No CRAs, puderam conhecer o trabalho realizado com várias espécies de 

animais apreendidos pela polícia ambiental ou doações particulares, onde os animais 

são tratados e marcados para serem devolvidos à natureza sempre que possível. Os 

animais marcados são monitorados em sua adaptação ao ambiente onde foi solto.

FIGURA 1 Visita ao Parque Estadual Prosa/CRAS.

FONTE Projeto Novos Talentos.

FIGURA 2 Visita ao Parque Estadual Prosa/CRAS.

FONTE Projeto Novos Talentos.
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No Museu Dom Bosco, tiveram uma aula sobre a cultura e artefatos das 

etnias ali expostas. Também conheceram as coleções de mineralogia e zoologia. 

FIGURA 3 Visita ao Museu Dom Bosco.

FONTE Projeto Novos Talentos (2016).

FIGURA 4 Visita ao Museu Dom Bosco.

FONTE Projeto Novos Talentos (2016).

Na Base de Pesquisa do Pantanal da UFMS em Miranda-MS, conheceram 

as técnicas de coleta de exemplares botânicos e as pesquisas desenvolvidas pelos 

professores da UFMS, fizeram trilhas interpretativas na mata local, identificaram e 

coletaram pegadas de animais por meio de técnica com gesso. 
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FIGURA 5 Visita à Base UFMS.

FONTE Projeto Novos Talentos (2016).

FIGURA 6 Visita à Base UFMS.

PROJETO Novos Talentos (2016).

Em Bonito/MS, a visita foi ao Projeto “Nascente Azul”, onde os alunos 

tiveram a oportunidade de flutuar nas águas límpidas e conhecer a fauna e flora 

aquática, participaram de palestras de educação ambiental com guias turísticos da 

região, e depois visitaram o Aquário Municipal, em que viram as várias espécies de 

peixes que habitam os rios do nosso estado.
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FIGURA 7 Visita a Bonito.

FONTE Projeto Novos Talentos (2016).

FIGURA 8 Visita ao Aquário de Bonito.

FONTE Projeto Nosos Talentos (2016).

FIGURA 9 Palestras de educação ambiental.

FONTE Projeto Novos Talentos (2016).

Em Corumbá, puderam visitar o Museu de História do Pantanal, Estação 

Natureza Pantanal e passear de chalana no Rio Paraguai que recebe as águas do Rio 
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Aquidauana, entre outros. Os alunos tiveram o contato com a história, cultura e a 

natureza pantaneira, desde a formação do complexo Pantanal, sua biodiversidade e 

as peculiaridades culturais.

FIGURA 10 Passeio de chalana.

FONTE Projeto Novos Talentos (2016).

FIGURA 11 Passeio de chalana.

'
FONTE Projeto Novos Talentos (2016).

O museu expõe suas peças arqueológicas de forma que os alunos conheçam 

o homem que habitava o Pantanal há oito mil anos até o momento da chegada do 

colonizador. Parte do museu é bem dinâmico e interativo despertando a curiosidade 

e participação dos alunos que puderam perceber a paisagem pantaneira durante a 

seca e as cheias mediante efeitos sonoros do ambiente e dos animais.
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Também tiveram a oportunidade de conhecer uma réplica do trem por dentro. 

O trem percorria a estrada de ferro Noroeste do Brasil, de Corumbá a São Paulo. 

Pelas janelas do trem, puderam admirar a paisagem do ecossistema pantaneiro. As 

janelas na verdade eram televisões que mostravam a paisagem pantaneira como se 

tivessem dentro do trem realmente. Uma experiência muito interessante para eles 

que nunca entraram em um trem e nostálgica para os professores que vivenciaram 

a realidade.

FIGURA 12 Visita ao Museu do Homem Pantaneiro.

FONTE Projeto Novos Talentos (2016).

FIGURA 13 Visita ao Museu do Homem Pantaneiro.

FONTE Projeto Novos Talentos (2016).
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Por meio dos conteúdos ligados à arqueologia, etnologia, história e 

antropologia, os alunos puderam entender a história de ocupação no Pantanal, assim 

como puderam apreciar a diversidade cultural, artística e ecológica, entendendo 

o espaço museal como fortalecedor de identidade e cidadania das pessoas que 

ali vivem. Após a visita, os professores fizeram uma abordagem caracterizando o 

Pantanal em relação à fauna, à flora da região e à localização geográfica (destacando 

os principais animais que habitam e que são vistos no cotidiano de quem frequenta a 

região), às espécies de plantas predominantes, à conservação da bacia pantaneira e à 

cultura regional. Foi traçado um panorama geral da biodiversidade na compreensão 

de que

Mato Grosso do Sul é coberto por dois principais biomas, Cerrado e Pantanal, 
que ocupam extensas áreas e juntos constituem mosaicos de vegetação 
bastante complexos. Em função da grande extensão territorial, a composição 
florística é bastante diversificada, uma vez que as plantas são elementos fixos 
e só ocorrem em locais onde estão adaptadas às características ambientais 
(FINA, 2015, p. 15).

Logo, esta temática tem uma relevante abordagem para caracterizar, 

compreender, contextualizar, significar a localidade geográfica e cultural na qual 

o homem pantaneiro está inserido, possibilitando a construção de identidade e 

valorização do ambiente regional.

Depois, distribuiu-se uma atividade de produção de texto para os educandos 

descreverem suas conclusões a respeito das aulas de campo desenvolvidas até então 

no projeto. De acordo com Brasil (1998, p. 231), é importante “aplicar um enfoque 

interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico de cada área, de modo que se 

consiga uma perspectiva global da questão ambiental”.

Em continuação às atividades na UFMS, os alunos foram levados ao 

laboratório de informática, onde foram orientados a selecionar as fotos oriundas do 

projeto no programa Microsoft PowerPoint para a produção de vídeos no programa 

Windows Movie Maker. Este vídeo se fundamentou em registrar os momentos 

de aprendizagem as sensações, emoções e experiências construídas durante os 

encontros nas aulas de campo, viagens, entre outras atividades.
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Os alunos aprenderam a usar o programa e desenvolveram a edição do vídeo 

nele. No total, foram produzidos oito vídeos. Cada grupo apresentou o seu vídeo e 

foi selecionado o melhor pelos mesmos.

FIGURA 14 Aulas teóricas para prática na produção de vídeo.

FONTE Acervo particular da autora (2016).

Considerações finais

Essa vivência educativa fez parte de uma postura interdisciplinar de construção do 

conhecimento e elaboração de novas hipóteses. Os alunos puderam trocar as lentes 

do conhecimento, “isso significa sair dos lugares habituais que se pretende universais, 

de onde aprendemos a olhar as coisas e identificá-las de um único ponto de vista” 

(CARVALHO, 1998, p. 19), e, ao se deparar com outras realidades, passam a ter um 

olhar diferente e a buscar soluções de problemas com criatividade.

Em síntese, a prática educativa ambiental se constitui numa práxis do 

conhecimento. Como afirma Paulo Freire (1989, p. 67), “a teoria sem a prática vira 

‘verbalismo’, assim como a prática sem teoria vira ativismo, no entanto quando se une 

a prática com a teoria tem se a práxis, a ação criadora e modificadora da realidade”. 
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Com base nessa reflexão, é compreendida que a dimensão de conhecimentos que a 

EA visa à formação do cidadão ecológico.

O vídeo representou um resumo de todo aprendizado que tiveram durante 

o projeto com enfoque na água, saúde, clima, solo, topografia, hidrologia, relevo, 

território, paisagem, fauna, flora, biomas, cultura e impactos ambientais e educação 

ambiental.

Nesse projeto, a educação ambiental foi pensada “como forma de estabelecer 

um diálogo interdisciplinar na tentativa de primeiro alertar e depois modificar os 

valores e atitudes permitindo a reflexão crítica e a capacidade de participação na 

vida social” (NASCIMENTO, 2015, p. 25). Foi oferecido aos alunos um ambiente 

propício à reflexão, à ação, ao aprender e à construção de novas experiências.

A concepção de educação no projeto foi pautada numa prática problematizada 

de reflexão e ação da realidade, na construção do conhecimento do educando, tendo 

uma visão de mundo e não uma prática “bancária” que deposita no educando um 

conteúdo pragmático sem fundamento, nem propósito (FREIRE, 1987).

Foi priorizada uma prática transversal, em que o professor se apropria de 

novas metodologias, recursos didáticos para contribuir na formação dos educandos, 

permitindo a integração e interação da comunidade escolar em geral, visto que os 

temas selecionados priorizaram o conhecimento de mundo além de descrever a 

realidade pela qual se situam.

Desse modo, buscamos na concepção de Freire (1987) dar um passo à 

frente na adesão de mudança, de renovação, de aprendizagem e produção de 

conhecimentos baseados na reflexão e visão do mundo, bem como uma ação 

dialógica com a comunidade escolar, com o comprometimento, com uma educação 

problematizadora da realidade e revolucionária que abarca o saber em sua 

dimensionalidade e complexidade, produzindo um rico conhecimento cultural, 

cheio de valorização e comprometimento com um futuro melhor.
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Considerações iniciais

A pesquisa arqueológica em Mato Grosso do Sul começou mais tardiamente com 

relação a outros estados brasileiros, há mais ou menos 35 anos. Os pesquisadores são 

poucos, comparados a outros estados, temos como exemplo Pedro Ignácio Schmitz 

(UNISINOS), Gilson Rodolfo Martins (UFMS), Emília Mariko Kashimoto 

(UFMS), Jorge Eremites de Oliveira (UFPEL), Rodrigo Simas de Aguiar (UFGD), 

José Luís Peixoto (UFMS), Beatriz Landa (UEMS), Maria Bernadete Póvoa (USP), 

Eduardo Bespalez (UNIR), Lia Brambilla (UFMS-UAB). As instituições ainda 

se estão estruturando para cobrir um vasto território, com ambiente (3 biomas) 

bastante diversificado.

No centro do estado, encontra-se o Planalto com seus campos e cerrados, 

que têm continuidade em Goiás, Mato Grosso, indo até a fronteira da Amazônia. 

No oeste, os Pantanais do Alto Paraguai se estendem para os estados do Mato 

Grosso e Rondônia e servem de transição para o grande chaco da Bolívia e do 

Paraguai. No leste, as matas (Mata Atlântica), que acompanhamos no Rio Paraná e 
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seus principais afluentes, formam continuidade com as florestas de São Paulo e do 

Sul do Brasil. Em muitos países, esses lugares são geradores de renda, fortalecem a 

economia da região e são responsáveis por criarem novos lugares turísticos para a 

visitação (SCHMITZ, 1988).

No IPHAN, em uma planilha visualizada no site do órgão, reúnem-se dados 

relativos a aproximadamente 26 mil sítios arqueológicos cadastrados em todo o 

Brasil, até abril de 2018. Em Mato Grosso do Sul, existem mais de 720 sítios, sendo 

que 82 sítios arqueológicos possuem arte rupestre e estes causam maior interesse 

de público, inclusive muitos foram notícia conforme esta citação sobre os sítios 

rupestres da região de Alcinópolis:

Aponta o estudo que mais da metade destes sítios estão na Região Norte 
conhecida no meio científico e cultural como “Rota Norte” onde Alcinópolis 
é a cidade detentora da maior concentração de sítios arqueológicos (a terça 
parte) num total de 24, sejam eles com pinturas, gravuras ou pinturas e 
gravuras. São 24 em Alcinópolis, 10 em Rio verde, 04 em Rio Negro, 02 
em Costa Rica, 01 em Pedro Gomes, totalizando 41. Além desses há ainda 
os sítios de três cidades próximas geograficamente como Chapadão do Sul 
que possui 06, Paraíso das Águas 01, Paranaíba 01 e Jaraguari 01, o que 
compreende 50 dos 80 sítios registrados (JM. No MS, turismo arqueológico 
revela história do homem nas Américas).1

É provável que a maioria dos sítios arqueológicos com arte rupestre de Mato 

Grosso do Sul possua potencial para atração turística, pois o que se pode ver não 

se encontra no subsolo e sim nas paredes e gravados em rochas. Por exemplo, os da 

região norte, popularmente chamada de “Rota Norte”, são locais que possuem muitos 

atrativos naturais e que também podem ser aproveitados como potencializadores 

turísticos. A região de Alcinópolis é conhecida como a capital estadual da arte 

rupestre pela lei estadual Lei nº 4.306, de 21 de dezembro de 2012, pelo então 

governador André Puccineli. Apenas nessa cidade, há 24 sítios arqueológicos 

com pinturas, gravuras e um patrimônio aparentemente preservado, e por conta 

disso poderia/poderá receber milhares de turistas ao ano, desde que estruturado 

e seguindo Programa de Regionalização do Turismo do Governo Federal e dos 

1. Disponível em: <https://virounoticiams.com.br/noticia/1434/no-ms-turismo-arqueo-
logico-revela-historia-do-homem-nas-americas. Acesso em: 3 jun. 2020>. 
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governos estadual e municipais. Existe um local que está começando a explorar o 

potencial turístico, até como produto de marketing (com camisetas, canecas, panos 

de prato, copos para tereré), que é o Templo dos Pilares, sítio arqueológico que 

apresenta datações aproximadas de 10.200 anos de idade.

FOTOS 1 E 2 Templo dos pilares – Alcinópolis, já com passadeiras de 
madeiras para turistas.

FOTO Lia Brambilla.
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Outra região com potencial arqueológico e turístico é a região de Aquidauana, 

bacia do Paraguai, sub-bacia do Rio Miranda em Piraputanga. Nessa região, 

foi localizado em uma área particular um paredão de rocha – sítio arqueológico 

Aquidauana 4 – AQ4, no qual existem vestígios de povos ancestrais que ocuparam 

o lugar há milhares de anos. No local, foram encontradas rochas com inscrições, 

sítio AQ5 – Aquidauana 5 – e líticos lascados usados como ferramentas por 

povos coletores de alimentos de 4.800 mil anos aproximadamente (MARTINS, 

2017). Além do grande potencial natural de Piraputanga, ainda existem planos 

de transformar o lugar em um museu a céu aberto, principalmente utilizando as 

escavações realizadas na Estrada Parque Piraputanga, a MS-450, e os materiais 

líticos resgatados.

Segundo Kashimoto (2009), apenas nas margens direitas do Rio Paraná, 

foram localizados 211 sítios arqueológicos, em sua maioria a céu aberto. Nesse 

contexto, sabe-se que se trata de povos que habitavam a região leste (povos caçadores-

coletores-pescadores pré-históricos e povos agricultores ceramistas pré-coloniais). 

Mas os locais, por serem em sua maioria privados, estão sem status de atrativos 

turísticos no momento.

Outra região com grande valor turístico e arqueológico é o Geoparque 

Bodoquena – Pantanal, que inclui registros de alto valor para o entendimento da 

evolução tectono-ambiental da Faixa Paraguai, no oeste do estado. Uma observação 

feita é que o Geoparque Bodoquena – Pantanal, que além de ser um lugar belíssimo 

e de interesse turístico, apresenta “um substrato rochoso com particularidades 

geológicas e paleontológicas que precisam ser preservadas, uma vez que são registros 

de fundamental importância para o entendimento da evolução da geologia e da vida 

na Terra, em escala global” (ROLIM & THEODOROVICZ, 2007, p. 223). Nesse 

local, pode se observar a presença de sítios históricos, arqueológicos, paleontológicos 

com potencial para turismo cultural, histórico e ecológico.

Na região do Geoparque, até o momento em que as pesquisas foram feitas, 

há cerca de 417 sítios arqueológicos, 333 ficam na região de Corumbá. As primeiras 

populações que se estabeleceram no lugar são oriundas do Planalto de Maracaju, 

Chaco, do Sul Amazônico, Planalto Chiquitano e Cerrado Brasileiro. Acredita-se 

que os meios pelos quais essas populações adentraram a região foram fluviais, pelos 

rios da região (PEIXOTO, 1998). A gestão dos sítios do Geoparque da Bodoquena 
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se divide em três grupos: atrativos turísticos; sítios reconhecidos como atrativos, 

mas de visitação moderada ou reduzida; sítios sem visitação e sem status atual de 

atrativos turísticos.

Locais já credenciados como atrativos turísticos

Locais credenciados são os que se localizam em áreas públicas e privadas e as visitações 

são franqueadas, e na maioria das vezes esses locais são dotados de infraestrutura 

turística. No estado, estes estão em fase de licenciamento ambiental e por esse motivo 

alguns deles trabalham com capacidade turística reduzida ou são abertos somente 

para pesquisas acadêmicas, como a Gruta de São Miguel, Nascentes do Sucuri, 

Recanto Ecológico Rio da Prata, Buraco das Araras, Gruta do Lago Azul, Nascentes 

e Grutas Ceita Corê, Buraco do Japonês, Cemitério dos Heróis. 

Sítios reconhecidos como atrativos, mas de visitação 
moderada ou reduzida 

Nesse grupo, enquadram-se sítios com potenciais turísticos ou reconhecidamente 

turísticos, mas alguns lugares não apresentam estruturas adequadas à visitação, como 

os sítios arqueológicos nas fazendas Figueirinhas e Salesianos.

Também se inserem aqui áreas como a Morraria do Sul, que recebe visitação 
turística devido à beleza da região, mas não necessariamente relativo ao 
estromatólito listado como geossítio. Assim, são os seguintes sítios: Sítio 
arqueológico MS CP 03 “Mirante da Arqueologia”, Fazenda Salesianos 
Sítio arqueológico MS CP 01 (“do Lajedo”, Fazenda Figueirinha) Gruta 
Nossa Senhora Aparecida Mirante e estromatólito de Morraria do Sul, 
Mina dos Belgas, Mina Urucum-Vale (ROLIM & THEODOROVICZ, 
2007, p. 271).

Sítios sem visitação e sem status atual de atrativos turísticos

São, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, os geossítios, que não possuem nenhuma 

visitação turística, nem oferecem potencial turístico, pois quem frequenta esse local 



124

são públicos específicos (cientistas). Segundo o site Geoparque Bodoquena Pantanal, 

são estes: locais:

Baía das Garças, Morraria do Puga, Anticlinal Anhumas, Formação 
Cerradinho Formação Tamengo Estromatólitos de Porto Morrinho 
Pedreira Saladeiro/Porto Sobramil Lentes Calcárias do Rio Miranda – 
Estrada Parque Pantanal Sul Borda Oeste da Serra da Bodoquena, Morro 
do Azeite, Fazenda Esperança – Vista dos morros do Maciço, Urucum, 
Morraria Urucum-Santa Cruz, Fazenda Ressaca e Primavera, Estância Li, 
Mineração Horii, Tufas calcárias.2 

Como se verifica, na região existe um potencial turístico que precisa ser 

explorado, porém com todos os estudos de impactos ambientais para se determinar 

o tipo de turismo que melhor se adapte na região, visto que é um que local que possui 

diversos sítios históricos e locais de pesquisas arqueológicas pouco explorados.

O potencial turístico em Mato Grosso do Sul

O estado do Mato Grosso do Sul possui atualmente 79 municípios. Porém apenas 

60 municípios participam dos agrupamentos turísticos, sendo 10 regiões turísticas: 

Caminhos da Natureza, Cone Sul, Bonito/Serra da Bodoquena, Caminho dos Ipês, 

Caminhos da Fronteira, Costa Leste, Grande Dourados, Pantanal, Rota Norte, Vale 

das Águas e Vale do Aporé. Essa divisão em regiões turísticas possibilita um melhor 

planejamento e consolidação de novos produtos turísticos (MARIANI, 2012). 

Uma das promoções que pode colaborar para o desenvolvimento local, 

gerando emprego, renda e auxiliando na economia local de muitos lugares, é o 

turismo. O turismo é a fonte de emprego que gera uma cadeia produtiva de produtos 

e serviços que por sua vez gira a roda da economia no estado, fazendo com que 

muitos produtores possam realizar a divulgação dos seus produtos para os turistas e 

dando a oportunidade de participarem de feiras e eventos, com seus produtos sendo 

exportados para os polos emissores de turistas.

Conforme Mariani (2012), citando Benevides (1999), pode-se observar cinco 

objetivos que permeiam a atividade turística: a preservação e conservação ambiental, 

2. Disponível em: <http://www.geoparkbodoquenapantanal.ms.gov.br/geossitios/>.
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identidade cultural, geração de ocupações produtivas e de renda, desenvolvimento 

participativo e qualidade de vida. Mas de nada adiantam esses objetivos se a cadeia 

produtiva que integra todos os setores participativos não trabalharem de forma 

conjunta. Um dos programas de fomento econômico para as regiões turísticas do 

estado é o Programa Nacional Municipalização do Turismo (PNMTUR), antes 

coordenado pela EMBRATUR em 1992. Segundo esse programa, o objetivo é 

conscientizar os gestores municipais de cada município: “sensibilização, estímulo 

e capacitação de monitores municipais, visando o despertar e reconhecimento da 

importância do turismo como gerador de emprego e renda” (MERIGUE, 2005, p. 

71).

Mato Grosso do Sul é um estado rico em biodiversidade vegetal e animal, 

além de diversos sítios arqueológicos que geram um tipo especifico de público, a 

saber: o turismo científico que pode ser um canal ou nova ferramenta de divulgação 

de locais que têm potencial para se tornarem turísticos, mas isso depende de uma 

série de fatores e estudos que cada município pode realizar. Se essa descoberta for 

de fato realizada, possibilitará futuramente políticas públicas voltadas para o setor, 

levando obras de infraestrutura básica, capacitação dos moradores e uma linha de 

crédito para estruturar o atrativo, fazendo com que os turistas não fiquem apenas no 

eixo Pantanal-Bodoquena. A Rota Norte é um típico exemplo de região que uniria 

turismo científico e turismo de aventura, que aos poucos poderá ganhar públicos 

que são adeptos de esportes radicais. Por que não estender aos sítios arqueológicos 

da bacia do Paraná, no lado leste do estado?

Lunas e Silva (2016), em suas pesquisas, apresentaram uma prospectiva 

de cenário para o setor turístico para os próximos dez anos, segundo a visão dos 

entrevistados. Façamos a averiguação dos cenários segundo os autores.
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QUADRO 1 Análise morfológica dos cenários 2025 do turismo de MS, 
elaborado por Lunas e Silva (2016).

No “Cenário 1”, o turismo é visto como protagonista, levando a um 

planejamento de longo prazo e fazendo que concorra com outros setores para 

receber investimentos econômicos, atraindo investidores internacionais para nosso 

estado. O lado negativo é que pode haver a degradação ambiental, o lado positivo é 

que gera emprego e renda para a população local. 

No “Cenário 2”, o turismo é polarizado. “Neste cenário o ponto de chegada 

do ambiente econômico é um longo período de estabilidade, sem grande crescimento 

em que também não se observam instabilidades do ponto de vista geopolítico” 

(LUNAS & SILVA, 2016). Nesse cenário, o ambiente turístico não muda, porém 

há um apelo mais seletivo para os destinos mais indutores, com um turismo mais 

consciente nas áreas naturais e agregando também uma alternativa com o setor de 

eventos.

No “Cenário 3”, há presença de um turismo alternativo, como vemos nesta 

análise:

A oferta de produtos turísticos no Estado e segmentada, mas mantém 
investimentos poucos e bons roteiros turísticos em polos indutores 
estratégicos, que recebem os investimentos públicos e privados de forma 
seletiva. A qualificação dos profissionais e das empresas se torna deficiente e 
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restrita aos polos que conseguem exercer maior capacidade reivindicatória. 
Com a redução de sua capacidade de investimentos o Estado observa uma 
competitividade marginal para captar eventos no mercado nacional e 
internacional e se concentra em eventos alternativos e o por isso, de menor 
público e lucratividade (LUNAS & SILVA, 2016, p. 233).

Ou seja, veem-se três cenários sugestivos para o estado e vai depender muito 

dos governos federal, estadual, municipal, para o turístico além do setor privado. 

O melhoramento do setor turístico com novos estudos de potenciais turísticos 

associados à arqueologia pode auxiliar nesse processo, visto que os pesquisadores 

especializados na região conhecem diversos locais arqueológicos nesse estado, são 

profissionais que podem auxiliar e muito nessa etapa, fazendo o levantamento do 

local junto a uma equipe multidisciplinar, analisando o tipo de turismo que pode 

existir em cada caso. Lembrando que este deve ser sempre consciente e muito 

pensado para a não degradação local e a construção da identidade também deve 

ser incorporada como parte importante no processo de construção de um plano de 

desenvolvimento local, “imprescindível ao fortalecimento da comunidade em seu 

ambiente, possibilitando-lhe a escolha das melhores soluções e, consequentemente, 

a condução do processo de desenvolvimento local” (KASHIMOTO; MARINHO; 

RUSSEFF, 2002, p. 41).

Considerações Finais

Infere-se, das reflexões aqui desenvolvidas, que o turismo pode ser um processo 

que pressupõe transformações econômicas e sociais às comunidades. O objetivo 

principal deste artigo foi ampliar a discussão sobre a relação entre os conceitos de 

desenvolvimento local, turismo e vincular os locais arqueológicos aos roteiros do 

estado. Especificamente, no caso do desenvolvimento local, verificou-se ser necessário 

dotá-lo de um caráter humano, permitindo que os indivíduos e as comunidades 

tornem-se protagonistas importantes no processo de desenvolvimento. Dessa 

forma, o local, quando encontra e assume a sua identidade, potencializa-se como 

alternativa ao turismo sustentável, em especial, ao turismo cultural arqueológico e ao 

etnoturismo, contribuindo tanto para a preservação ambiental do território quanto 

para a sua respectiva valorização cultural. Ademais, sugere-se que o turismo, se 
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bem planejado, nos locais de sítios arqueológicos, poderá gerar impactos positivos, 

como rotas de visitação gerando mais oportunidades de emprego para a população, 

reconhecimento de seus ancestrais, produção e vendas artesanatos locais.
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Considerações iniciais

Diante de vários avanços tecnológicos presentes em nossa sociedade atualmente, 

observamos um prévio distanciamento no modo em que tratamos espaços de 

sociabilização da cultura, da arte e da história. Tais espaços de salvaguarda da cultura, 

como museus, bibliotecas, arquivos, monumentos, entre outros, buscam de forma 

democrática e singela contribuir com a dita sociedade, a qual, infelizmente, muitas 

vezes se distancia cada vez mais de grande parte de sua população, distanciando esta 

expressiva parcela de sua gênese e da matriz plural de sua identidade cultural.

Neste trabalho, pretende-se abordar sucintamente a importância dos 

museus como espaços culturais em nossa contemporaneidade, levantando algumas 

questões sociais e educacionais, buscando compreender e disseminar a importância 

dos museus na sociedade como um todo. Desta forma, buscamos dissertar e 

compreender a importância dos museus como espaços que atendem tanto a funções 

do meio educacional quanto suas funções sociais, por meio da análise bibliográfica. 
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Mediante esse processo, traremos as seguintes questões centrais: qual a importância 

dos museus para a sociedade e quais suas funções educacionais? 

O museu em suas relações educacionais e sociais

Para compreendermos esses pontos, cabe aqui um breve apontamento sobre o que 

é o museu. Segundo Lara Filho (2006), “o museu é uma instituição ocidental que 

expressa uma intenção de colecionar objetos para serem mostrados” (LARA FILHO, 

2006, p. 7). Para Medeiros e Marques (2011, p. 786) o museu é considerado “herança 

material de um povo”, ou seja, é um local de reflexão e aprendizagem mediante objetos 

de acontecimentos passados, lugar de história.

De acordo com a publicação Conceitos-chave da Museologia:

O termo “museu” tanto pode designar a instituição quanto o estabelecimento, 
ou o lugar geralmente concebido para realizar a seleção, o estudo e a 
apresentação de testemunhos materiais e imateriais do Homem e do seu 
meio. A forma e as funções do museu variaram sensivelmente ao longo dos 
séculos. Seu conteúdo diversificou-se, tanto quanto a sua missão, seu modo 
de funcionamento ou sua administração. [...] A definição profissional de 
museu mais conhecida atualmente continua sendo a que se encontra nos 
estatutos do Conselho Internacional de Museus (ICOM), de 2007: “o museu 
é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e 
do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, estuda, 
expõe e transmite o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu 
meio, com fins de estudo, educação e deleite” (ICOM, 2013, p. 64).

Essa definição do Conselho Internacional de Museus (ICOM) vai de encontro com 

a definição oficial determinada nacionalmente. No Brasil, a partir do ano de 2009, 

temos a instituição do Estatuto dos Museus, por meio da Lei nº 11.904/2009, a qual, 

em seus Arts. 1º e 2º, define:

Art. 1º Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições 
sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e 
expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação 
e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico 
ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da 
sociedade e de seu desenvolvimento. Parágrafo único. Enquadrar-se-ão nesta 
Lei as instituições e os processos museológicos voltados para o trabalho com 
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o patrimônio cultural e o território visando ao desenvolvimento cultural e 
socioeconômico e à participação das comunidades. Art. 2º São princípios 
fundamentais dos museus: I – a valorização da dignidade humana; II – 
a promoção da cidadania; III – o cumprimento da função social; IV – a 
valorização e preservação do patrimônio cultural e ambiental; V – a 
universalidade do acesso, o respeito e a valorização à diversidade cultural; 
VI – o intercâmbio institucional. Parágrafo único. A aplicação deste artigo 
está vinculada aos princípios basilares do Plano Nacional de Cultura e do 
regime de proteção e valorização do patrimônio cultural (BRASIL, 2009).

Define-se, dessa forma, o conceito de museu enquanto instituição da salvaguarda 

cultural (Art. 1º), bem como os princípios básicos que devem nortear o funcionamento, 

visão e missão destas instituições (Art. 2º), tendo essa legislação valor legal em todo 

o território nacional.

Os museus, como nos lembra Ramos (2004), em seus primórdios, tinham 

por objetivo a manutenção da história e da memória das elites:

Ninguém vai a uma exposição de relógios antigos para saber as horas. 
Ao entrar no espaço expositivo, o objeto perde seu valor de uso: a cadeira 
não serve de assento, assim como a arma de fogo abandona sua condição 
utilitária. Quando perdem suas funções originais, as vidas que tinham no 
mundo fora do museu, tais objetos passam a ter outros valores, regidos 
pelos mais variados interesses. O que merecia ficar no museu de feição mais 
tradicional era, em geral, o objeto da elite: a farda do general, o retrato do 
governante. A cadeira do político, a caneta do escritor, o anel de um bispo... 
tudo isso compunha o discurso figurativo de glorificação da história de 
heróis e indivíduos de destaque (RAMOS, 2004, p. 19).

No entanto, com o tempo, muita coisa mudou, inclusive essa visão elitista e 

exclusivista das instituições, que passam a ter visões mais diversificadas e plurais, 

graças, segundo Ramos, ao papel educativo que as instituições passam a ter na 

sociedade:

Atualmente, os debates sobre o papel educativo do museu afirmam que 
o objetivo não é mais a celebração de personagens ou a classificação 
enciclopédica da natureza, e sim a reflexão crítica. Se antes os objetos eram 
contemplados, ou analisados, dentro da suposta “neutralidade científica”, 
agora devem ser interpretados (RAMOS, 2004, p. 20).
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Justifica-se assim a missão de salvaguarda da cultura da sociedade, em que a 

instituição museal está inserida, partindo, é claro, da visão e do objetivo primários 

para o qual a instituição foi individualmente criada. Como podemos observar 

atualmente, os museus podem ter múltiplos objetivos iniciais, tais como, a memória 

da localidade, o processo de ocupação territorial, ocupações ancestrais, arqueologia, 

etnologia, meio ambiente, astronomia, colecionismo, algum processo econômico 

ou social, agricultura, indústria, comércio, educação, política, movimentos sociais, 

entre outros.

Contudo, apesar da pluralidade temática apontada, esse espaço é ainda 

desconhecido por muitos, e ainda há aqueles que o compreendem como um local de 

armazenar “coisas velhas”. De fato, muitos objetos carregados de simbologias estão 

armazenados neste local, porém é um equívoco mensurar tais obras como sendo 

pura e simplesmente um amontoado de “coisas velhas”, num sentido pejorativo. 

Vemos assim, de acordo com Sampaio (2016), o museu como um espaço de 

salvaguarda cultural que se desenvolve acompanhando o processo de evolução da 

sociedade na qual está inserido:

Os museus ajudam cada um de nós a perceber qual o nosso propósito, 
qual a nossa função, ajudam-nos a decifrar a nossa identidade como seres 
humanos. Em conclusão, podemos afirmar que se os museus conseguirem 
realizar a sua missão perante a sociedade, então estão também a contribuir 
para uma sociedade mais funcional. Através dos museus um indivíduo pode 
tornar-se mais eficiente e sentir-se mais realizado na sua profissão, na sua 
família e consequentemente contribuir igualmente para as gerações futuras 
(SAMPAIO, 2016, p. 35).

Segundo a autora, a experiência do contato com o museu não se trata apenas 

das questões históricas, é algo intrínseco à natureza do ser humano, que pode 

contribuir para a compreensão de questões sociais permanentes em nossa sociedade 

através de uma linha temporal presente. Dessa forma, verifica-se a necessidade 

de compreensão do sentido de pertencimento do indivíduo enquanto membro da 

sociedade observada:

É imprescindível que um indivíduo sinta que possui uma função tanto na 
vida profissional como na vida pessoal entre a família e os amigos. Assim 
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as instituições religiosas, educacionais e culturais entre outras, têm como 
missão interagir e orientar a comunidade. Consequentemente, os museus 
têm como missão não só preservar o patrimônio do qual são compostas 
as coleções, mas sobretudo promover a aprendizagem e o conhecimento, a 
inclusão de todas as pessoas da comunidade através do diálogo (SAMPAIO, 
2016, p. 44).

Observa-se, assim, a necessidade de realização de trocas mútuas no ambiente 

museológico, como no exemplo apontado por Frigo (2018), no Museu Formosa do 

Sul:

Com esse olhar, o Museu de Formosa do Sul desenvolve um programa 
educativo e cultural, que apresenta como perspectiva realizar ações e 
projetos, que estimulem a inclusão da comunidade e dos visitantes, tornando 
o espaço do Museu uma arena de encontro, em que ensinar e aprender sejam 
alternativas possíveis não só para a equipe da instituição, mas para todos que 
de alguma forma participaram de suas ações (FRIGO, 2018, p. 9).

Nesse caso, percebe-se o museu como um lugar de pertencimento de 

memória, de inspiração, de formação do ontem, hoje e amanhã, algo também 

apontado anteriormente por Ramos (2004) e Sampaio (2016). Ou seja, um ambiente 

de se pensar, colaborar e produzir, unindo assim comunidades acerca da valorização 

desse ambiente.

Para Café (2007), nesse contexto, o museu assume alguns pontos de suma 

importância para sua execução e existência, sendo eles: a comunicação, onde o 

museu é um local privilegiado para estabelecer uma relação comunicativa com 

os indivíduos e a comunidade; o patrimônio, onde o museu assume um papel 

de defensor, alertando a administração pública sobre sua importância, além da 

necessidade de criação de leis para um respaldo adequado, bem como sensibiliza os 

cidadãos para o seu papel na preservação desse patrimônio; a liderança, papel este 

presente no museu, buscando recuperar a transmissão de valores das comunidades; e 

a gestão, a qual deve se relacionar com a sua função na comunidade após a realização 

de um “diagnóstico do ambiente externo” (CAFÉ, 2007, p. 53-54).

O mesmo autor também defende o papel educativo dos museus perante a 

sociedade, o que permite ao cidadão ter “uma percepção mais abrangente de cidadania 
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que, ao relacionar as referências patrimoniais presentes no museu (a memória) com 

toda a sua própria realidade” cotidiana, permite-lhe atuar na “construção de seu 

próprio futuro” (CAFÉ, 2007, p. 69). O autor ainda afirma:

Por este motivo, a relação Museu/educação é indissociável, pois, como já se 
referiu, com o museu não se pretende apenas o armazenamento de objectos do 
passado para simples contemplação nostálgica. Pretende-se antes a formação 
de cidadãos conscientes que, através da memória do passado, obtenham um 
melhor entendimento do presente, da sua identidade, modificando a sua 
realidade, contribuindo para um efectivo exercício de cidadania (CAFÉ, 
2007, p. 69-70).

Pontua-se, dessa forma, que cabe a todos nós envolvidos com arte, cultura, 

história, memória e patrimônio, investigar onde, quando e quais os recursos 

destinados aos museus, bem como instituições similares, visando salvaguardar 

esses espaços, essas memórias, a história da sociedade em que estamos inseridos, 

fortalecendo o sentimento de pertencimento dos cidadãos que a compõem.

Considerações finais

Assim, verificamos a importância dos museus enquanto espaço que salvaguardam 

a cultura de uma determinada sociedade, abordando aspectos sociais, históricos, 

artísticos, econômicos, políticos, entre outros. Ou seja, é um ambiente de reflexão e 

compreensão que auxilia o ser humano identificar suas raízes, seu contexto.

Contudo, é preciso combater visões equivocadas sobre a importância dos 

museus, tais como, “ser um local de armazenar coisas velhas”, num sentido de 

menosprezo. A falta de orientação aliada à alienação de indivíduos faz com que 

diversas pessoas se privem do conhecimento proporcionado pelos museus, ficando 

subalternos a conceitos pejorativos sobre esses espaços.

Vale ressaltar que os poderes públicos das esferas municipal, estadual e 

federal devem proporcionar condições favoráveis de forma integral aos museus que 

correspondem, visto que omitir ações de preservação de um espaço que “vibra” arte 

e cultura causa um definhamento cultural no espaço-tempo, podendo prevalecer 

apenas as verdades que possivelmente interessa a uma minoria colonial.
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Dessa forma, o museu como um todo deve estar presente para o cotidiano 

escolar e a comunidade, deve ser um meio de informação e transformação, que 

possibilite diversas experiências, tornando cada sujeito um ser consciente de suas 

bases culturais, ou seja, não sendo este um agente alienado perante um sistema que 

pensa apenas num ser operário, não crítico ou reflexivo.
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Introdução

A infraestrutura informacional no campo das artes ainda é pouco desenvolvida no 

estado de Mato Grosso do Sul, tendo em vista as poucas bibliotecas denominadas 

como exclusivas de acervo de artes, bem como as poucas pesquisas que abordem 

tal tema nas bases de dados das universidades do estado. Entretanto, mesmo com 

esse cenário, faz-se necessária a preocupação com a organização das informações 

presentes nessa área. 

A partir dos estudos de Maria Christina Barbosa de Almeida (1998), sobre a 

organização da informação em artes e sobre as bibliotecas e os museus nem sempre 

terem seus limites espaço/organizacionais bem delineados, verifica-se que, desde 

antes da era cristã, esses espaços culturais têm desenvolvido atividades paralelas no 

que tange à guarda de coleção de livros e artefatos artísticos: 

A formação, tanto do museu antigo quanto da biblioteca, registrava a 
preocupação de reunir e organizar coleções para preservá-las. Coletar e 
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organizar livros e documentos estava diretamente relacionado a coletar e 
organizar curiosidades, obras de arte e espécimes das ciências naturais e sua 
finalidade principal era o estudo, a aquisição de conhecimento (ALMEIDA, 
2006, p. 163).

Contudo, apesar da informação da arte ainda carecer de uma organização 

mais efetiva, alguns museus como o MARCO (Museu de Arte Contemporânea), 

localizado em Mato Grosso do Sul, conta com uma biblioteca especializada em 

arte. Logo, o objetivo de nosso trabalho é discorrer sobre essa biblioteca situada no 

museu de artes mais importante do estado, sendo a única biblioteca especializada 

em tal tema no estado.

Apesar de uma biblioteca especializada e de um centro de documentação 

terem a preocupação com o tratamento da informação documental do seu 

acervo e seu contexto girar em torno da preservação e conservação, um centro de 

documentação, por ter uma preocupação mais especializada em seu acervo, faz disso 

a sua preocupação principal. No caso da arte, em muitos casos há uma bifurcamento 

de tais atividades entre o processo de cuidado desse acervo e o oferecimento de 

serviços relativos à biblioteca e ao cuidado com a conservação. A fim de elucidar tal 

questão, faz-nos necessário refletir inicialmente sobre essa terminologia e função 

das bibliotecas, principalmente especializada em arte.

Bibliotecas, museus e arquivo: a documentação como 
convergência

A partir das bibliotecas públicas como ponto inicial para as nossas reflexões, a 

Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim em Mato Grosso do Sul é o nosso ponto 

de partida para a montagem do acervo do museu do MARCO. A biblioteca foi criada 

em 1981 dentro de um centro cultural, foi o primeiro repositório na construção de 

um acervo de livros de arte de MS, que posteriormente muitos irão constituir o 

acervo do MARCO. Constituindo-se como um equipamento cultural, em que em 

muitos lugares seja o único disponível para a população, de acordo o manifesto da 

IFLA, é a “porta de entrada” ao conhecimento:
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A biblioteca pública se caracteriza como um equipamento cultural e 
também um local de construção permanente de cultura, uma vez que 
permite a aprendizagem permanente. Em seu Manifesto a IFLA, em 
parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 
e Cultura (UNESCO) atestam que: “A biblioteca pública, porta de entrada 
para o conhecimento, proporciona condições básicas para a aprendizagem 
permanente, autonomia de decisão e desenvolvimento cultural dos 
indivíduos e grupos sociais” (UNESCO, 1994, p. 1).

Para tanto, dessa biblioteca pública passamos a uma especialização dessa 

atividade ao se criar o Museu de Arte Contemporânea, sendo até hoje o acervo 

da biblioteca do MARCO alimentada também pelos livros de artes repassados 

tanto pela Biblioteca Pública Estadual quanto pelo Sistema Estadual de Bibliotecas 

Públicas (SEBP/MS).

As bibliotecas especializadas, como afirmado por Figueiredo (1978), são 

um produto do século XX, devido à necessidade da especialização dos serviços 

bibliotecários, objetivando um atendimento às necessidades de seus usuários, como 

resultado dessa sociedade do conhecimento, em que a velocidade das informações é 

cada vez maior. Segundo definição de Figueiredo (1978), as bibliotecas especializadas 

se diferenciam das bibliotecas comuns, com assuntos gerais, pela estrutura geral em 

que o material é oferecido.

As bibliotecas especializadas diferenciam-se por sua estrutura orientada 
ao assunto, uma vez que as organizações maiores nas quais se inserem, têm 
normalmente objetivos mais específicos que gerais. Muito naturalmente 
se conclui pelos tipos de pessoas de que são servidas: pessoas associadas 
as organizações mantenedoras e que têm interesses e habilidades especiais 
(FIGUEIREDO, 1978, p. 156).

Tendo a diferenciação do acervo como grande ponto, ao se criar uma 

biblioteca especializada em arte dentro de um museu, temos a preocupação com 

a preservação e difusão da memória e manutenção de um sistema cultural, como 

dito nas palavras de Dempsey (2000), em que as bibliotecas, museus e arquivos são 

“instituições de memórias”. Essa memória estará perpetuada através da preservação 

e conservação de seus acervos. Como nos dizeres de Almeida (2006, p. 164), as 
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funções básicas dessas instituições de memória constituem-se em atividades básicas 

de preservação e sua composição dentro de um sistema cultural público: 

[...] coletar, preservar, organizar e dar acesso público ao patrimônio 
cultural sob sua guarda, seja para fins educacionais e de pesquisa, seja 
para enriquecimento cultural ou entretenimento. Estas instituições têm 
ainda em comum o fato de serem, em sua maioria, instituições públicas ou 
organizações não governamentais – mantidas com recursos privados para 
fins públicos e, muitas vezes, também com financiamento público. Essas 
instituições são, portanto, parte do sistema cultural público (ALMEIDA, 
2006, p. 164).

Logo, o atendimento ao público específico e sua constituição de dentro de um 

sistema cultural, já dentro de uma unidade de informação cultural que é o Museu, 

não constitui como uma reserva técnica e um centro de documentação. Assim, 

temos a biblioteca especializada em Artes do Museu de Arte Contemporânea, 

sendo a única do estado nesse assunto.

A biblioteca de arte do MARCO

O Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul foi criado por meio do 

Decreto nº 6.266, em 17 de dezembro de 1991. A primeira sede localizava-se na 

Avenida Calógeras, nº 2499, esquina com a rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 

em edifício adaptado para a finalidade museológica, permanecendo nesse endereço 

até 1999, quando foi instalado provisoriamente na rua Barão do Rio Branco, nº 1980.

A atual e definitiva sede foi concluída em julho de 2002, com recursos da 

Lei de Incentivo à Cultura e com projeto do arquiteto Emmanuel de Oliveira. 

Desde então, as artes visuais do estado tiveram uma possibilidade maior de diálogo 

com outras regiões e mais oportunidade de divulgação da produção artística local, 

respeitando e valorizando a diversidade de linguagens e temas. 

A biblioteca passou a fazer parte do acervo do Museu a partir de 2006, já 

na nova sede. O MARCO recebeu uma coleção de livros doados pelo Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul na época. Os livros foram todos devolvidos por não 

se tratarem de livros de arte, mas a ideia da instalação de uma biblioteca no Museu 

já estava germinando.
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Em 2006, o MARCO entrou em contato com outros museus, com a Biblioteca 

Nacional e outras instituições, solicitou doações de livros de artes para compor o 

acervo da nova biblioteca que estava se formando. Maysa Barros, coordenadora do 

museu até 2017, disse que visitou muitos museus desde que assumiu a coordenação, 

tanto na antiga sede, de 1992 a 1994, como na atual sede, de 2002 a 2017, sempre 

observando as bibliotecas de outros museus e os catálogos das exposições. 

Entrei em contato com muitos museus, solicitando doações para nossa 
pequena biblioteca, tanto de livros como de catálogos. E também entrei em 
contato com alguns amigos embaixadores, editores, fazendo o mesmo pedido 
e fomos atendidos. Com isso o nosso acervo foi crescendo e se consolidando 
como a biblioteca de arte do MARCO (BARROS, 2020).

Hoje, a biblioteca do MARCO oferece aos visitantes um acervo de 3.173 

livros sobre artes visuais, já tombados e catalogados. O MARCO recebe doações de 

livros de instituições como o Ministério da Cultura e o Itaú Cultural.

Na biblioteca do Marco, podem ser encontradas obras que são verdadeiras 

relíquias, como o livro Reflexos do Real Invisível, sobre a obra da artista sul-mato-

grossense Vega Neri. O livro traz publicada uma poesia que o poeta Carlos 

Drummond de Andrade dedicou à artista.

No acervo, encontram-se obras sobre grandes pintores da arte mundial, e 

também há uma estante reservada exclusivamente para artistas sul-mato-grossenses 

e mato-grossenses, na época do Mato Grosso uno.

A biblioteca também possui em seu acervo documental peças importantes, 

como os diários escritos à mão pela artista visual Lídia Baís. Para o visitante ter 

acesso ao documento, é necessário avisar previamente, fazer uma inscrição, e depois 

tomar determinadas precauções no manuseio, como a utilização de máscara e luvas 

cedidas pelo museu.

A grande vantagem de se ter uma biblioteca exclusiva sobre artes visuais dentro 

das instalações de um museu de arte contemporânea é que o público pode estudar 

um pouco sobre as obras na biblioteca, conhecer um pouco mais sobre a história 

dos artistas e sua produção e depois conferir in loco algumas das obras de referência 

dos artistas e da arte sul-mato-grossense ou até mesmo de outras localidades. Com 

a biblioteca, o MARCO completa as suas atividades e se torna referência ao público 
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com a oportunidade de formação e fruição. A biblioteca também é muito utilizada 

como local de estudos para realização de trabalhos escolares nas disciplinas de artes 

e afins.

A biblioteca do MARCO atualmente não possui um bibliotecário efetivo. 

No início do projeto, em 2006, quanto foi realizado o segundo concurso para a 

Fundação de Cultura de MS, foi aprovada uma bibliotecária, que ficou por menos 

de um ano na instituição. Desse tempo para cá, não houve mais o trabalho de um 

bibliotecário, sendo o atendimento feito por servidores do museu e com assistência 

dos bibliotecários lotados na Biblioteca Dr. Isaías Paim, que sempre auxiliam no que 

tange aos softwares de automação e também nas regras de catalogação e classificação. 

Existem ainda muitos livros armazenados num compartimento do MARCO que 

precisam ser catalogados, para poderem ser disponibilizados para consulta do 

público visitante. 

Segundo uma das responsáveis pela biblioteca do Marco, Lenise Barros, 

a importância de ter uma biblioteca no museu é que ela serve para estimular a 

pesquisa e a produção de novos estudos, de novos olhares e saberes acerca da arte e 

da arte educação. 

E para isso, aprofundar os conhecimentos sobe a arte moderna, 
contemporânea e regional, visto que a biblioteca, até o momento, é uma 
preciosidade em nosso Estado e é a única especializada nesses temas. Nós 
fomentamos o público apreciador de arte, estimulando a reflexão crítica e 
interpretativa por meio da arte, e fortalecemos a imagem institucional do 
museu como locus de produção e conhecimento científico (FEITOSA, 2020).

Destarte, para um estado como Mato Grosso do Sul, ter uma biblioteca 

especializada em arte inserida dentro de um Museu torna-se de fundamental 

importância, pois amplia seu acesso para a população, além da universidade, visto o 

curso de Artes Visuais que tem no estado e provavelmente deve ter seus acervos de 

coleção no tema referente.



145

Considerações finais

Conforme aponta a proposta deste artigo, a convergência entre museus e bibliotecas 

especializadas num mesmo espaço público proporciona uma experiência muito 

positiva aos visitantes e usuários, que têm a oportunidade de, num mesmo local, 

fruir as obras do acervo do museu e também ter acesso a materiais históricos e 

bibliográficos sobre as obras expostas.

Segundo Homolus, apud Almeida (2016), Homolus foi um dos primeiros 

autores a discutir as convergências entre as três instituições de preservação, em 

artigo publicado em 1990:

[...] museus, arquivos e bibliotecas têm muitas características em comum 
e fazem parte de um espectro ou continuum de instituições que possuem 
necessidades específicas, mas problemas comuns, e diferenciam-se uma das 
outras pela natureza de suas coleções, pelos objetivos de suas instituições e 
pelo público atendido (HOMULUS apud ALMEIDA, 2016, p. 164).

Trata-se de uma experiência muito rica, que agrega ao visitante informações 

e mais oportunidades de aproveitar as possibilidades que o museu oferece. Apesar 

de aqui em Mato Grosso do Sul essa convergência não ser muito comum, no mundo 

todo esses vínculos entre museu e biblioteca era considerado bastante natural. 

Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, os gabinetes de curiosidades, 
que surgiram a partir dos descobrimentos, eram, muitas vezes, ligados a 
bibliotecas e demonstravam que os vínculos entre as mais diversas coleções 
eram vistos com naturalidade (ALMEIDA, 2016, p. 169).

Daí a importância da biblioteca de artes do Marco, única no estado 

especializada em artes e que está localizada dentro de um museu. A biblioteca é 

bastante visitada por estudantes para trabalhos escolares e por artistas que buscam 

informações para suas pesquisas. 

Aponta-se a necessidade da presença de um bibliotecário especializado 

em artes, pois no momento o atendimento na biblioteca do MARCO é feito por 

servidores voluntários do próprio museu, que não possuem formação específica em 

biblioteconomia. Almeida fala sobre a importância de uma formação profissional 
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“mais aberta ao diálogo e que favoreça a aproximação das três áreas [bibliotecas, 

arquivos e museus], e destaca a necessidade de compartilharem terminologia, 

conceitos e competências comuns” (ALMEIDA, 2016, p. 1). Ressalta, ainda, a 

relevância de se promover a interação de bibliotecários, arquivistas e museólogos 

para a realização de um trabalho conjunto e mais eficaz.

As convergências entre essas instituições e as possibilidades cada vez mais 
viáveis no sentido de tornar toda a informação acessível a todos os públicos 
estimula-nos a rever seus processos de produção e circulação de informações 
em busca de novas articulações que sejam mais produtivas e eficazes 
(ALMEIDA, 2016, p. 164).

Essa necessidade é trazida de acordo com a diferenciação dos públicos, pois os 

visitantes de uma biblioteca comum têm demandas diferentes dos visitantes de uma 

biblioteca especializada, notadamente uma biblioteca de artes localizada dentro de 

um museu, como acontece no MARCO. O museu tem uma excelente equipe de arte 

educadores para receber seus visitantes, acompanhando escolas e instituições em 

visitas ao acervo permanente e às exposições temporárias, mas faltam profissionais 

devidamente formados e especializados para atender aos usuários da biblioteca 

e para realizar catalogação de muitos livros que não se encontram disponíveis ao 

público.

Os públicos recebem tratamentos diversos não apenas em função do tipo de 
instituição – museus, arquivos ou bibliotecas – mas também de seu perfil. A 
mediação desenvolve-se de maneira totalmente diferente em uma biblioteca 
especializada e em uma biblioteca pública, por exemplo, embora, em linhas 
gerais, sua função seja facilitar o acesso ao acervo e estimular o seu uso 
(ALMEIDA, 2016, p. 169).

Pela sua importância e pelo seu papel cultural dentro das artes sul-mato-

grossenses, o MARCO, a partir da iniciativa da instalação da biblioteca especializada 

em artes, ampliou sua função de formação e difusão das artes no estado. Deve-

se rever suas necessidades e ampliação da divulgação do espaço, para que novos 

públicos possam usufruir desse rico espaço de divulgação da arte contemporânea.
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Considerações iniciais: CEDOC Antônio Brand

O Centro de Documentação Indígena Antônio Brand (CEDOC) está localizado na 

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), sendo que, durante o nosso período 

de estágio e extensão, foi observado a necessidade e a importância do trabalho de 

conservação e de documentação acerca dos povos indígenas, sua cultura, história e 

estrutura social.

É importante enfatizar que Mato Grosso do Sul é um dos estados brasileiros 

que mais se concentram populações indígenas, com as seguintes etnias existentes: 

Guarani Kaiowá, Guarani Ñandeva, Terena, Kadiwéu, Kinikinau, Ofaié, Guató, 

Kamba, Atikum, Chamacoco e Ayoreo (CHAMORRO; COMBÈS, 2015). 

Entretanto, ainda é notório o descaso da população não indígena acerca desse 

assunto, muitas vezes sendo por falta de conhecimento sobre a diversidade desses 

povos. E é neste sentido que podemos analisar a importância do acervo, pois através 

dos materiais preservados pode-se contribuir com uma transformação social.
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O CEDOC faz parte do Núcleo de Estudos e Pesquisas das Populações 

Indígenas – NEPPI/UCDB. O NEPPI é um órgão de natureza executiva que 

foi criado na UCDB em 1995, incorporando atividades de pesquisa e extensão 

direcionadas às populações indígenas, em especial, as que habitam o Mato Grosso 

do Sul. Em 1997, foi criado no NEPPI o Centro de Documentação Indígena Teko 

Arandu, que no ano de 2017 foi renomeado como CEDOC Antônio Brand. O 

centro é referência em todo o território Cone Sul, sendo assim, possuímos um vasto 

acervo referente às populações indígenas: livros, fotografias, jornais, entrevistas, 

microfilmes, CD’s, DVD’s, fitas VHS, contratos trabalhistas e documentos diversos.

No início de 2020, continuamos o trabalho de organização, de catalogação, 

escaneamento e de inserção na biblioteca Antônio Brand de diversos tipos de 

documentos acerca das vivências indígenas, sendo estes: livros; fotos; artigos; mapas; 

teses; entrevistas; revistas; textos avulsos; jornais; documentos, encontrando-se 

alguns da própria autoria de Antônio Brand. No que se diz respeito à constância de 

documentos que foram anexados ao sistema, podemos afirmar que 36% são jornais, 

32% são fotos, (contabilizando 4.488 imagens), 11% são livros e 9% são documentos.

Nesse sentido, o CEDOC apresenta uma grande diversidade de fotos, 

abrangendo várias temáticas. Durante toda a atuação desse trabalho, foram 

analisadas principalmente fotografias dos povos Kaiowá e Guarani, o que trouxe 

um vasto conhecimento sobre essas populações para todos os estagiários e 

extensionistas. Desse modo, são existentes registros sobre a vivência, alimentação e 

rituais de diversos povos, ressaltando a relevância da preservação de fotos como uma 

importante fonte histórica.

A execução do trabalho por parte dos estagiários e extensionistas é feita de 

forma a ser reconhecido como trabalho de historiador, uma vez que se utiliza de 

diversas fontes históricas para o enriquecimento do acervo, para que posteriormente 

a redação de trabalhos contribuam com as demandas indígenas. Já no que se 

diz respeito ao modo de realizar a organização, digitalização e catalogação dos 

documentos, podemos afirmar que o trabalho é árduo, com normas a serem seguidas, 

para que os documentos sejam preservados ao longo do tempo, sendo exemplos 

disso o uso de luvas e máscaras no momento da catalogação e do escaneamento e 

também a limpeza diariamente realizada nessas fontes.
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Há um trabalho conjunto entre o CEDOC e outros projetos desenvolvidos 

no NEPPI, como o Projeto Rede de Saberes, que pode ser definido como um projeto 

que apoia a permanência de acadêmicos indígenas na universidade, tendo em vista 

também a participação deles em diversas atividades promovidas pelo Centro de 

Documentação. Desse modo, o acervo Antônio Brand mantém uma relação ativa 

com esses estudantes, o que faz com que haja também um envolvimento dos povos 

indígenas no trabalho realizado no acervo. É muito importante de fato a convivência 

entre os estudantes do Projeto Rede de Saberes com os extensionistas do CEDOC, 

assim transformando um ambiente de compartilhamento de conhecimentos.

Em suma, o trabalho realizado pela equipe do NEPPI e do CEDOC se torna 

relevante, uma vez que é visto como uma forma de documentar a história indígena, 

contribuir para a resistência dos povos originários e para desconstruir estereótipos 

negativos sobre os indígenas na sociedade não indígena.

O CEDOC como um espaço aliado aos povos indígenas – educar 
para transformar a sociedade não indígena

O trabalho que ocorre em um museu ou em um centro de documentação não 

pode se limitar apenas àquele espaço, assim é importante que haja uma conexão 

entre a riqueza dos materiais encontradas no local com a comunidade que o rodeia 

(PINSKY, 2005). Pensando dessa forma, a partir de reuniões, foi possível verificar a 

necessidade de levar o acervo até as escolas, pois é nesse ambiente que se inicia uma 

formação ideológica. Entende-se ideologia como “qualquer conjunto encadeado de 

ideias”, mas também como um ideário histórico, social e político que por vezes oculta 

a realidade (CHAUI, 2008, p. 7).

Seguindo essa abordagem, atualmente são perceptíveis vestígios do sistema 

colonial, em que os povos indígenas muitas vezes são taxados a partir de comentários 

preconceituosos e rodeados de estereótipos. Assim sendo, cita-se a relevância de 

uma nova visão, trazendo em pauta a necessidade de conhecermos a realidade desses 

povos através de fontes, valorizando a diversidade e as culturas dos povos nativos 

(LUCIANO, 2006). 

É importante mencionar que a Lei nº 11.645/2008 estabelece a obrigatoriedade 

do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena no ensino fundamental 
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e médio (BRASIL, 2008). Mas, por vezes, os professores e as escolas necessitam 

de apoio para implementar esses conteúdos, uma vez que muitos profissionais não 

tiveram acesso a essas discussões durante a graduação ou têm dúvidas quanto ao 

acesso a materiais didáticos ou acadêmicos com informações seguras sobre os povos 

indígenas do Brasil.

Por outro lado, também há professores já conscientes da necessidade de 

abordar esses temas e com conhecimentos aprofundados. A união entre esses 

profissionais e o acesso aos acervos com materiais sobre as histórias e culturas 

indígenas potencializa a desconstrução de estereótipos sobre os povos originários. 

Sendo assim, o CEDOC iniciou uma expansão dos conhecimentos 

salvaguardados em colaboração com professores da rede pública de educação de 

Campo Grande, o que resultou em momentos extremamente importantes para o 

diálogo sobre a temática indígena em escolas de Ensino Médio. Esse trabalho foi 

feito por meio de oficinas e rodas de conversas realizadas em 2019, em algumas 

escolas: Escola Estadual Emygdio Campos Widal, Escola Estadual Henrique 

Cirilo e Escola Estadual Joaquim Murtinho. Essas atividades foram subsidiadas 

pelos materiais do acervo. Todo esse trabalho demonstra o quanto se faz necessário 

que espaços de conservação de documentos sejam acessíveis a todos, ressaltando a 

importância da democratização do conhecimento. 

No que se diz respeito ao ensino superior, podemos afirmar que o CEDOC 

vem sendo uma grande fonte de recursos para que haja uma conscientização em 

relação aos povos originários, sua história, sua cultura e entre outros aspectos de 

sua vivência, uma vez que o mesmo está inserido no meio acadêmico, acarretando 

que diversos estudantes, professores universitários e pesquisadores de variadas 

localidades recorram a esse espaço para obterem acesso ao acervo, podendo levar a 

“transformação” (por meio do estudo) para o seu meio social.

Tendo em vista a importância dos museus de modo geral, como espaços de 

ensino, de luta para a igualdade e inclusão social, ou seja, locais para a diversidade, 

e abordando especificamente o Centro de Documentação Indígena Antônio Brand, 

podemos afirmar que é de suma importância que este seja valorizado, para que 

se perpetue seu trabalho de conscientização (tanto no ambiente acadêmico como 

também na educação básica) e por conseguinte o estímulo à quebra de estereótipos 

acerca dos povos indígenas. 
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Descobertas arqueológicas em Corguinho/
Aquidauana – MS1

PEDRO LEANDRO BATISTA DE SOUZA
Museu de Arqueologia da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(MuArq/UFMS)

Considerações iniciais 

O artigo em questão tem como objetivo externar de forma breve o percurso prático, 

metodológico e burocrático acerca da descoberta de dois sítios arqueológicos 

encontrados nos municípios de Corguinho e Aquidauana. O trabalho realizado no 

ano de 2019 elencou os processos acerca das recentes descobertas arqueológicas e a 

tomada de ações para com os órgãos de proteção cultural e patrimonial. 

No que se refere ao quadro teórico, o trabalho contou com as normativas 

federais que, sob jurisdição do Instituto do Patrimônio Histórico e artístico 

Nacional (IPHAN), compõem o quadro de ações legais sobre os bens arqueológicos. 

Referindo-se aos sítios descobertos, recorreu-se aos estudos arqueológicos 

desenvolvidos em Mato Grosso do Sul, mais precisamente ao livro 12.000 anos, 
desenvolvido por Kashimoto e Martins (2012), que consiste em trazer os estudos 

1. Este artigo é um recorte da dissertação Descobertas Arqueológicas em Corguinho/ Aqui-
dauana MS e sua Relação na Cultura Patrimonial. Defendida em 2019 na FACH-Faculdade 
de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul- UFMS, 
sob orientação da professora Dra. Jaqueline Ap. Martins Zarbato.
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sobre o povoamento humano no Nordeste do estado. Outros autores também foram 

consultados como Ória e Bittencourt, (2004), que preconizam o uso do patrimônio 

como linha de ação para o saber histórico na sala de aula. Por fim, recorreu-se à 

Revista Brasileira de Espeleologia (2012) para a caracterização morfológica desses 

locais.

Esse artigo é parte do trabalho de conclusão de curso para obtenção de 

Licenciatura em História pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.

Ações preliminares aos sítios arqueológicos descobertos

O objeto de estudo em questão se refere a dois abrigos sobre rocha, encontrados após 

uma viagem a passeio pela região do distrito de Taboco e Corguinho. Na ocasião da 

viagem, conheceram-se os espaços e foi constatada a existência de pinturas rupestres 

e de fragmentos cerâmicos que se encontravam em seu interior. Com isso, organizou-

se uma segunda viagem para levantar mais dados técnicos e, assim, dar início aos 

processos legais para o registro.

Uma segunda viagem, que ocorreu no dia 8 de junho de 2019, contou com 

a presença da equipe do Museu de Arqueologia (MuArq) da Universidade Federal 

do Mato Grosso do Sul). Nela, faziam-se presentes a arqueóloga Lia Raquel Toledo 

Brambilla Gasques,2 Laura Roseli Pael Duarte3 e o arqueólogo do IPHAN 

– MS Zafenathy de Paiva.4 Com essa equipe, foi possível coletar informações 

pertinentes aos potenciais sítios arqueológicos. Em seguida, com os dados 

coletados, foi encaminhado ao IPHAN o pedido de registros dos sítios para que 

os locais posteriormente pudessem estar devidamente registrados e futuramente 

receber autorização do órgão para eventuais coletas de superfície, prospecções, 

levantamentos e até mesmo escavações arqueológicas. 

Os registros dos sítios já foram efetuados no fim desta pesquisa, espera-se 

agora recurso ou investimento para realizar escavações ou prospecções aos locais. 

Quanto aos locais, dois pontos importantes devem ser destacados:

2. Arqueóloga e técnica em arqueologia da UFMS.
3. Antropóloga e técnica em arqueologia da UFMS.
4. Arqueólogo do IPHAN – Superintendência de MS.
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1. Estabelecimento de estudos referentes às cerâmicas e às pinturas rupestres 
dos locais, deve-se realizar estudos mais significativos em campo, como 
escavações arqueológicas lideradas por especialistas e arqueólogos com 
respaldo nas regulamentações legais

2. As pinturas devem ser analisadas por especialistas na área de arqueologia, 
tendo como consulta uma bibliografia especializada para identificação de 
características, como fase arqueológica, datações, estilo, tamanhos etc.

Esses dois pontos caracterizam a fragilidade desses locais de história. 

Escavações, prospecções e/ou qualquer atividade deve ser executada por 

especialistas, visto que falamos de ambientes que foram usados há milhares de 

anos, como ocupações e moradias, logo intervenções e visitas sem acompanhamento 

põem em risco esses ambientes.

Localização, morfologia dos locais, sítios EU1 e EU2

As fontes desse trabalho foram duas cavernas localizadas em Mato Grosso do Sul, 

nos municípios de Corguinho e Aquidauana, respectivamente, conforme explicitado 

no mapa (A.1 –Mapa dos sítios arqueológicos). 

Ambas as cavernas ficam a 140 km de distância de Campo Grande, 

apresentando entre elas distância de 09,09 km. Os sítios ficam em locais de difícil 

acesso e para encontrá-las é necessário o uso de aparelhos de Global Positioning 
System (GPS).
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FIGURA 1 Mapa de localização dos sítios arqueológicos.

FONTE MS-IBGE adaptado, geógrafa Duani Ferbônio, 2019.

Para qualificar com exatidão a característica morfológica dos sítios 

arqueológicos, foi necessária a consulta por parte de um geografo para caracterizá-

los. Foi pedido ao geografo Cícero Leandro5 para que analisasse os espaços, e assim 

através de um relatório estabeleceu-se que se trata de

[...] 02 (dois) abrigos rochosos (Caverna, Gruta ou Furnas). Cavernas 
comumente chamadas, tem designação cientifica por nome de Tocas, 
caracterizada por uma média e grande abertura com uma única entrada 
em seu interior. Possui pequeno desnível para ambos, geralmente não 
ultrapassam 20 (Vinte) metros horizontais internos (SOUZA, 2019, p. 2).

Sobre a formação geológica, Souza (2019) constatou-se que

5. Geógrafo pela UFMS, especialista em geoprocessamento de imóveis rurais e urbanos. 
CREA: 63708.
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[...] a formação geológica desses abrigos se dá por rachaduras provenientes 
do intemperismo e atividades sísmicas, além de movimento de tectónicas 
geradas há milhares de anos. A constituição do material geológico constitui 
de rochas quartzos, granitos sílicas e argilitos (SOUZA, 2019, p. 2).

Os sítios EU1 e EU2 – Sítio Córrego Eucutério 1 (EU1)

O sítio em questão já cadastrado na CNSA apresenta diversos elementos de 

ocupação. Em seu interior, foi verificado que pinturas rupestres com pigmentação 

branca se sobrepõem a outras figuras com tonalidade vermelha, o que caracteriza que 

o espaço foi usado em diferentes momentos. Também se observou uma quantidade 

significativa de pedaços de cerâmica (bordas, laterais e fundos). Muitos desses 

fragmentos tinham características com riscos e incisos na sua forma (Figura 2, 3,4 

e 5).

FIGURA 2 E 3 Pórtico de entrada e frontal da EU1.
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FONTE Fotos de Pedro Leandro, 2019.

FIGURA 4 Representações zoomorfas.

FONTE Fotos de Pedro Leandro, 2019.

Sítio Córrego Eucutério 2 (EU2)

O Sítio Eucutério 2 (EU2) apresentou menos ações em seu interior, e somente 

pinturas foram encontradas. Possivelmente, o local foi usado como abrigo temporário 

e as populações que a usaram não ficaram por muito tempo. Não foram encontrados 
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fragmentos de cerâmica em seu interior, e também há incidências de depredação do 

material arqueológico (Figuras 6 e 7).

FIGURA 6 Entrada da EU2.

FIGURA 7 Pinturas Zoomorfas na EU2.

FONTE Fotos de Pedro Leandro, 2019. Com todas essas observações aos sítios, já se pode 

enfim fazer a problematização da cultura patrimonial aos achados arqueológicos.
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 Compreender os locais é de fundamental importância para projetar ações de 

cultura patrimonial, pretendendo alcançar outros agentes que são necessários para 

a proteção desses locais, e também fomentam o aprendizado sobre a história da 

ocupação do homem pretérito na região. 

Os sítios vão além do objeto material imóvel, esses locais perpassam a ideia 

do espaço natural e atemporal, são objetos que ajudam na construção do passado 

humano e da história da ocupação de todo o território estadual.

A educação patrimonial e os sítios em Corguinho/Aquidauana

A educação que se volta para a preservação, conservação e valorização cultural é 

denominado de educação patrimonial (EP) (SOARES, 2003). Dessa pragmática, 

pressupõe-se e considera-se que o cidadão compreenda sua participação no processo 

sociocultural e ambiental, e que dessa forma vislumbre uma mudança com relação 

ao patrimônio ambiental/cultural. Nessa perspectiva, a arqueologia deve reinventar-

se em suas práticas, visto que não importam somente as ações de campo, pesquisa 

e acervo. Além desse prisma, a arqueologia hoje se preocupa em dar dimensões e 

sentidos aos achados arqueológicos e ligar o passado descoberto com o patrimônio. 

Como define Ooesterback (2007):

Uma arqueologia nova se assume na preocupação social atual, essa chamada 
de patrimônio, de amplo campos textuais, não se restringe ao artefato mas 
busca dar respostas que lhes são específicos, caracterização tecnomorfológica 
de artefatos e estruturas, compreensão diagênese, interpretação dos contextos 
no espaço que se inserem, e abordagem nos processos de transformação no 
tempo (OOESTERBACK, 2007, p. 146).

O ensino através da cultura patrimonial já se relaciona com os currículos 

escolares. A LDB já preconiza a análise das qualidades regionais e locais da sociedade 

e da cultura, abrindo espaço para a construção de uma proposta que se volte para 

a divulgação do acervo cultural dos estados e municípios (ÓRIA, 2004). No que 

tange à educação patrimonial, essa emprega os lugares e as ferramentas da memória, 

como museus, monumentos históricos, arquivos, bibliotecas, sítios históricos, 

vestígios arqueológicos etc., instrumentos para o fomento da consciência e empatia 



163

para com a conservação dos bens culturais. Em relação aos sítios descobertos, a EP 

pode ser aplicada às comunidades próximas a sítios arqueológicos. Portanto, é um 

programa que tem por objetivo inserir os cidadãos no contexto histórico, fazê-los 

pertencentes ao meio natural/cultural.

Nessa relação de sentidos (OOESTERBEEK, 2007), impera que 

o patrimônio só terá efeito de ligar pessoas e comunidades tendo sobre essas 
algumas influências sobre os comportamentos e modos de viver. Deve-se 
criar vínculos nos vestígios preservados do passado e as pessoas transformar 
a memória monumental em memória social (OOESTERBEEK, 2007, p. 
147).

Do exemplo de ações que envolvem a educação patrimonial, o Museu de 

Arqueologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, destaca-se que 

regiões como a de Corguinho e Aquidauana apresentam nuances de um passado 

arqueológico que transpassa os limites geográficos. Sobre as populações pretéritas 

do estado do Mato Grosso do Sul, Kashimoto e Martins (2005b) denotam:

Este território abrigou tanto bandos menores de grupos nômades, predadores 
dos recursos ambientais, como também povos que desenvolveram sociedades 
mais complexas tendo como base de sua economia a agricultura, associada 
ao desenvolvimento de técnicas de confecção de artefatos cerâmicos, 
fenômeno comum a todos os ambientes apresentados no território estadual 
(KASHIMOTO & MARTINS, 2005b. p. 25). 

Dessa interpretação, prescreve-se a necessidade importantíssima do 

conhecimento arqueológico. O entender dessa ciência ajuda a remontar vários 

momentos da chegada do homem às regiões do estado sul-mato-grossense.

Partindo da análise de que são os agentes comuns os atores essenciais 

para a cultura patrimonial, pode-se estabelecer que as ações desempenhadas os 

transformarão em multiplicadores da ideia do patrimônio, ao se sentirem como 

parte integrante da ação. Dessa premissa Soares e Klamp (2015) conceitua:

[...] O papel da educação patrimonial é de promover as manifestações 
culturais de todos os segmentos da sociedade, em todos os períodos 
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históricos, ao mesmo tempo em que sedimentar um processo de inclusão, ao 
invés da exclusão. É importante salientar que este processo visa, em primeiro 
lugar, o respeito á diferença, seja ela étnica, de manifestação religiosa, 
cultural ou outra qualquer (SOARES; KLAMP, 2004, p. 151).

As ações de educação patrimonial empreendem diversos atributos aos 

envolvidos. Observando o diagrama (Figura 8), observa-se que o patrimônio resulta 

de um ciclo de ações que geram inesgotáveis aprendizados no que tange a diferentes 

elementos que se ligam ao bem cultural. Sobre a prerrogativa de Horta (1999, p. 

7), supõe-se que essa metodologia incita aos professores utilizar os próprios objetos 

culturais como “fonte de informação sobre a rede de relações sociais e o contexto 

em que foi produzido”.

FIGURA 8 Diagrama referente ao uso educacional do patrimônio cultural.

FONTE Adaptado de Horta et al. (1999).

Logo, as ações a serem desempenhadas nos locais onde se encontraram os 

achados se misturam na amálgama dos objetos culturais. Nesse caso, a arqueologia 

resgata não somente o passado, mas também projeta as problemáticas da afirmação 

do patrimônio àqueles que estão inclusos nos contextos históricos (comunidades, 

escolas, municípios, prefeituras). A cultura patrimonial não está somente para 
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elucidar o objeto ou sua apresentação. Ela projeta ao público aprendizados, e dessa 

forma estes adquirem habilidades relacionadas à salvaguarda do patrimônio.

Por conseguinte, lançam-se, na perspectiva dos achados, inúmeras 

possibilidades para com os objetos de valor cultural e patrimonial, contudo não se 

pode isolar os agentes do saber científico. Se anteriormente tínhamos a pesquisa e 

seu resultado como dois elementos que não se ligavam diretamente ao público, temos 

no contexto atual a responsabilidade de envolver as fases de todo objeto de pesquisa 

para com agentes (comunidades, escolas, municípios, estado). Se propiciarmos o 

patrimônio como substância (essa que se mistura como a comunidade), podemos 

garantir o efeito do bem material que se liga intrinsicamente com os indivíduos tão 

fundamentais para cultura patrimonial. 

Considerações finais

Esta pesquisa, apesar de acadêmica, acabou atingindo o rol da arqueologia 

preventiva, entrou nesse mérito porque teve alguns resultados alcançados, obtendo 

como produtos os registros de dois sítios arqueológicos, que receberam no mês de 

novembro de 2019 o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA) e agora 

tais locais passam a ter salvaguarda da União, órgão máximo do patrimônio cultural, 

do Instituto de Pesquisa Artístico e Histórico Nacional (IPHAN). 

Com os registros efetuados e os locais devidamente cadastrados, isto 

é, reconhecidos pelo órgão de fiscalização do governo federal, estão prontos 

para sofrerem ações arqueológicas e patrimoniais, como coletas de superfície, 

prospecções e até mesmo escavações arqueológicas para resgate das cerâmicas, até 

então observadas em uma dessas cavernas, além de fotos e análises químicas das 

pinturas rupestres e divulgação de quaisquer materiais arqueológicos encontrados, 

desde que estejam envolvidos em um projeto de pesquisa coordenado por um 

arqueólogo responsável e uma entidade governamental que endosse a salvaguarda 

dos achados arqueológicos. Assim, o desfecho da divulgação da arqueologia não 

será apenas como produto, a alfabetização cultural, mas também a alfabetização 

ambiental.
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Representações do público sobre o museu por 
meio de mapas mentais1

DIRCEU MAURICIO VAN LONKHUIJZEN
Universidade Católica Dom Bosco (UCDB)

 ICLÉIA ALBUQUERQUE DE VARGAS
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Introdução

Nos últimos anos, os museus conquistaram espaços em todo o mundo, sendo 

reconhecidos como instituições de vanguarda, principalmente na educação para 

a preservação do patrimônio natural, artístico, cultural, científico e tecnológico 

(GASPAR, 1993). No Brasil, esse modelo de museu moderno que apresenta uma 

nova postura voltada para o social, tendo a educação não formal como grande aliada 

na desmistificação de que “museu é um local de coisas velhas”, ainda se encontra em 

andamento, com alguns exemplos positivos em instituições localizadas nas regiões 

Sul e Sudeste do país em especial, mas não exclusivamente. Segundo Cury (2005), os 

museus não podem mais ser conceituados como depósitos, e sim como instituições 

1. Nota: Este artigo é um recorte da dissertação “Contribuições das coleções de geociên-
cias do Museu das Culturas Dom Bosco – MCDB para o ensino de Ciências e Educação 
Patrimonial/Ambiental”, defendida em 2016, junto ao Mestrado em Ensino de Ciências da 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS, sob a orientação da professora Dra. 
Icléia Albuquerque de Vargas.
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que pensam no sentido das coisas do mundo e na vida, reelaborando constantemente 

sua missão poética.

Apresentamos, aqui, de forma sucinta, a experiência de levantamento de 

percepções utilizando mapas mentais, de uma amostra de público constituído por 

funcionários e visitantes do antigo Museu Dom Bosco, hoje Museu das Culturas 

Dom Bosco (MCDB), instituição universitária ligada à Universidade Católica Dom 

Bosco (UCDB). Com mais de seis décadas de história junto à sociedade, atualmente 

o MCDB está localizado no Parque das Nações Indígenas, na cidade de Campo 

Grande, capital de Mato Grosso do Sul. 

 Vale destacar uma curiosidade que ressalta a riqueza de geo/biodiversidade 

e pluralidade étnica/social do acervo desse museu. Apesar de se denominar Museu 

das Culturas Dom Bosco, a população local o conhece como o “Museu do Índio”. 

Contudo, a maior parte dos documentos e avaliações de público pertencente 

ao arquivo histórico do MCDB revela que as coleções e exposição que marcam 

a memória dos visitantes desse museu ao longo de sua história é a coleção de 

zoologia, com os animais vertebrados (taxidermizados) e invertebrados. Essa ideia 

predominante no imaginário popular, algumas vezes, resulta em uma frase confusa: 

“vamos ao Museu do Índio ver os bichos” (LONKHUIJZEN, 2016).

Neste trabalho, como a principal ferramenta metodológica de levantamento 

de percepção e interpretação sobre o MCDB, fizemos a opção pelos mapas mentais 

sob a interpretação baseada na chamada Metodologia Kozel, desenvolvida pela 

geógrafa Salete Kozel, que permite apresentar resultados a partir das diferentes 

representações, olhares e sentimentos relacionados ao MCDB.

A percepção e o museu

Podemos entender percepção como o processo pelo qual o ser humano recebe, 

seleciona, adquire, transforma e organiza as informações que lhes chegam através 

dos órgãos dos sentidos. Tal processo envolve a visão, a audição, o olfato, o paladar, o 

tato e diz respeito à extração de informações do meio externo (CERDEIRA, 1999). 

Esse processo sensitivo parte da realidade cultural/ambiental do indivíduo, 

que se utiliza de diferentes “filtros” para percebê-la. Os filtros são compostos 

por sensações, interesses, memórias que são selecionados entre julgamentos, 
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experiências e condutas que se desdobram em opinião, ação e comportamento. 

Nesse sentido, o trabalho com base na metodologia de interpretação de mapas 

mentais revela diferentes representações simbólicas dos participantes, indicando, 

assim, alguns aspectos em destaques: como o museu é compreendido, qual seu papel 

social, seu acervo e o público visitante.

Quanto ao conceito ou mesmo à percepção de museu ao longo da história, 

Scheiner (2012) sinaliza constante transformação, podendo ser entendido 

atualmente como:

Hoje, o Museu é percebido pelos teóricos como um fenômeno, identificável 
por meio de uma relação muito especial entre o humano, o espaço, o tempo e 
a memória, relação esta a que denominaremos “musealidade”. A musealidade 
é um valor atribuído a certas “dobras” do real, a partir da percepção dos 
diferentes grupos humanos sobre a relação que estabelecem com o espaço, 
o tempo e a memória, em sintonia com os sistemas de pensamento e os 
valores de suas próprias culturas. E, portanto, a percepção (e o conceito) de 
musealidade poderá mudar, no tempo e no espaço, de acordo com os sistemas 
de pensamento das diferentes sociedades, em seu processo evolutivo. Assim, 
o que cada sociedade percebe e define como “Museu” poderá também mudar, 
no tempo e no espaço (SCHEINER, 2012, p. 18).

O conceito de museu evoluiu ao longo da história, principalmente com 

o desenvolvimento científico e tecnológico, pois se trata de uma instituição em 

constante transformação. Devido a isso, Gaspar (1993) prefere não caracterizar 

um museu ou centro de ciências, porém Giraudy e Boulhet (1990) caracterizam 

expondo sua relevância e afirmam:

Museu é uma instituição a serviço da sociedade que adquire, conserva, 
comunica, expõe com a finalidade de aumentar o saber, salvaguardar e 
desenvolver o patrimônio, a educação e a cultura, bens representativos da 
natureza e do homem (GIRAUDY & BOUVILLET, 1990, p. 11).

Hoje, a maioria dos museus tem como um de seus objetivos oferecer novas 

experiências ao seu público, provocando sensações, sentimentos. Acredita-se, 

portanto, que o processo perceptivo em museus nos faz pensar em algo além do 

primeiro sentido, da visão dos olhos. A complexidade de percepção no sentido visão 
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não pode estar sozinha, e sim fazer parte de um sistema complexo de percepções 

e experiências sensoriais que juntas com outras memórias e experiências vividas 

nos fazem perceber o mundo. Sendo assim, podemos pensar em diferentes olhares 

entre os participantes da atividade perceptiva, desenvolvida no MCDB, a partir das 

diversas experiências visuais, que junto aos demais sentidos, memória, interesses e 

julgamentos, criam referenciais de ver ou não ver em um museu, como também a 

importância das emoções desses olhares como fator transformador dessa realidade.

Portanto, o museu representa um espaço onde o seu público percebe, sente e 

reflete através das exposições, tendo contato com o diferente, viajando pelo espaço 

e tempo do desconhecido, vivenciando experiências sensoriais novas, ou mesmo, 

lembrando experiências passadas.

Museus podem articular experiências que, efetivamente, levem a percepções 
mais abrangentes e críticas das realidades vivenciadas pelos grupos sociais, 
desenvolvendo iniciativas onde se articulem atores de diferentes matrizes 
socioculturais e campos do conhecimento, com um objetivo comum – 
valorizar as referências que lhes conferem um sentimento de pertença ao 
mundo “real” (SCHEINER, 2009).

Para os museus chegarem a essas implicações, é importante saber o que 

seu público pensa, suas experiências e o que desejam vivenciar. Com isso, aparece 

a obrigação por parte dos museus de realizarem estudos para conhecerem as 

percepções dos públicos visitantes.

Studart, Almeida e Valente (2003) afirmam que, basicamente, dois tipos de 

“estudos de público” acontecem em museus.

a) avaliação – partes integrantes dos processos de exposições e atividades 
educativas – culturais;
b) investigação – estudos teóricos e acadêmicos que buscam conhecer o 
público visitante e o não-visitante, os padrões de comportamento e as 
formas de interação de diferentes grupos com o museu, além dos estudos de 
motivações, ganhos cognitivos e afetivos e outros (STUDART, ALMEIDA 
& VALENTE, 2003, p. 136-138).
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Chagas et al. (2010) apresentam um exemplo de estudo de público de museus, 

do ano de 1987, quando foi realizada uma pesquisa de percepção de público que 

tinha como objetivo alcançar como eram percebidos os museus na capital do estado 

do Rio de Janeiro. Tendo como resultado, como percepção de grande parte dos 

participantes, a ideia de museu como depósito ou “lugar de coisa velha” (CHAGAS, 

1987). Mas será que essa percepção ainda acontece?

Análise de mapas mentais e discussão dos dados coletados

Os instrumentos utilizados neste trabalho para o levantamento de dados foram as 

entrevistas e elaboração de mapas mentais, aplicadas aos funcionários, colaboradores 

e acadêmicos/estagiários, como também ao público visitante do MCDB. Esse público 

foi composto por diferentes perfis, tais como: moradores locais, turistas e estudantes 

dos cursos de licenciatura da Universidade Católica Dom Bosco. Esse trabalho teve 

como finalidade, analisar suas percepções, opiniões sobre a instituição museal e como 

compreendem a sua forma de expor, ou seja, como o museu se comunica com seu 

público.

Partindo do entendimento de que todos os 12 (doze) participantes da 

atividade já conheciam o MCDB, por tê-lo visitado em algum momento de sua 

história, foram realizadas perguntas sobre como esse espaço era lembrado ou como 

fazia parte do seu dia a dia, tendo como ponto de partida nos questionamentos para 

elaboração dos mapas mentais a seguinte pergunta: Museu das Culturas Dom Bosco, 
que lugar é esse?

Os mapas mentais são expressões não verbais, materializadas em desenhos 

elaborados com bases nas observações gerais, sensibilidades e experiências dos 

participantes e não se fundamentam em informações precisas e sim de maneira 

simbólica.

Tuan destaca que a existência humana é intermediada por símbolos, sendo 

que o homem tem a capacidade desenvolvida para esse comportamento simbólico 

e que os símbolos internalizados são expressos de diversas formas, com,o por 

exemplo, os desenhos (TUAN, 1980, p. 15).

Para análise, utilizamos a metodologia de mapas mentais, adaptada para 

a realidade museal, visando decodificar informações impressas nos símbolos/
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desenhos elaborados pelos participantes da atividade, além de entrevistas, seguindo 

etapas e quesitos nos mapas mentais. Conforme Kozel (2007):

a) Por categorias (gênero, idade, função/escolaridade);
b) A partir da seleção de categorias, passamos para os tipos dos desenhos 
(forma);
c) Interpretação das tipologias adotou os seguintes critérios: Distribuição 
das formas; Representatividade; Escrita; Construções espaciais e figuras do 
tipo antropoformas, zooformas, geométricas ou outras.

Segundo Tuan (1980) e Kozel (2007), os mapas mentais não são simples 

ilustrações e precisam ser interpretados não apenas como desenhos sem sentido, 

mas como obras de arte, em que devemos analisar a intenção do que o autor quis 

representar. Assim, assumindo a complexidade dos desenhos, os mapas mentais 

podem nos oferecer diferentes signos necessários para sua compreensão (LYNCH, 

1980, p. 17).

Resultados

Apresentamos uma amostra contendo apenas 03 (três) mapas mentais selecionados 

por tipologia. Na “Figura 1”, é apresentado um desenho do MCDB que agrega 

diferentes categorias com signos isolados, tais como, a logomarca ou símbolo do 

museu, alguns objetos representativos do seu acervo e um espaço construído. 
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FIGURA 1 MCDB I – W. C. 19 anos, 2016. Este mapa mental apresenta elementos 
construídos e ícones do museu apresentados de maneira dispersa, 

com ausência do elemento humano.

FONTE Lonkhuijzen (2016).

Nesse mapa mental da “Figura 1”, têm-se elementos dispersos com ícones, 

como a calçada de acesso ao MCDB, que leva os visitantes a um livro (Enciclopédia 

Bororo), como um caminho para o conhecimento. Também há outros elementos, 

como o símbolo/marca do museu que lembra diferentes coisas deste espaço, tais 

como, a diversidade de povos indígenas e a biodiversidade, que aparecem também 

no cocar de penas, no couro da onça pintada e na cerâmica decorada, ou mesmo 

o símbolo do museu também remete à face de um animal ou ao tronco de uma 

árvore cortada, fazendo referência às coleções de ciências naturais. Esse mapa 

mental apresenta apenas um elemento do espaço construído do museu e não possui 

o elemento humano dando destaque aos objetos do acervo do museu.
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FIGURA 2 MCDB II – F. A. 18 anos, 2016. Apresenta sua autorrepresentação e dos 
colegas de trabalho, como também mostra as relações socioespaciais entre ela e os visitantes, 

nos diferentes espaços do MCDB.

 
FONTE Lonkhuijzen (2016).

Nesse mapa mental da “Figura 2”, são apresentadas tendências ao 

egocentrismo, conforme citado por Tuan (1980), nas quais o elemento humano 

em destaque é a própria entrevistada. Em segundo plano, apresentam-se outros 

funcionários e visitantes do museu. Revela também, tanto o lado externo (o parque 

e a fachada do MCDB) do museu, com as árvores do parque onde o museu se 

localiza atualmente, quanto os espaços internos do museu construídos, tais como: 

a recepção e os/as recepcionistas; as ações educativas no auditório; as exposições 

de longa duração de ciências humanas e exposição temporária de ciências naturais. 

Transmite uma ideia de responder às dúvidas e curiosidades de crianças e demais 

visitantes sobre o museu.

 A próxima figura apresenta um mapa mental com desenhos que representam 

com destaque o acervo do Museu, como podemos observar na “Figura 3”.
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FIGURA 3 MCDB III – V. M. 22 anos, 2016. Destacam-se elementos de algumas coleções 
que compõem o acervo do museu. Este mapa não apresenta o espaço construído nem a 

figura do homem diretamente, apenas artefatos, como uma canoa, um arco e flecha e um 
adorno de cabeça. As zooformas são representadas por um molusco, 

uma ave e um mamífero/felino.

FONTE Lonkhuijzen (2016).

Nesse mapa mental da “Figura 3”, são utilizados ícones de maneira dispersa, 

sem uma relação socioespacial, reforçando os ícones de zoologia e etnologia e 

excluindo o elemento humano e as demais coleções (arqueologia; paleontologia; 

mineralogia e história do museu) que compõem o acervo do MCDB. Essa visão 

mostra uma consciência do respeito e da consideração entre um e o outro, há menos 

valor às pessoas e mais valor às coisas/objetos do museu.

Considerações finais

Como apresentado nessa amostra de resultados do trabalho, 05 (cinco) tipologias 

destacaram-se na análise da percepção dos 03 (três) participantes selecionados da 

atividade de mapa mental no museu. Foram expressos, por meio de desenhos, edifício/

território, representação do espaço interno e externo do museu, representação de 

objetos do acervo, presença humana, uso de linguagem escrita, representações 

simbólicas e outras representações.



176

O conjunto dos mapas mentais expressa de maneira geral uma imagem 

do Museu das Culturas Dom Bosco como lugar de aprendizagem, de lazer e de 

produção de conhecimento. A análise das diferentes tipologias indica que as imagens 

que aparecem com destaque no imaginário dos participantes são percepções e 

sensações positivas da instituição MCDB, como um ambiente capaz de possibilitar 

o aprendizado, ao se ter contato com os diferentes objetos representativos da 

memória da sociedade. 

No entanto, comparando as análises dos desenhos de funcionários e 

acadêmicos com os desenhos dos visitantes do museu, nota-se que aqueles feitos 

pelos visitantes parecem “limitá-lo”, manifestando representações associadas à ideia 

de um espaço apenas de objetos. Outra observação dos resultados percebida nas 

análises dos mapas mentais é de que, para quase todos os participantes da atividade, 

o MCDB possui apenas as coleções de etnologia e zoologia, com artefatos indígenas 

e animais taxidermizados, enquanto que as coleções de história da instituição 

(paleontologia, mineralogia e arqueologia) não foram representadas. Reforçando, 

assim, a ideia de que o Museu das Culturas Dom Bosco (ou Museu do Índio) tem 

um público que o percebe, ou mesmo quem o visita para ver as coleções de animais 

taxidermizados e objetos etnográficos.

A partir dos resultados baseados nas percepções do público participante, 

podemos concluir que o Museu das Culturas Dom Bosco se caracteriza como um 

espaço favorável a vivenciar experiências sensoriais diversas. Podendo, em alguns 

casos, estimular o senso crítico e a ideia de identidade local de seus visitantes.

Contudo, de modo geral, os resultados indicam que, na concepção dos 

participantes dessa atividade, o Museu das Culturas Dom Bosco aparece como 

uma importante e indispensável instituição que conserva e apresenta seu acervo 

composto por diferentes coleções para a sociedade.
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Considerações iniciais

Esta pesquisa pretende analisar as concepções de museologia social na América 

Latina, isso porque a história da América Latina foi marcada por influências da cultura 

europeia. Entre os silenciamentos que se percebem na idealização e concepções de 

museus desde suas fundações, há os diálogos sobre determinados grupos culturais: 

indígenas, mulheres, afros, entre outros. Sobre as mulheres, o museu pode ser 

concebido com importante papel cívico e interventivo, quer como espaço de reflexão 

sobre a problemática do gênero, integrando, em alguns casos, centros documentais 

e de pesquisa, quer ainda como “[…] um instrumento de transformação social” e de 

democratização das práticas laborais (TEJERO-CONI, 2010, p. 44).

Na fundamentação sobre museu, têm-se modificações a partir da Carta de 

Santiago do Chile de 1972 e na Declaração de Quebec de 1984, textos fundadores 

que, por um lado, instituem o museu integral, “ao serviço da sociedade”, e, por outro, 

vinculam os museus a novas funções sociais (RODRIGUEZ, 2010, p. 13). 
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Os museus e as instituições de cultura viveram essas mudanças de 

modo radical. Nos anos 1960 e 1970, ocorreram uma expansão e uma revisão 

museológica; movimentos eclodiram no cenário internacional e desestabilizam 

os sistemas de museus. As artes, culturas, políticas e instituições foram afetadas. 

Interesses privados, movimentos artísticos e da sociedade civil disputaram ou 

tentaram influenciar a orientação do campo. A indústria cultural empenhou-se em 

transformar o museu em negócio e lugar de espetáculo. Nos anos 90, os neoliberais 

que ocuparam postos estratégicos de poder na América Latina perseguiram esse 

modelo. Esse processo marcou profundamente a América Latina. 

Pretende-se identificar as principais características de objetos, obras, coleções, 

elementos culturais e imagens que tenham a representação feminina no Museu 

José Antônio Pereira. Visando principalmente relacionar como estão dispostos 

e representados os bens patrimoniais que sejam relacionados ao saber fazer de 

mulheres (negras, brancas, indígenas), em que seja possível compreender a utilização 

de tais artefatos históricos como construtores de identidades. Reconhecendo o 

museu como uma instituição também da comunidade, cujo patrimônio pode ser 

concebido como instrumento da construção da identidade e consequentemente da 

cidadania. 

Influenciada pela necessidade de abordar os saberes femininos e pela maneira 

de ensinar a história pelo prisma da mulher, a pesquisa da museologia social e 

gênero na América Latina tem como objetivo analisar e enfrentar o silenciamento 

da participação das mulheres na história, para isso nos baseamos teoricamente 

em análises sobre patrimônio histórico (GONÇALVES, 2005), história das 

mulheres (PERROT, 2007), museu e história (CHAGAS, 2012), narrativas 

históricas (ALBERTI, 2007), ensino de história (RUSEN, 2014 e SCHMIDT, 

2012), museologia de gênero (RECHENA, 2014). Foi realizado um estudo dos 

objetos expostos no Museu José Antônio Pereira, em Campo Grande/MS que 

possuem ligação com o saber feminino do século XIX, fazendo uso da teoria das 

representações sociais proposta pelo psicólogo francês Serge Moscovici, em que se 

trabalha a inter-relação entre sujeito e objeto e como se dá o processo de construção 

do conhecimento, este sendo individual e coletivo na construção das representações 

sociais em diálogo com a museologia de gênero. 
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A abordagem metodológica visa fundamentar como o saberes/fazeres das 

mulheres são representados e organizados nas ações e coleções de museus na 

América Latina, fazendo um panorama de que espaços possuem coleções femininas 

ou que constam como diversidade cultural. 

Partimos da análise em âmbito regional, com o exemplo do que há de 

museologia social e de gênero em Campo Grande/MS, como no museu José Antônio 

Pereira. O Decreto Municipal nº 4.934, de 20 de abril de 1983, enfatiza o Museu 

José Antônio Pereira como um representante da memória histórica do município e 

da fundação de Campo Grande. Compreender o museu como um espaço histórico 

que congrega bens patrimoniais que trazem a representatividade de mulheres e de 

que forma são destacados ou utilizados elementos e objetos que contêm a história 

do saber feminino na fundação de Campo Grande. 

Museologia social e gênero na América Latina

Discutindo questões relacionadas ao patrimônio e à sua valorização através das ações 

de educação patrimonial, julgamos ser importante refletir sobre as questões acerca 

do processo de patrimonialização discutido por Hartog, que chamou atenção para 

tal processo estabelecendo uma crítica, pois através dele “tudo se tornava patrimônio” 

na busca por uma identidade nacional, como também por símbolos que pudessem 

contribuir na construção e representação dessa identidade. Essa busca propiciou a 

produção de “lugares de patrimônio urbano para construir a identidade escolhendo 

uma história, que se torna a história, a da cidade ou do bairro: história inventada, 

reinventada ou exumada [...]” (HARTOG, 2006, p. 268). No Brasil, a categoria 

patrimônio passou por um processo de valorização a partir dos anos 90. Esse 

redimensionamento do valor atribuído a essa categoria está associado à criação de 

leis relacionadas ao incentivo à cultura, tanto no âmbito nacional quanto regional. 

Essa ampliação da noção dos bens a serem preservados foi reforçada pelas 
políticas de incentivo fiscal voltadas para a cultura, A Lei, 7.505/1986, 
conhecida como Lei Sarney, constituiu de um lado, um significativo impulso 
no âmbito da proteção do patrimônio. Mas, de outro, proporcionou o 
desenfreado desenvolvimento do marketing cultural, que se consolidou nos 
anos 90 (FUNARI, PELEGRINI, 2006, p. 50). 
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Ilustrando a história da família Pereira, o museu possui o intuito de manter 

vivo o histórico de seus antecedentes. Antiga residência de Antônio Luiz, filho 

do fundador de Campo Grande, a visitação oferece ao público a oportunidade de 

conhecer a pequena casa, os móveis e objetos da família, disponibilizando a ideia 

de como viviam as pessoas dessa época. Influenciando na formação patrimonial, 

na garantia da memória e na construção da identidade regional, é um museu que 

tenta superar a conotação de “depósito de tesouros” aproximando o seu acervo 

museológico aos seus usuários.

Reformado no ano de 1999, o espaço, que atualmente é gerido pela 

prefeitura, ganha um certo ar de abandono. A visita guiada não possui suporte 

histórico ou pedagógico, um grande prejuízo para o maior público desse museu: 

escolas públicas de ensino básico. Em nossas visitas ao local, presenciamos crianças 

e professores totalmente alheios aos bens culturais que ali são apresentados, desse 

modo, contribuindo para o desinteresse dos alunos em relação ao patrimônio. 

Sendo o espaço museológico um ambiente não formal de educação, é necessário 

que se crie uma proposta pedagógica para a visitação dos alunos, apoiando-se em 

percepções tanto da história quanto da pedagogia, juntamente com o entendimento 

das práticas de organização e gestão do espaço, que necessita de um planejamento 

mais adequado. É a partir dessa base, de sua natureza e funções, que o trabalho do 

docente que visita o local será aprimorado.

Na esteira da valorização do museu como espaço histórico-educativo, 

percebe-se a necessidade de pensar que o museu hoje relaciona os saberes dos 

alunos, produzidos em suas vivências, com as várias narrativas que poderão 

estar presentes nesse espaço. Uma outra questão se dá pelo trabalho com fontes 

históricas no museu José Antônio Pereira, que envolve prioritariamente vestígios 

da cultura material. De acordo com Ramos, “[...] é preciso exercitar o ato de ler 

objetos, de observar a história na materialidade das coisas” (RAMOS, 2004, p. 21). 

Nesse sentido, faremos o levantamento e a organização dos bens patrimoniais que 

constam nesse espaço, uma vez que muitos objetos não possuem descrição, nem 

análise, o que pode levar o visitante ao desinteresse pelo museu. É necessário pensar 

o objeto enquanto índice de um passado que foi interpretado pela argumentação 

museológica (CHAGAS, 2001). 
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Realizamos um levantamento histórico sobre a constituição de museus na 

América Latina (a partir de sites, documentos oficiais, documentos do ICOM – 

Conselho Internacional de Museus, arquivos públicos).

Nos documentos e arquivos do ICOM, mapearemos as concepções de 

museologia social e de gênero que foram instituídas na América Latina (Brasil, 

Argentina, Colômbia, Uruguai, entre outros).

É urgente uma ação educativa que promova uma reflexão, esclarecendo à 

sociedade a importância da preservação desse bem cultural, que conforme Souza 

Filho (1999, p. 42) “é aquele bem jurídico que, alpe de ser objeto de direito, está 

protegido por ser representativo, evocativo ou identificador de uma expressão 

cultural relevante.”

Analisaremos também os registros e as coleções disponíveis em museus que 

se intitulam como museus integrais ou de gênero, fazendo uma comparação entre 

o Museu José Antônio Pereira e o Museu Municipal Roberto Barili, localizado em 

Mar del Plata/Argentina. Para tal, dialogaremos sobre determinados elementos na 

constituição de museus, como:

Patrimônio e diversidade cultural e museus
Museologia de gênero
Propósitos educativos dos museus

Posteriormente a esse levantamento, faremos o desenvolvimento do guia 

didático sobre a representatividade feminina no museu, que poderá ser utilizado 

nas aulas de história. No percurso metodológico, organizaremos a pesquisa em 

algumas etapas:

a) Levantamento de informações sobre a museologia social e sobre as 
mulheres que habitavam a região na época da constituição do museu.
b) Organização dos documentos coletados em fontes nos arquivos, jornais 
etc. 
c) Desenvolvimento do guia didático sobre a representação feminina nos 
museus na América Latina, com o exemplo do museu José Antônio Pereira.
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Esse programa educativo que possuirá o intuito de aproximar a sociedade 

ao museu é um trabalho de extrema importância, tendo a capacidade de motivar a 

família a repensar esse universo, criando um estreitamento das atividades de cunho 

cultural e incentivando o hábito de frequentação de museus de arte de todos os 

envolvidos.

Para fundamentar metodologicamente o processo de construção da análise 

sobre o patrimônio cultural, utilizaremos também as reflexões sobre educação 

patrimonial. Conforme Horta, Grunberg e Monteiro (1999, p. 6): 

O conhecimento crítico e a apropriação pelas comunidades do seu patrimônio 
são fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável desses 
bens culturais, assim como no fortalecimento dos sentimentos de identidade 
e cidadania. A educação patrimonial é um instrumento de “alfabetização 
cultural”, que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, 
levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico 
temporal em que está inserido. Este processo leva ao reforço da autoestima dos 
indivíduos e comunidades e a valorização da cultua brasileira compreendida 
como múltipla e plural (HORTA, GRUNBERG, MONTEIRO, 1999, p. 
6).

Assim, a nova museologia pode ser abordada no Museu José Antonio 

Pereira por se tratar de uma exposição do mobiliário que promove um resgate ao 

cotidiano doméstico e vivência do século XIX. Dessa maneira, a análise das ações e 

do discurso dos seus principais autores masculinos é a expressão de uma ideologia 

específica. Esse trabalho apresenta a proposta de apresentar o espaço museológico 

como instrumento eficaz de mudança de valores, tanto para o seu benefício quanto 

para o benefício dos grupos sociais envolvidos.

Com base no Guia Básico de Educação Patrimonial, lançado em 1999 pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a educação 

patrimonial é: 

um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado 
no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e 
enriquecimento individual e coletivo. Busca levar as crianças e adultos a um 
processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança 
cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando 
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a geração e a produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de 
criação cultural” (HORTA, GRUNBERG, MONTEIRO, 1999, p. 7).

Sendo assim, os cenários das museologias e dos museus nacionais 

possibilitam algumas reflexões acerca das perspectivas de entrelaçamento com os 

estudos de gênero, buscando preencher vazios históricos. São diversos os espaços 

museológicos que permitem ressaltar a presença e protagonismo da mulher na 

sociedade, e pensar a museologia a partir de uma perspectiva de gênero é um grande 

desafio, sendo importante lembrar que é errônea a equiparação de “gênero” com 

“mulheres”. Segundo Aida Rechena:

Na verdade, gênero refere-se à construção social da masculinidade e da 
feminilidade e engloba um complexo sistema de relações que ultrapassa 
em muito a relação homem/mulher, entretanto em campos como os da 
identidade e cultura gay, transgênero, transexualidade, bissexualidade, 
androginia e o chamado “terceiro sexo”. Isso significa que nos estudos de 
gênero estão englobadas todas as formas sociais e culturais de ser “ser 
humano”, independentemente do sexo biológico ou da orientação sexual 
(RECHENA, 2014, p. 154).

Nesse processo de análise sobre os encaminhamentos da educação 

patrimonial, Gonçalves destaca que:

[...] os patrimônios culturais são estratégias por meio das quais grupos sociais 
e indivíduos narram sua memória e sua identidade, buscando para elas um 
lugar público de reconhecimento, na medida mesmo em que as transformam 
em “patrimônio”. Transformar objetos, estruturas arquitetônicas e 
estruturas urbanísticas em patrimônio cultural significa atribuir-lhes uma 
função de “representação”, que funda a memória e a identidade. [...] Os 
patrimônios são, assim, instrumentos de constituição de subjetividades 
individuais e coletivas, um recurso à disposição de grupos sociais e seus 
representantes em sua luta por reconhecimento social e político no espaço 
público (GONÇALVES, 2002, p. 121). 

Nessa metodologia em que a utilização dos conceitos contribui para o 

entendimento por parte dos/as alunos/as dos eventos históricos, a aprendizagem 

da história interfere na maneira de ensinar, na escolha de temas, conteúdos, 
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problemáticas e metodologias. Para Rüsen (1997), a história deve ser apreendida 

como uma experiência cultural que coloca objetivos orientativos à disposição do 

aluno. Tal diferenciação entre o processo de análise sobre os encaminhamentos 

da educação patrimonial e a aprendizagem em história como experiência cultural 

levaria a uma didática da história organizada com os assuntos arrumados de acordo 

com um cânone histórico de objetos.

A intenção final, com os desdobramentos do resultado, é que alunos e 

professores possam ampliar as noções dos bens culturais, para além do que ficam 

encerrados em espaços físicos fechados a qualquer público, e sim numa perspectiva 

da aprendizagem mediada por tecnologias digitais, em que o conhecimento está 

vinculado aos sujeitos de diversas formas e meios, por meio de sua disponibilização 

em espaços públicos digitais, ainda que esses espaços estejam em processo de 

ampliação do seu acesso.

Considerações finais 

Esperamos contribuir com a abordagem sobre a museologia social e de gênero na 

América Latina, fazendo paralelo com as definições do ICOM e IPHAN, entre 

outros órgãos de salvaguarda de museus. 

Além disso, projetar num blog as ações da museologia social e de gênero 

na América Latina, a partir da catalogação dos objetos, criaremos um quadro 

explicativo para cada objeto e ambiente do museu. Setorizando cada parte do museu 

José Antônio Pereira e investigando os demais objetos que não estejam no espaço. 

Dessa forma, tendo os estudos de museologia o conjunto de referências 

materiais e imateriais com potencial para atuar na construção de identidades e 

desenvolvimento dos grupos humanos, a representação da figura feminina como 

ativa e participativa é de grande importância pedagógica, principalmente se tratando 

da formação de identidade das meninas. Os museus são instituições exemplares para 

entendermos como a preservação das referências patrimoniais pode contribuir para 

diminuir diferenças entre mulheres e homens. São os museus instituições tomadas 

como exemplo para compreendermos a influência do caráter político e subjetivo na 

escolha e preservação das referências patrimoniais e como se atribuem valores para 

fundamentar quais bens culturais serão preservados em detrimento de outros.
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Um dos principais impactos será à inserção da análise de museus de Campo 

Grande/MS, no contexto nacional e internacional, com a perspectiva da museologia 

social e de gênero, com o desenvolvimento das nossas estruturas museológicas. A 

contribuição também na formação de historiadores/as de museus. Essa formação em 

nosso entender deve ter obrigatoriamente por base o quadro geral da museologia, 

tal como está definido no Art. 3º do Estatuto do ICOM, devem ter também em 

consideração as novas condições sociais da produção museológica.

Temos como impacto também a manutenção do museu como representativo 

das identidades regionais, das memórias coletivas e da educação patrimonial. Esse 

último elemento está em consonância com a proposta do IPHAN e da Secretaria 

de Cultura do município de Campo Grande, com a qual já estamos em parceria 

para a realização dessa pesquisa. O contexto atual da museologia brasileira é rico 

e complexo, articulando ensino/formação acadêmica, políticas públicas e exercício/

prática profissional. Juntos, esses três segmentos ainda que entrelaçados possuem 

certa liberdade. Dessa forma, é possível a abordagem de uma história feminina e, 

também, da história de mulheres negras no Museu José Antônio Pereira, pois o 

mesmo representa uma casa do século XIX, possibilitando-nos entender como era 

a convivência daquelas mulheres no ambiente doméstico. 

Referências

IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Patrimônio 
cultural material e imaterial. Brasília: Ministério da Cultura, 2007.

FUNARI, P. P.; PELEGRINI, S. C. A. Políticas Patrimoniais no Brasil: 
impasses e realizações. Patrimônio Histórico e Cultural. Rio de Janeiro: Zahar, 

2006. 

HORTA, M. de L. P.; GRUNBERG, E.; MONTEIRO, A. Q. Guia de 
educação patrimonial. Brasília: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, Museu Imperial, 1999. 

RÜSEN, J. A. História Entre a Modernidade e a Pós-modernidade. História: 
questões e debates, Curitiba, v. 14, n. 26/27, p. 80-101, jan./dez. 1997.



desalinhopublicacoes

188

TEJERO-CONI, G. Museo de mujeres: un camino a recorrer en América 

latina. In: MOLINA, N. L.; BENITO, V. L. (coord.). Mujeres y Museos. HerMus 

– Heritage and Museography, n. 3. jan./fev. 2010.

RODRIGUEZ, A. da F. Gênero no Espaço do Museu: uma Leitura Social da 
Exposição ‘Entre Rendas, Chapéus e Boas Maneiras’. Pelotas, RS: Museu Municipal 

Parque da Baronesa, 2010.

MOSCOVICI, S. A representação social da psicanálise. Tradução: Cabral. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

HARTOG, F. Tempo e patrimônio. Varia História, Belo Horizonte, v. 

22, n. 36, jul./dez. 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/vh/v22n36/

v22n36a02.pdf>. Acesso em: 15 set. 2015.

RAMOS, M. N. O projeto unitário do Ensino Médio sob os princípios do 

trabalho, da O currículo para o Ensino Médio em suas diferentes modalidades... 

Educ. Soc., Campinas, v. 32, n. 116, p. 771-788, jul./set. 2011. Disponível em 788 

ciência e da cultura. In: FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M. Ensino Médio: ciência, 
cultura e trabalho. Brasília, 2004. p. 37-52.

CHAGAS, M. de S. Memória e poder: focalizando as instituições museais. 

Interseções: Revista de Estudos Interdisciplinares, 2001.

RECHENA, A. Museologia social e género. Cadernos do CEOM: Centro de 

Memória do Oeste de Santa Catarina – Museologia Social, 2014.

SOUZA FILHO, C. F. M. de. Os direitos invisíveis. In: OLIVEIRA, F. de; 

PAULI, M. C. (org.). Os sentidos da democracia: políticas do dissenso e hegemonia 

global. Rio de Janeiro: Vozes, 1999

GONÇALVES, J. R. S. Monumentalidade e cotidiano: os patrimônios 

culturais como gênero de discurso. In: OLIVEIRA, Lucia Lippi de. (org.). Cidade: 
história e desafios. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002.



desalinhopublicacoes

Uma experiência museológica periférica: 
os casos do interior do Paraguai e Norte da 
Argentina

LEANDRO MENDONÇA BARBOSA
Grupo de Trabalho em História Antiga da ANPUH-MS

Considerações iniciais

Um museu é, antes de qualquer coisa, um lugar da memória. Assim definiu Pierre 

Nora (1984), ainda na década de 80. De lá para cá, pensou-se o museu como espaço 

de interação, de integração de diferentes realidades e até de contestação. Destarte, 

o museu permaneceu como um lugar de memória. O “espaço social museu” faz com 

que o caráter mnemônico e patrimonial de um povo encontre um sítio para estudo 

e transmissão de suas sociabilidades (LIMA, 2012, p. 40).

Esse patrimônio cultural do qual os museus lançam mão é a salvaguarda, 

transmitido de geração em geração, é recriado pelas comunidades e grupos, 

conforme essas gerações também passam, cunhando um caráter de pertencimento 

e associando essa memória a uma construção de uma identidade cultural própria. 

Além de lugares da memória, os museus recriam interações identitárias capazes de 

traduzir, de certa forma, a herança cultural de uma sociedade:
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A identidade representa a noção de pertencimento. O indivíduo que se 
reconhece no seio de uma coletividade reflete a posse coletiva de atributos 
comuns a todos os membros e a transmissão de um modelo existencial, 
normativo, constituindo-se em herança cultural, isto é, um Patrimônio 
identitário (LIMA, 2012, p. 48).

É dessa forma que percebemos o museu, e assim trabalharemos: como um 

espaço de sociabilidades que, por meio da memória e das tradições, constrói, reforça 

e transforma identidades, nacionais, regionais ou locais.

Todavia, como trabalhar com essas categorias museológicas em locais fora 

dos grandes centros, afastados das rotas culturais tradicionais e, consequentemente, 

mais fomentadas? Onde o museu por vezes é esquecido do olhar Estado ou, 

mais ainda, da iniciativa privada? Em suma, como o museu pode desempenhar 

suas funções em áreas periféricas? Aqui, não entendemos “periferia” por seu 

determinismo geográfico, e sim como um espaço de objetividade social (SANTOS, 

1986, p. 129), onde os agentes se veem como periféricos e onde, independente de seu 

espaço natural, há a carência de ações públicas, de incentivos sociais e de aparatos 

socioeconômicos.1

Os três contextos que iremos apresentar se inserem exatamente nesse 

conceito de periferia: três cidades interioranas, da realidade latino-americana, que 

para trabalhar com as categorias de memória e identidade tiveram que se reinventar, 

utilizar de pesquisas museológicas e da máxima criatividade para estabelecer 

identidades locais que sejam passadas pelos seus respectivos lugares da memória. 

Em conformidade com o tripé proposto pelo ICOM,2 em reunião na cidade de 

Viena, em 2007, os três pequenos museus3 que iremos analisar4 apresentam 

educação, estudo e apreciação.

A pesquisa se deu de forma empírica, no que é chamado de “observação 

participante”, conforme propôs R. J. Richardson (1985), ou seja, uma observação 

1. Milton Santos (1984) exemplifica diversas causas para isso (históricas, culturais, relações 
de poder etc.), nas quais não nos debruçaremos aqui.
2. International Council of Museums.
3. Aqui, utilizamos a definição de Vania Carvalho Rôla Santos (2011), que aponta que 
“pequenos museus” apresentam um caráter local, de tipologia regionalizada, independendo 
seu tamanho físico ou a região onde se localiza.
4. Todas as fotografias apresentadas neste trabalho foram tiradas pelo autor entre os anos 
de 2017 e 2018.



191

conduzida dos museus. Tendo consciência, como colocado por Vania Carvalho 

Rôla Santos (2011), de que esse método pode implicar uma ausência do caráter 

impessoal do pesquisador na observação, podendo com isso interferir em sua 

análise, concordamos, que a abordagem proposta do pensamento sistêmico, 

no qual a realidade científica deve ser desenvolvida dentro da subjetividade e da 

interdisciplinaridade, mostra-se útil para compreender o contexto e as relações 

estabelecidas pelo objeto pesquisado (SANTOS, 2011, p. 51). Como se trata de 

um estudo comparativo, metodologicamente elegemos museus com características 

semelhantes tanto no que concerne ao conceito de “pequeno museu” quanto à região 

e à realidade sociocultural na qual estão inseridos.

Museu Maestro Fermín Lopez

O primeiro museu que apresentamos tem como nome Maestro Fermín Lopez. Ele 

está localizado no interior do Paraguai, em uma cidade chamada Villarrica, na região 

central do país, capital do Departamento de Guairá. De fundação no século XVI,5 

Villarrica conta com quase setenta e cinco mil habitantes, e apesar de existir fomento 

cultural na cidade, como um Teatro Municipal e uma Casa da Cultura, este é o único 

museu, sendo de responsabilidade do município.

O museu funciona no local onde antes era uma escola, a Escuela de la Patria, 

fundada em 1842. Seu nome atual presta homenagem ao Sargento e Professor 

Fermín Lopez, docente do colégio que, junto a alguns alunos, combateu na Guerra 

do Paraguai. Fermín López acabou morto em 1869, na Batalha de Peribebuy. 

O edifício, por um século, continuou como escola e, antes de se tornar um local 

museológico, funcionava ali a Supervisión de Escuelas Primarias del Guairá. Em 

1956, pensou-se na criação de um museu, todavia somente em 1972, com auxílio do 

à época Ministerio de Educación y Culto do Paraguai, isso se efetivou. Em 2008, 

o edifício passou por obras de restauração com fundos provenientes do Banco 

Internacional de Desenvolvimento (BID) (YUBI, 2013).

A localidade escolhida não foi por acaso, e adentra exatamente na questão 

de memória e identidade aventada por nós. O sitio mais emblemático da Guerra do 

Paraguai da cidade, transformado em museu, aponta para a identidade da guerra, 

5. Apesar de a localização urbana atual ser do século seguinte, o XVII.
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para a construção de uma memória ufanista e heroica do povo de Guairá. Isso vem 

a reforçar uma identidade nacional muito percebida no Paraguai: a dos “heróis da 

Guerra da Tríplice Aliança”.

O museu, dessa forma, serve exatamente para reforçar essa identidade através 

de uma memória coletiva instalada e propagada há mais de um século. Um tema 

recorrente e que por vezes é uma “ferida aberta” encontra no aparato museológico 

a materialização de uma abstração que insiste em permanecer no coletivo. Essa 

memória coletiva, que não é só de um grupo, mas de uma nação, é reproduzida pelo 

“lugar da memória” de cada localidade.

O Museo Maestro Fermín Lopez se enquadra no conceito de “museu 

comunitário”, à medida que permanece devido à atitude das pessoas. O acervo é 

constituído, quase em sua totalidade, de patrimônio doado por meio do engajamento 

de seu povo. A população é partícipe da construção e preservação de seu espaço de 

memória, é comparte ativa do que ocorre no dia a dia do museu, pois a memória que 

traz se confunde com a sua própria. Nos museus comunitários, parte da população 

atua para conseguir as condições museológicas, já que o local exprime parte de sua 

herança cultural (LIMA, 2012, p. 43).

Nele é possível contemplar peças do cotidiano de Villarrica, como 

instrumentos musicais – como os do bandeonista guairenho Germán Bogado; 

artefatos utilizados durante a Guerra do Chaco (1932-1935) – entre Paraguai e 

Bolívia, onde o primeiro sai vencedor; uma canoa do século XVI feita de madeira 

de árvore timbó; cultura material indígena; arte sacra; obras do filósofo e escritor 

villarriquenho Natalício Talavera, considerado o primeiro poeta paraguaio após a 

independência; livros do Antropólogo também villarriquenho Ramiro Dominguez, 

um dos idealizadores do museu; e uma sala dedicada a Manuel Ortiz Guerrero, 

poeta também guairenho reconhecido nacionalmente, que morreu de lepra em 

1933. Ele é considerado o primeiro letrista do gênero musical guarânia.
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FIGURA 1 Fachada da antiga escola do século XIX, que hoje funciona como museu.

FONTE Acervo do autor.

FIGURA 2 Armas e utensílios utilizados durante a Guerra do Chaco.

FONTE Acervo do autor.
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FIGURA 3 Escritos de Manuel Ortiz Guerrero, mais famoso poeta do 
Departamento de Guairá, que possui uma sala no museu reservada a ele.

FONTE Acervo do autor.

Museu Temático de Maquetes Tupac Amaru

O segundo museu que apresentamos em nossa análise é o Museo Temático de 

Maquetas Tupac Amaru. Trata-se de museu não convencional, pois é considerado o 

primeiro museu revolucionário indígena da Argentina – na entrada se veem os bustos 

de Tupac Amaru e Che Guevara, junto a um cartaz que mostra Cristina Kirchner 

com a presa política Milagro Sala.

Esse lugar se situa na cidade argentina de San Salvador de Jujuy. A cidade, que 

atualmente conta com duzentos e setenta mil habitantes, é a capital da Província de 

Jujuy, a mais remota do Noroeste argentino, já fronteiriça com a Bolívia. Fundada 

no século XVI, San Salvador de Jujuy é considerada uma cidade turística devido à 

proximidade com a Quebrada de Humahuaca.6 Contudo, é uma cidade considerada 

de médio porte7 e, apesar de contar com um museu nacional, dois provinciais e dois 

municipais, não é considerada partícipe das rotas usuais de museus do país.

Em uma cidade com potencial turístico, a organização social Tupac Amaru, 

que lida com causas indígenas, enxergou a possibilidade de implantar um museu 

6. Famosa região turística que reúne belezas naturais, sítios arqueológicos e povoados tra-
dicionais.
7. Conforme os índices do IBGE, que consideram como cidades de médio porte urbes entre 
100 mil e 500 mil habitantes.
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que levantasse sua causa. Todavia, um museu privado, em uma cidade pequena, que 

disporia de poucos recursos, teria que se reinventar. Em 18 de maio de 2009, 228º 

aniversário de morte de Tupac Amaru e também Dia Internacional dos Museus, 

com apoio governamental da então gestão Cristina Kirchner, a indígena jujenha 

Milagro Sala e a organização fundam o Museo Temático de Maquetas Tupac 

Amaru (CANTEROS, 2016).

Sala, que chegou a ser Deputada Provincial e membro do Parlasul, foi 

condenada a prisão em 2016, durante o governo de Mauricio Macri, por sua 

luta indígena. Sua prisão foi considerada política e arbitrária por órgãos como a 

Anistia Internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a 

Procuradoria de Violência Institucional da Argentina.

Com poucos recursos os quais dispunha a organização, o museu foi composto 

com sessenta e sete maquetes – muito bem feitas, por sinal, mostrando o cotidiano 

dos indígenas da província de Jujuy (como os omaguaca, os toara e os kolla), sua 

participação nas lutas pela independência, os modos de vida e as reivindicações 

atuais dessas sociedades. É um dos únicos museus que, de maneira lúdica e de baixo 

custo, não somente contempla as sociedades indígenas, mas também reivindica as 

lutas do indigenismo, evocando a liderança rebelde do independentista peruano 

Tupac Amaru. As maquetes representam os indígenas durante o contato do século 

XVI, as etnias da província de Jujuy e tradições orais, com costumes e lendas.

A maioria dos espaços culturais e de memória ainda demonstra os indígenas 

de uma forma estereotipada: românticos, submissos, indolentes e inerentes aos 

espaços da natureza. Esse museu, então, pretende demonstrar o indígena indignado 

e guerreiro, que há séculos foi submetido a um sistema indócil, e que constantemente 

luta pelo desenvolvimento de seu povo, por igualdade e continuidade de sua cultura.

Também mostra o indígena violento dos rituais, o índio sexualizado, o índio 

que não aceita a crença do branco e o índio trabalhador. Mostra que o indígena é, 

sim, distinto, em uma sociedade que a todo o momento deseja colocá-lo de maneira 

homogeneizada. É um sítio que reforça essas identidades como uma quebra de 

paradigmas. Esse museu indigenista recupera a vida dura do homem e da mulher 

ameríndia que vive nas comunidades rurais, sobretudo nas jujenhas.

Isso cria uma identidade local de união ao sentimento de luta indígena. 

Por meio de resgates de memória da história indígena da região, bem como da 
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antropologia, as sociedades autóctones são valorizadas e se distanciam do discurso 

dominante imputado a elas. Para o jujenho de uma maneira geral, e mesmo para o 

turista, o museu demonstra a necessidade do engajamento social nas lutas dos povos 

indígenas, assentando uma memória coletiva de união por uma mesma causa.

FIGURA 4 Maquete representando Tupac Amaru e sua esposa Micaela Bastidas.

FONTE Acervo do autor.

FIGURA 5 Maquete retratando o trabalho indígena com a terra.

FONTE Acervo do autor.



197

FIGURA 6 Maquete demonstrando um ritual de sacrifício indígena.

FONTE Acervo do autor.

FIGURA 7 Maquete reproduzindo a resistência indígena à conquista.

FONTE Acervo do autor.

Museu Provincial de Belas Artes Dr. Juan Vidal

O terceiro exemplo que trazemos também vem da Argentina e, assim como as 

anteriores, está em uma região periférica. Trata-se do Museo Provincial de Bellas 

Artes Dr. Juan Vidal. O museu está em Corrientes, uma cidade no Norte da 

Argentina, historicamente uma região com baixa densidade demográfica e com 

lacunas por parte do desenvolvimento incentivado pelo Estado. Capital da província 

homônima, está fronteiriça ao Paraguai; também fundada no século XVI, tem 
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atualmente mais de trezentos e cinquenta mil habitantes. Seu turismo é oriundo, 

sobretudo, da Fiesta Nacional del Chamamé, o maior festival do gênero no mundo.

Inaugurado em 1972, na residência do antigo governador da província 

e senador, o qual o museu leva o nome, conta com serviços educativos para a 

comunidade e o acesso gratuito à biblioteca do antigo governador (BOGADO, 2018, 

p. 15). Esse espaço, de responsabilidade provincial, está muito bem conservado, 

possui uma boa curadoria e serviço de guia. Em sua pinacoteca, há mais de 500 

obras de artistas locais – principalmente chaquenhos e correntinos – nacionais e 

alguns estrangeiros, como as do japonês Tsuguharu Foujita.8

Esse é um museu que, apesar das dificuldades, consegue alguns fomentos. 

Entretanto, mesmo contando com esse incentivo, sua curadoria teve a iniciativa de 

cunhar uma alternativa interessante. Em uma parceria com a Universidad Nacional 

del Nordeste, por meio de seu Instituto de Botânica, artistas desenharam em papel o 

que viram ao microscópio e tiram fotos de organismos vivos com câmeras especiais, 

tudo com o auxílio de cientistas da Universidade. A intenção foi mostrar que isso 

também é arte e realizar uma interação “ciência x arte”, mostrando que as duas não 

precisam se contrapor. Esse trabalho gerou uma exposição temática.

O ponto fulcral dessa pequena, mas significativa, exibição é expor as reações 

científicas e artísticas – duas funções inerentes aos museus – dentro de um mesmo 

parâmetro. Chamar a atenção dos visitantes em relação à importância da ciência 

e da arte também é uma intenção. Tudo isso cria no espectador uma curiosidade 

de como essa interação leva a um conhecimento novo e que, a primeira vista, seria 

dissociável.

8. Este é um exemplo de “pequeno museu” que extrapolou suas fronteiras antes bem de-
finidas. Vania Carvalho Rôla Santos (2011) prevê esse fenômeno, que pode ocorrer pelas 
condições de gestão interna, novos fomentos e políticas públicas, ou pelas necessidades do 
museu ou da região em que este se insere. No entanto, apesar da aquisição de novos acervos, 
seu caráter regionalizado nunca desaparece por completo.
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FIGURA 8 Folha desenhada a lápis a partir de visão microscópica.

FONTE Acervo do autor.

FIGURA 9 Desenho a lápis de flora com todos os detalhes vistos microscopicamente.

FONTE Acervo do autor.
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FIGURA 10 Reprodução de um estudo de botânica.

FONTE Acervo do autor.

Considerações finais

Três museus, três realidades, três locais distintos, três propósitos diferentes, mas 

três situações semelhantes. Museus periféricos, em áreas periféricas, mas que 

cumprem o papel apontado por Pierre Nora há quase quatro décadas: de lugar da 

memória, sobretudo a coletiva, de reforço de identidades que venham a convergir 

com uma herança cultural e patrimonial de um povo, que olha para o museu e se vê 

representado nele.

A intenção deste trabalho foi a de apresentar três museus em realidades 

periféricas – realidade que, em certo ponto, enquadra-se o estado de Mato Grosso 

do Sul – que criaram alternativas para se construírem como lugares de memória, 

passar conhecimento e contribuir para a construção de identidades locais. Por meio 

da pesquisa museológica, esses espaços foram capazes de transformar suas heranças 

culturais e se colocarem dentro do patrimônio mnemônico de suas regiões e de suas 

realidades.
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Introdução

O presente artigo é resultado da análise da produção de mapas mentais, obtidos 

através do levantamento das representações socioambientais de oito alunos 

doutorandos e uma professora do Programa de Pós-graduação em Ensino de 

Ciências da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

Este trabalho teve como objetivo analisar as relações de afetividade e 

capacidade de representação das expressões de cada autor dos mapas mentais, 

observando sua ligação com o espaço e com o lugar, sob o viés geográfico, incluindo 

a ideia de lugar e a relação que desenvolvem com o espaço em que vivem. 

A geografia é uma ciência que estuda as relações entre sociedade, natureza 

e a organização espacial. A partir da década de 1990, com o fortalecimento da 

abordagem humanista cultural, a ciência geográfica ampliou seus interesses de 

estudos para compreensão do indivíduo, a partir de suas vivências e relação com o 

meio em que está inserido.
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Para a base teórico-metodológica da pesquisa, apoiou-se em autores que 

dialogam sobre representação social, a percepção ambiental e a construção e 

interpretação de mapas mentais, como: Moscovici (1978), Reigota (2002), Tuan 

(2001) e Kozel (2007). A partir do aporte bibliográfico, foram produzidos nove 

mapas mentais e elaboradas questões diretas, como qual a idade, escolaridade, crença 

religiosa e área de formação, para dar subsídios à interpretação das representações 

socioambientais de cada participante da atividade.

Fundamentação teórica

De acordo com Serge Moscovici (1978), as representações individuais têm 

papel teórico fundamental, contribuindo significativamente para a análise das 

representações construídas pela sociedade. Segundo o teórico, as representações 

sociais influenciam na formação de condutas e decisões tomadas individualmente.

A construção de uma representação não é algo passivo, mas construída pela 

participação do sujeito no meio em que está inserido. Para Mazzotti (2008), o 

processo de construção das representações se dá em dois períodos: o da objetivação 

e o da ancoragem. A objetivação é a tradução de conceitos e ideias em imagens 

concretas que se tornam um reflexo do real. Quando essas imagens passam a fazer 

parte do pensamento constituído vão gerando uma rede de significações, ocorrendo 

assim o processo denominado ancoragem.

Corroborando com a definição apresentada de representação social, 

Reigota (2002) admite se constituir em um conjunto de princípios construídos 

interativamente e compartilhados por grupos heterogêneos, que transformam a sua 

realidade a partir do conhecimento.

Mazzotti (2008) argumenta que a representação social pode ser entendida 

como uma conciliação entre a percepção (sensorial) e o conceito (intelectual). Na 

atividade de percepção ambiental, o objeto pode ser representado e a percepção 

passa a ser influenciada pela representação social construída a partir da vivência do 

indivíduo.

A percepção pode ser influenciada pelas atividades econômicas. Segundo 

Tuan (2001), em um mesmo ambiente, a cultura e o gênero podem influenciar sobre 

a construção da percepção. Fatores culturais, econômicos e sociais determinam 
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relações entre os seres humanos, influenciando a construção do conhecimento e de 

valores, modificando a percepção de lugar.

Para a geografia humanista cultural, segundo Dardel (1990), lugar é uma das 

principais categorias, constituindo-se no espaço visto pelo ser humano, composto 

de histórias, signos e símbolos, impregnado de sentimentos e valores. O lugar, 

muito mais que localização, remete a um espaço composto por vivências, memórias 

e significados.

Desse modo, é possível compreender que a representação social é composta 

de valores e que o conceito de lugar, em consonância com Tuan (1983), é restrito. O 

lugar é onde acontece a vida, possibilita a compreensão de diferentes espaços onde 

verdadeiramente ocorrem as relações humanas.

Segundo Kozel (2007):

O mundo simbólico se revela nas imagens elaboradas pelos indivíduos em 
suas representações ou mapas mentais. Esse simbólico também referência 
a cultura do grupo a que o indivíduo pertence, pois, cada sociedade 
tem uma maneira particular de ler e interpretar o espaço geográfico, e 
consequentemente a realidade ou mundo vivido onde se insere (KOZEL, 
2007).

Para Kozel (2007), o mundo cultural é considerado não apenas como uma 

soma de objetos, mas como uma forma de linguagem referendada no sistema de 

relações sociais, onde estão imbricados valores, atitudes e vivências.

Para sistematizar e entender os elementos das representações sociais, 

obtidos através dos mapas mentais, Kozel (2007) desenvolveu uma metodologia que 

passou a ser conhecida como Metodologia Kozel, na qual são estabelecidos quatro 

aspectos fundamentais para se interpretar essas representações: 1) a observação dos 

elementos quanto à forma de representação na imagem (letras, ícones e/ou mapas); 

2) a interpretação quanto à distribuição dos elementos na imagem (em perspectiva, 

formas dispersas ou horizontal); 3) a interpretação quanto à especificidade dos 

elementos (elementos da paisagem natural, construída, móveis ou/e humanos); e 

4) interpretação quanto ao aspecto a ser observado, são os particulares (problemas 

sociais, como a prostituição, a marginalização etc.).
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As imagens que as pessoas constroem estão impregnadas de recordações, 

significados e experiências. O espaço antes visto na geografia neopositivista como 

homogêneo adquire complexidade e se fragmenta. Ele passa a ser interpretado como 

espaço vivido pelas experiências humanas, cada ser humano em sua individualidade. 

Por isso, ressignificam categorias como a paisagem e o lugar que passam a fazer 

parte dos debates sobre a objetividade e a subjetividade na geografia. 

Desse modo, após estudar os conceitos de representação social, mapas 

mentais, percepção e lugar, com a aplicação da Metodologia de Kozel (2007), foram 

percorridos os caminhos metodológicos, conforme descritos a seguir.

Caminhos metodológicos

A pesquisa foi desenvolvida baseada na aplicação da Metodologia de Kozel (2007), 

produzindo mapas mentais a partir das seguintes questões norteadoras: como é o 

lugar onde você vive? Como você caminha por esse lugar?

Participaram da atividade prática nove pessoas, sendo oito doutorandos e 

uma professora ministrante e responsável pela disciplina de metodologia qualitativa. 

Informações complementares foram obtidas por meio de um breve questionário 

estruturado e objetivo, questões sobre o município/lugar de origem, a idade, o 

gênero, a religião e a formação acadêmica de cada participante. Posteriormente, 

pôde-se realizar a análise dos mapas mentais elaborados pelos participantes. 

A base teórico-metodológica do presente estudo está ancorada na pesquisa 

qualitativa, com enfoque cultural e social. Alicerçada em autores como Marcos 

Reigota (2002), Serge Moscovici (1978), Denise Jodelet (2005), Y-Fu Tuan (2001), 

aplicando-se a Metodologia de Kozel (2007) para a interpretação dos mapas 

mentais. A abordagem qualitativa de pesquisa, segundo Moreira (2011), traz 

algumas características importantes:

[...] o interesse central da pesquisa na questão dos significados que as 
pessoas atribuem a eventos e objetos, em suas ações e interações dentro 
de um contexto social e na elucidação e exposição desses significados pelo 
pesquisador. [...] O pesquisador qualitativo também transforma dados e 
eventualmente faz uso de sumários, classificações e tabelas, mas a estatística 
que usa é predominantemente descritiva (MOREIRA, 2011, p. 47 e 50).
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A partir de sua percepção e vivência de lugar, os sujeitos pesquisados foram 

orientados a elaborar seu mapa mental. Foram disponibilizados aos participantes, 

individualmente, lápis preto, lápis de cor, giz de cera, borracha e folhas de papel 

impressas com dados de identificação e pesquisa, que subsidiaram a produção dos 

desenhos para a elaboração dos mapas mentais.

Os dados obtidos através dos questionários foram analisados e tabulados, 

possibilitando a criação de um quadro para complementar as informações obtidas 

nos mapas mentais. Com a sustentação do aporte teórico e metodológico de Kozel 

(2007), foi possível realizar a análise dos dados e a interpretação dos mapas mentais.

Resultados e discussões 

Os mapas mentais foram elaborados durante a aula de metodologia qualitativa, ofertada 

no primeiro semestre de 2019. Os doutorandos e a docente que participaram da 

construção e representação dos mapas socioambientais totalizaram 9 (nove) pessoas, 

conforme apresentado no “Quadro 1”.

Observa-se que do total de doutorandos descritos no “Quadro 1”, organizados 

por localização dos municípios: cinco (ORD. 2, 4, 6, 8 e 9) e a professora (ORD.5) 

são oriundos da capital sul-mato-grossense, duas (ORD. 1 e 7) residem no município 

de Dourados e uma (ORD. 3) reside em Coxim. A idade dos participantes variou 

entre 25 a 56 anos. Em relação à religião, quatro se autodeclararam católicos, dois 

evangélicos, um espírita, um candomblé e um participante também optou por não 

responder a esse questionamento (Quadro 1). As formações acadêmicas da turma 

de doutorado, ano de 2019, do Programa de Pós-graduação no Ensino de Ciência 

em Educação Ambiental, participante das atividades, constituem-se em quatro 

professores licenciados em Ciências Biológicas; três professores licenciados em 

Química; um biólogo e uma licenciada em matemática.
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QUADRO 1 Caracterização da amostragem dos participantes da pesquisa.

ORD MUNICÍPIO/ 
ORIGEM

IDADE GÊNERO RELIGIÃO FOR/ 
ACADÊMICA

Dourados 41 Feminino Evangélica Ciências 
Biológicas 

Campo Grande 35 Masculino Espírita Ciências 
Biológicas

Coxim 36 Feminino Católica Química

Campo Grande 25 Feminino Evangélica Química

Campo Grande 56 Feminino Católica  Doutora em 
Matemática 

Campo Grande 28 Masculino Católico Ciências 
Biológicas

Dourados 36 Feminino Católica Química 

Campo Grande 31 _ _ Ciências 
Biológicas

Campo Grande 30 Masculino Candomblé Biólogo

FONTE Aplicação da atividade, junho/2019.

Os mapas mentais foram produzidos pelos participantes, sem o conhecimento 

prévio sobre as características da Metodologia Kozel. Na “Figura 1”, pode-se 

verificar a construção de três mapas mentais, três modos diferentes de pensar, de 

se relacionar como lugar onde vive e a correspondente expressão do fazer artístico.
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FIGURA 1 Elaboração dos mapas mentais.

FONTE BRUNET A. F. D. S. e OLIVEIRA, A. M., 2019.

Os dois mapas da “Imagem 2” apresentam duas características importantes: 

no primeiro, do lado esquerdo, a representação de lugar se dá com a fachada da 

residência; no segundo, o autor está iniciando o desenho de uma planta baixa de seu 

condomínio. Assim, a relação e o conceito de lugar não se restringem apenas dentro 

ou fora de sua residência, o condomínio é o lugar, as ruas e os espaços percorridos 

também são considerados como o seu lugar de caminhar.

FIGURA 2 Elaboração dos mapas mentais.

FONTE BRUNET A. F. D. S. e OLIVEIRA, A. M., 2019.

Os mapas mentais elaborados pelos alunos do curso de pós-graduação 

apresentaram elementos da paisagem natural construída, elementos móveis e o 

elemento humano. Nota-se que os desenhos apresentam a relação de afetividade 

com o lugar onde os autores vivem. A seguir, são apresentados os mapas mentais 

produzidos nessa atividade.
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FIGURA 3 Professora de Ciências Biológicas.

 

FIGURA 4 Professor de Ciências Biológicas.

FONTE BRUNET A. F. D. S. e OLIVEIRA, A. M., 2019.

FIGURA 5 Professora de Química.
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FIGURA 6 Professora de Química.

FONTE BRUNET A. F. D. S. e OLIVEIRA, A. M., 2019.

FIGURA 7 Professora de Matemática. 

 

FIGURA 8 Professor de Ciências Biológicas.

FONTE BRUNET A. F. D. S. e OLIVEIRA, A. M., 2019.
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FIGURA 9 Professora de Química.

 

FIGURA 10 Professora Ciências Biológicas.

FONTE BRUNET A. F. D. S. e OLIVEIRA, A. M., 2019.

FIGURA 11 Biólogo.

FONTE BRUNET A. F. D. S. e OLIVEIRA, A. M., 2019.
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Somando a “Figura 11”, acima foi registrada pelo aluno biólogo, à parte de 

uma canção “Ora Bolas”, da Palavra Cantada, autores Paulo Tatif/Edit Derdyk, 

corrobora com o conceito de lugar, definindo que lugar pode ser a rua, a casa, a 

cidade, a floresta, o Brasil, a América do Sul ou o planeta Terra, esse conceito é 

particular de cada pessoa:

[...] Onde ele mora? Mora lá naquela casa
Onde está a casa? A casa tá na rua

Onde está a rua? Tá dentro da cidade
Onde está a Cidade? Tá do lado da Floresta

Onde está a floresta? A floresta é no Brasil
Onde está o Brasil?

Tá na América do Sul, no Continente Americano, cercado de Oceano e 
das terras mais distantes de todo o planeta e como é o planeta? O planeta é 

uma bola que rebola lá no céu.

Considerações finais

Com o presente estudo, foi possível analisar as representações individuais e 

socioambientais dos doutorandos e da professora, com diferentes formações 

acadêmicas, idades, crenças, valores, regionalidades (municípios), integrantes do 

programa de Pós-graduação no Ensino de Ciências da Universidade Federal do 

Mato Grosso do Sul.

Os mapas apresentaram diferentes ideias/representações de lugar, do mais 

próximo, desde o interior ou exterior de uma residência, até o conceito global de 

lugar, como o planeta Terra sendo o lugar de referência mais amplo. A percepção 

sobre o meio natural foi identificada em todos os registros, alguns desenhos 

de árvores, formas de relevos, traços, linhas e pinturas na cor verde e azul, que 

convencionalmente representam elementos naturais. A paisagem construída, como 

a própria casa, apareceu em oito, dos nove mapas, relacionando a casa como o 

principal espaço que representa o lugar onde se vive e como se caminha por ele. 

O elemento móvel, embora pudéssemos relacionar com carro, moto ou 

veículos de transporte, foi representado com os signos do transporte e pelas setas 

que indicavam a mobilidade e o caminhar de cada um no seu espaço. O elemento 
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humano foi representado, por estar relacionado ao lugar onde se vive, sendo 

inevitável a sua própria existência. As letras, como um instrumento para detalhar 

os mapas mentais, puderam também expressar a afetividade e as relações existentes 

entre os diversos lugares por onde se caminha.

Observou-se que, mesmo sendo estudantes adultos da pós-graduação, a 

atividade de construção de mapas mentais despertou interesse e criatividade na 

elaboração dos desenhos, no momento da aplicabilidade. Ressaltando a participação 

de todos de forma positiva com o direcionamento de lugar, todos se remeteram a um 

ambiente agradável, sendo realizada atividade com bastante dedicação e entusiasmo.

Dessa forma, fica evidente que a Metodologia Kozel pode ser utilizada na 

interpretação de mapas mentais, em atividades com diferentes faixas etárias, de 

crianças a adultos, independentemente da área de formação e atuação profissional. 

Ao término das atividades, pôde-se perceber que todos os participantes estiveram 

atentos e envolvidos na prática pedagógica, demonstraram sentir prazer em fazer 

seus registros, através da arte de representação dos desenhos e da elaboração dos 

seus mapas mentais.

As apreciações nos registros mentais de cada indivíduo permitiram revelar 

suas relações com o ambiente (natural x construído) e compreender os limites 

afetivos do seu entendimento de lugar. Observou-se ainda que em cada mapa mental 

foi agregado um pouco da vivência, de valores, de crenças e culturas, presentes em 

cada imagem. Permitindo estabelecer compreensão das relações socioambientais, 

culturais, cotidianas e outros aspectos enraizados na subjetividade mental de cada 

indivíduo, que se traduzem nas representações sociais predominantes no grupo.
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Introdução 

[...] é preciso que a educação esteja – em seu conteúdo, em seus programas 
e em seus métodos – adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem 
chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, 
estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, fazer a cultura 
e a história (FREIRE, 1980, p. 39).

Este relato de experiência objetiva apreender o processo da inclusão da 

música no aprendizado infantil, que nada mais é do que a utilização da música como 

ferramenta auxiliar pedagógica na educação infantil. Destacamos que a música, 

brincadeiras e jogos podem contribuir para os estudos das crianças, bem como 

perceber a evolução delas no decorrer das aulas. Ao lançarmos o objetivo de analisar 

as contribuições que o ensino de saberes, fazeres e vivências (fundamentos e práticas 

no ensino da expressão musical e corporal) pode proporcionar no desenvolvimento 

das crianças, jovens e adultos, ao verificar as normas técnicas dos referenciais, 
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buscamos resposta e orientações a serem seguidas. É importante perceber que o 

ensino de música não está somente ligado ao aprendizado de instrumentos ou de 

repetição de canções e cantigas decoradas, mas que vai além destas práticas. 

Objetivo

Desenvolver os processos de aquisição de conhecimentos, sensibilidade, criatividade, 

sociabilidade e gosto artístico nas acadêmicas do terceiro semestre do curso de 

pedagogia. 

Justificativas

O segundo semestre do curso de pedagogia de uma universidade pública federal da 

região Centro-Oeste no ano de 2018 possuía 48 acadêmicos, um número que foge à 

regra da maioria das instituições de ensino superior brasileiras. 

Ministrar aulas significativas para essa turma foi um desafio, visto que, além 

de ser uma turma numerosa, era composta de pessoas maduras que passaram um 

longo período sem frequentar o espaço escolar. 

No primeiro dia de aula, a ementa foi apresentada, e concordamos que a parte 

prática da disciplina expressão musical e corporal, ministrada por mim, seria em 

contextos diversificados dentro dos espaços da universidade ou em outros espaços 

da cidade.

Temos consciência de que, enquanto educadores que somos, nós que 

elaboramos e desenvolvemos as gincanas escolares, apresentações culturais, 

dentre outras atividades, dependem do nosso conhecimento com a música com 

os movimentos do corpo. Pensar na formação inicial desses acadêmicos, futuros 

educadores por meio da disciplina expressão musical e corporal, de modo que 

os acadêmicos resinifiquem o conhecimento para aplicá-lo em outros espaços, é 

complexo e desafiador. 

A música acompanha a civilização humana há tempos, de modo que há 

diversos registros da sua utilização, em diversas formas e eventos. Existem muitas 

possibilidades de buscar as contribuições da música no desenvolvimento da criança, 

uma vez que ela se faz presente em suas vidas antes de sua alfabetização. A relação 



219

com a música, às vezes, já se inicia no ventre materno e segue no decorrer da sua 

infância. Nas brincadeiras infantis, as crianças usam a música como forma de 

expressão e também para estabelecer regras, relações sociais, diversão, alegria e 

aprendizagem (SILVA, 2017).

É importante perceber que o ensino de música, teatro, dança não está somente 

ligado ao aprendizado de instrumentos ou de repetição de canções e cantigas 

decoradas, sabemos que essas práticas sem significados são frequentes no ambiente 

educacional. Dessa forma, se requer um novo olhar para o conteúdo, assim como 

para o processo de ensino e aprendizado. 

Percurso de experiência 

Foram planejadas 17 aulas de 4 tempos. A turma foi dividida em 9 grupos. Uma 

escala foi elaborada com a opinião dos alunos sobre a ordem das apresentações. 

Ficou estabelecido que a partir da próxima aula o primeiro grupo apresentaria 3 

brincadeiras, 3 músicas e 3 danças. Pensando numa formação voltada para a educação 

inclusiva, os grupos teriam o desafio de desenvolver as atividades propostas trazendo 

as brincadeiras adaptadas para um tipo de deficiência escolhida por eles. 

O primeiro grupo optou por desenvolver as atividades em um parque 

ecológico situado no centro da cidade. Foi notório o envolvimento de todo o grupo, 

ficou evidenciado que os conhecimentos teóricos adquiridos por eles em sala de aula 

foram ressignificados para outros espaços. 

Eles se dividiram em duas danças, ciranda pantaneira e dança do siriri, os 

que não iriam dançar trabalhariam com a confecção de materiais utilizados na 

coreografia, da semana pedagógica. Essa participação permitiu aos acadêmicos 

olhar o mundo e a nossa existência em sociedade como processo, algo em construção, 

como realidade inacabada e em constante transformação (FREIRE, 2005).

Durante o desenvolvimento das atividades, aproveitei a interação entre os 

grupos para explicitar a importância da música, das brincadeiras e da dança na 

percepção das crianças da educação infantil sobre o próprio corpo, o equilíbrio, 

o ritmo, a lateralidade, a noção espacial e temporal. Numa única atividade bem 

planejada, todos esses conceitos podem ser trabalhados pelo professor. Vale ressaltar 
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que é na educação infantil que a criança começa a desenvolver o seu olhar para si e 

para o outro, sendo a base de todo processo formal da educação. 

Para Kishimoto (2007), brincando, as crianças aprendem a cooperar com 

os companheiros, obedecer às regras do jogo, respeitar os direitos dos outros, 

acatarem autoridade, assumirem responsabilidades, aceitar penalidades que lhe são 

impostas, dar oportunidades aos amigos e com isso tudo a criança aprende a viver 

em sociedade.

Percebi através da apresentação de cada grupo que as aulas que os acadêmicos 

planejavam e realizavam eram sempre inovadoras, com diferentes formas de 

linguagem e conhecimento contextualizado, que está interligado às demais 

disciplinas, desde a fase inicial da vida estudantil até a conclusão dos estudos. De 

acordo com Loureiro (2003), sabe-se “que ela mexe com as diversas áreas do corpo 

humano, tais como a expressão física (movimento do corpo), como psicológica 

(pensamento) e do conhecimento cientifico (estudo das ciências)”. 

É destacado pela autora que a maior parte do tempo de estudo era dedicada à 

música, com o estudo centrado na sua composição, analisando dessa maneira o som, 

a grafia, a melodia e o ritmo. Dessa forma, conforme as crianças crescem, aprendem 

a identificar os sons.

Naquele momento de tanto aprendizado, e a pedido da coordenadora do 

curso, organizamo-nos para realizar uma apresentação na semana pedagógica como 

encerramento da disciplina.

As atividades foram muito importantes para o desenvolvimento de 

acadêmicos tímidos e apáticos que ao final do projeto já interagiam melhor nos 

grupos. Alguns apresentavam dificuldades em realizar os movimentos de dança por 

conta do ritmo e essa percepção por eles trouxe à tona a relevância das aulas para o 

aprendizado para a vida. 

Quando somos adultos, o desafio se entregar ao ritmo da música, da dança, 

da expressão corporal, torna-se maior e acreditar em nós mesmos é algo inexplicável, 

a palavra certa com certeza é amor, amor pelo que nos move ao ensinar, pelo bem-

estar de cada pessoa que nos tornamos responsáveis. 

Compreende-se a música como linguagem e forma de conhecimento. 
Presente no cotidiano de modo intenso, no rádio, na TV, em gravações, 
jingles etc., por meio de brincadeiras e manifestações espontâneas ou pela 
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intervenção do professor ou familiares, além de outras situações de convívio 
social, a linguagem musical tem estrutura e características próprias, devendo 
ser considerada como: a) produção – centrada na experimentação e na 
imitação, tendo como produtos musicais a interpretação, a improvisação e 
a composição; b) apreciação – percepção tanto dos sons e silêncios quanto 
das estruturas e organizações musicais, buscando desenvolver, por meio do 
prazer da escuta, a capacidade de observação, análise e reconhecimento; 
c) reflexão – sobre questões referentes à organização, criação, produtos e 
produtores musicais (RCNCEI, 1998, p. 48).

Assim, podemos verificar que a música é uma forma de linguagem e 

conhecimento, que as crianças dentro do ventre de suas mães já estão atentas às 

canções de ninar, a voz da sua mãe, do seu pai, de seus familiares.

O ambiente sonoro, assim como a presença da música em diferentes e variadas 

situações do cotidiano, faz com que os bebês e crianças iniciem seu processo de 

musicalização de forma intuitiva. Adultos cantam melodias curtas, cantigas de 

ninar, fazem brincadeiras cantadas, com rimas, parlendas etc., reconhecendo o 

fascínio que tais jogos exercem. 

O fazer musical é uma forma de comunicação e expressão que acontece por 
meio da improvisação, da composição e da interpretação [...]. Improvisar é 
criar instantaneamente, orientando-se por alguns critérios pré-definidos, 
mas com grande margem a realizações aleatórias, não-determinadas 
(RCNCEI,1998 p. 57). 

A improvisação constitui-se numa das formas de atividade criativa. Os 

jogos de improvisação possibilitam o exercício criativo de situações musicais e o 

desenvolvimento da comunicação por meio dessa linguagem. 

Para que o envolvimento com as atividades, o prazer e a alegria em expressar-
se musicalmente ocorram e para ter curiosidade sobre os elementos que 
envolvem essa linguagem é preciso que as crianças participem de situações 
nas quais sejam utilizadas a exploração e produção de sons vocais e com 
diferentes materiais, e a observação do ambiente sonoro. Uma vez que 
tenham tido muitas oportunidades, na instituição de educação infantil, de 
vivenciar experiências envolvendo a música, pode-se esperar que as crianças 
entre quatro e seis anos a reconheçam e utilizem-na como linguagem 
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expressiva, conscientes de seu valor como meio de comunicação e expressão 
(RCNEI, 1998, p. 77).

Quando a criança nasce, desde os primeiros dias de vida, os pais oferecem 

brinquedos sonoros para eles brincarem, esse ato pode desenvolver sua atenção, 

percepção e deixá-los tranquilos ou até mesmo agitados. À medida que crescem, 

conquistam modos de expressão musical e corporal. “Encantados com o que 

ouvem, os bebês tentam imitar e responder, criando momentos significativos no 

desenvolvimento afetivo e cognitivo [...]” (RCNCEI, 1998, p. 51). É atuando com 

a musicalização que a criança vai aprender a manejar a linguagem, vai estimular 

o raciocínio lógico-matemático e a trabalhar com o corpo. Um apoio para essas 

atividades é o uso da arte e da ludicidade, com o qual a criança aprende brincando: 

Ao brincar, a criança passa a compreender as características dos objetos, seu 
funcionamento, os elementos da natureza e os acontecimentos sociais. Ao 
mesmo tempo, ao tomar o papel do outro na brincadeira, começa a perceber 
as diferenças perspectivas de uma situação, o que lhe facilita a elaboração 
do diálogo interior característicos de seu pensamento verbal (OLIVEIRA, 
2002, p. 160).

Jogos lúdicos ajudam a criança a aprender e a entender as diferenças de 

cada indivíduo e respeitá-las, a musicalização exercita a imaginação, trabalha o 

sentimento do passado, presente e do tempo real, ao que ela está vivenciando. “O 

ato de pensar envolve, portanto, o corpo inteiro e não apenas a mente, visto que a 

condição humana é corporal” (FREIRE, 1975, p. 45).

Principais resultados alcançados 

Os conhecimentos teóricos/práticos adquiridos pelos acadêmicos do segundo 

semestre de pedagogia ficaram evidenciados no decorrer de toda a disciplina. A 

relação à interação social, ao conhecimento do próprio corpo e de seus limites, não 

pode ser empecilho para o desenvolvimento das atividades no contexto de sala de 

aula enquanto educadores. 
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As aulas percorreram espaços diversos, como o pátio da universidade, o 

parque ecológico da cidade, entre outros espaços. A notoriedade das aulas chamou 

a atenção da população presente nos arredores da universidade. 

Uma das alunas sugeriu em grupo o desenvolvimento de um projeto baseado 

nas aulas da disciplina. Ela me relatou que seus filhos estavam em um CMEI recém-

inaugurado, em um bairro carente e que através das aulas ela tinha percebido a 

importância das brincadeiras, das músicas, do teatro, para o desenvolvimento das 

crianças. 

Unimo-nos e criamos a campanha “Doe um brinquedo e ganhe um sorriso”. 

Organizamo-nos e com um documento elaborado pela coordenação do curso 

selecionamos um grupo de acadêmicos e fomos até a instituição, falamos com o 

diretor do CMEI para que autorizasse a nossa entrada na creche e marcasse uma 

data para que fôssemos realizar a entrega dos brinquedos e o desenvolvimento das 

atividades construídas na disciplina. 

No dia 24/10, o campus Aquidauana da UFMS promoveu o projeto 

“Pedagogia também é se doar: doe um brinquedo, ganhe um sorriso”,1 no Centro 

de Educação Infantil José Rodolfo Falcão, em Aquidauana/MS. 

Solicitamos um ônibus para a prefeitura do município e no dia marcado 

fomos ao CMEI: os professores, a coordenadora do curso e os 48 acadêmicos e a 

assistente social da universidade. 

IMAGEM 1 Apresentação no CMEI.

FONTE Acervo da autora.

1. Filmagem do projeto disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=emx6zi5ce-
3g&feature=youtu.be&fbclid=iwar1o>. 
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O momento foi único. Ali, os conhecimentos adquiridos durante todo 

o semestre estavam sendo colocados em prática e os acadêmicos entenderam o 

significado da palavra ressignificar o conhecimento de acordo com o chão do espaço 

escolar. 

Por fim, constatamos o quanto essa prática pedagógica ajudou no 

desenvolvimento de todos os envolvidos e principalmente das crianças, pois 

aprender se divertindo e expressar suas emoções é a melhor forma de desenvolver 

suas habilidades cognitivas. 

Recursos utilizados 

IMAGEM 2 Apresentação dança ciranda pantaneira.

FONTE Acervo da autora.

Os materiais utilizados nas aulas práticas e no encerramento da disciplina 

foram elaborados pelos acadêmicos durante as aulas e entre uma apresentação e 

outra. Foram utilizados 22 metros de tecido chita e 22 metros de algodão cru para 

confeccionar as saias de 10 meninas, cada uma custou 43 reais. 
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IMAGEM 3 Apresentação dança flor ribeirinha.

FONTE Acervo da autora.

O material foi custeado por meio de uma rifa coordenada pelas acadêmicas e 

uma delas ficou responsável pela costura. O dinheiro que restou foi usado na compra 

de tintas para pintar as saias utilizadas na coreografia e os cestos utilizados na 

decoração. Também foram utilizados som, semente, cabaças, papel, cola, barbante, 

palitos, jornal, tesoura, a sala de aula, datashow, bolas, pratos, trigo, balões, carteiras, 

quadro negro, EVA. 

Parcerias

Prefeitura municipal, universidade federal da região Centro-Oeste e acadêmicos do 

curso de pedagogia. 

Considerações finais

Este trabalho buscou entender a importância da expressão musical e corporal da 

música no aprendizado dos futuros professores para a educação infantil e a utilização 

da música como ferramenta auxiliar pedagógica na educação infantil. Ao lançarmos o 

objetivo de analisar as contribuições que o ensino de música pode proporcionar para 

o desenvolvimento das crianças na educação infantil, chegamos à conclusão de que a 

contribuição é muito maior do que se imagina, pois podemos perceber por meio do 
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referencial teórico que o desenvolvimento das crianças é muito maior ao ser utilizada 

a prática pedagógica da musicalização.

O referencial teórico foi utilizado na busca de caminhos e orientações a 

serem seguidas, e não como uma receita ou guia de atividades, como faz a maioria 

dos professores.

É importante perceber que o ensino de música, brincadeiras e jogos não 

está somente ligado ao aprendizado de instrumentos ou de repetição de canções 

e cantigas decoradas, práticas muito frequentes no ambiente educacional e para a 

criança vai além de tudo isso.

Percebemos e constatamos a importância da música, brincadeiras, jogos em 

todo âmbito na educacional, bem como a importância do acompanhamento da 

evolução dessas crianças ao longo do ano, principalmente se utilizarmos algumas 

sugestões de obras musicais e discografia, de acordo com os RCNEI, de autores 

nacionais e internacionais.

Essa experiência mostrou o quanto a música deve ser trabalhada com 

brincadeiras e canções, aqui compreendidas como atividade de canto, liderada pelo 

educador e acompanhada pelas crianças de forma criativa.

Por fim, constatamos que essa prática pedagógica ajuda no 

desenvolvimento das crianças ao aprender se divertindo e assim expressar 

suas emoções. Verificamos que a música pode contribuir para os estudos das 

crianças, bem como perceber a evolução no decorrer das aulas.
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Considerações iniciais

O Ministério da Saúde, sobre a portaria nº 3.128, de 24 de dezembro de 2008, em 

seu artigo primeiro, define deficiência visual como as condições visuais de cegueira 

ou baixa visão.

Considera-se baixa visão ou visão subnormal, quando o valor da acuidade 
visual corrigida no melhor olho é menor do que 0,3 e maior ou igual a 0,05 
ou seu campo visual é menor do que 20º no melhor olho com a melhor 
correção óptica (categorias 1 e 2 de graus de comprometimento visual do 
CID 10) e considera-se cegueira quando esses valores encontram-se abaixo 
de 0,05 ou o campo visual menor do que 10º (categorias 3, 4 e 5 do CID 10) 
(BRASIL, 2008).

No ano de 2018, o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) identificou 6,7% da população brasileira sendo portadora de alguma 

deficiência, representando cerca de 12,5 milhões de pessoas portadoras de alguma 
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deficiência no país. Desse número, cerca de 3,4% corresponde a pessoas com 

deficiência visual – entre perda completa da visão e grande perda da visão1 –, 

conforme pode ser observado no gráfico abaixo.

GRÁFICO 1 Porcentagem da população residente, por tipo e grau de dificuldade e 
deficiência – Brasil – 2018.2

FONTE IBGE, Censo Demográfico, 2018.

No campo educacional, a inclusão social tem sido um assunto bastante 

discutido, portanto, atual. Entretanto, muitas vezes, a educação inclusiva é 

entendida na sua forma “superficial” do problema, em que apenas os corpos das 

pessoas portadoras de alguma deficiência são inseridos. Essas pessoas têm o acesso 

à educação no sentido de assegurar o direito à matrícula nas escolas, no entanto 

não há uma inclusão total, pois apesar dela estar inserida de corpo presente não 

há qualquer preocupação em fazer com que essa pessoa adquira o conhecimento, 

criando-se dessa forma uma falsa ideia de pertencimento, e muitas vezes excluindo 

ao invés de incluir. E, da mesma maneira, acontece também dentro da inclusão 

cultural.

Quando falamos de inclusão cultural, devemos levar em consideração que a 

inclusão cultural não se refere apenas ao acesso à cultura. Para entender o conceito 

da palavra e a sua aplicação correta, é necessário correlacionar o conceito de inclusão 

com o conceito de exclusão, de acessibilidade e de aprendizagem, entendendo que 

1. Cegueira e baixa visão.
2. IBGE, Censo Demográfico, 2018. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/ativi-
dade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cpd/documentos/cinthia-ministerio-
-da-saude>. Acesso em: 1 jun. 2020.
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apenas o acesso à cultura não promove conhecimento ou uma inclusão total, mas 

sim parcial de pessoas com determinada deficiência. 

O presente artigo tem por objetivo compreender as dinâmicas filosóficas e 

metodológicas do processo inclusivo-educativo nos museus, abordando a inclusão 

cultural numa perspectiva mais estrita, com um enfoque nas deficiências visuais, 

buscando ver os museus como um agente transformador da inclusão cultural. 

Buscarei analisar de que forma tem se dado o processo de exclusão-inclusão 

de pessoas com deficiência visual (cegueira e baixa visão), sobretudo nos museus 

brasileiros, e compreender como se constroem e se reproduzem entre os sujeitos 

essas relações de desigualdades, objetivando contribuir para o conjunto de estudos 

sobre a temática e oferecer subsídios práticos e teóricos para a implantação de 

politicas de inclusão cultural, que possam promover o acesso ao conhecimento 

através de uma educação patrimonial inclusiva. 

Nesse sentido, proponho no presente trabalho pensarmos a inclusão cultural 

tomando como parâmetro a teoria sociocultural de Vygotsky, sobre a perspectiva 

da deficiência visual, sendo essa deficiência a escolhida por acreditar ser uma das 

condições mais desafiadoras, já que os museus sempre foram especialmente focados 

na matéria visual.

O caminho para a inclusão: compreendendo o conceito de 
semelhança e diferença

Ao falarmos de inclusão e acessibilidade, é necessário também falarmos de diferenças, 

semelhanças, e entender conceitos como homogeneidade e normalidade.

Segundo Amaral (1998), existem três grandes parâmetros utilizados 

para sinalizar, definir a diferença significativa, a anormalidade, ou o desvio que 

um individuo possui, são eles: o critério estatístico; o critério estrutural/funcional 
(denominado assim pela autora por falta de melhores termos); e o critério do “tipo 
ideal”.

No critério estatístico, encontramos duas vertentes diferentes: a “média” 

e a “moda”. A primeira vertente, chamada de “média”, é uma variável matemática 

alcançada pelo cociente da soma de n valores por n, é a medida da centralidade, 

supondo que os que não estão dentro do centro são os diferentes, os ditos anormais. 



232

A segunda vertente (a “moda”), também numa variável matemática, corresponde a 

um número máximo de frequência numa curva de distribuição. 

O segundo critério, o critério estrutural/funcional, diz respeito à estrutura de 

uma pessoa. Ainda que seja algo óbvio a impossibilidade de existir uma universalidade 

de todas as características funcionais ou estruturais de uma pessoa, esse critério 

entende que qualquer pessoa que não possua membros íntegros, como “olhos que 

veem, ouvidos que ouvem, membros que se movimentam e praticam ações como 

pegar, andar, sentar etc. – tudo isso, em principio sem o auxilio de equipamentos 

ou recursos específicos e especiais” (AMARAL, 1998. p. 14), caracteriza o grupo de 

pessoas que não atendem ao critério estrutural/funcional e, portanto, é classificada 

como “diferente, desviante, anormal e com deficiência” (AMARAL, 1998. p. 14).

O terceiro critério, por sua vez, o do “tipo ideal”, construído pelo grupo 

dominante, corresponde a uma comparação entre pessoas, ou entre grupos de pessoas, 

onde o grupo dominante define quem ou o quê, está ou não fora do padrão. O “tipo 

ideal” muito comum em nosso meio social “corresponde no mínimo a um ser: jovem, 

do gênero masculino, cristão, branco, heterossexual, física e mentalmente perfeito, 

belo e produtivo” (AMARAL, 1998. p. 14), onde a semelhança ou aproximação 

com qualquer uma dessas características é perseguida e idealizada por nosso meio. 

E embora muitos de nós não correspondam a esse modelo padrão, utilizamo-nos 

desse modelo como uma forma de categorização para validar o outro.

Segundo AMARAL (1998), o caminho para a inclusão não é negar ou fingir 

algo, mas sim reconhecer que anormalidade e normalidade existem, sendo, portanto, 

necessário abster-se das aspas ao tratar os dois conceitos, não deixando, sobretudo, 

de problematizar os parâmetro que definem tanto um conceito como o outro. 

Tornando possível a partir de uma exploração do cotidiano e do questionamento 

desses parâmetros, abrir possibilidades para pensar a anormalidade de forma 

inovadora, e não mais somente como uma patologia social ou individual, mas como 

“expressão da diversidade da natureza e da condição humana” (AMARAL, 1998. p. 

15).
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Teoria sociocultural de Vygotsky e sua contribuição para a 
inclusão

Vygotsky (1997) via no pensamento marxista um resumo preciso da sua teoria 

sociocultural, acreditando ser essa uma fonte científica de grande valor para a 

psicologia da educação, encontrando no materialismo histórico e dialético uma 

solução para compreender os paradoxos científicos fundamentais dos quais seus 

contemporâneos defrontaram-se.

Para Vygotsky (1997), os processos superiores de aprendizagem surgem no 

processo de inclusão e de interação com o meio social que circunda o individuo. Ele 

propõe em sua teoria que a criança com necessidades especiais não seja estudada 

como uma variação quantitativa da criança vista como normal, mas sim sobre 

uma outra perspectiva: a qualitativa; visto que a “limitação” gera um processo de 

compensação, em que o indivíduo seria estimulado a se desenvolver e aprender de 

outras formas, buscando a superação da deficiência. E esses estímulos provêm das 

relações sociais, permitindo o acesso à cultura e ao conhecimento, consolidando-

se por sua vez, no desenvolvimento pessoal. E, nesse sentido, os museus podem 

ser vistos como agentes de transformação, portanto um lugar privilegiado de 

aprendizagem para todo e qualquer indivíduo, seja ele portador de uma condição 

especial ou não. 

Vygotsky defendia a importância da educação “orientada em direção à plena 

validez social” (OLIVEIRA, 1991, p. 54), sendo “considerada como um ponto real 

e determinante, e não que se nutra da ideia de que o cego está condenado a menos 

valia” (OLIVEIRA, 1991, p. 54). Ele defendia que a cegueira não era somente uma 

deficiência, uma debilidade, uma limitação, mas também era fonte de força criativa 

que construía uma configuração nova e peculiar, permitindo a participação dos 

cegos na vida social e cultural.

Abraçando as diferenças e encontrando soluções

O museu é o espaço símbolo da cultura e existe para nos fazer lembrar que a nossa 

cultura faz parte de um processo de criação e conexão com o que nós somos. No 

entanto, para que todos possam ter acesso à cultura, é necessário criarmos ambientes 

inclusivos, pensando não somente no espaço físico, mas também nos demais recursos 
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e na forma de tratar essas pessoas, tendo sempre o respeito e a empatia como base 

desse relacionamento.

Já existe uma série de recursos pensados para que cegos compreendam as 

exposições, para que possam entender as obras de arte, conseguindo “enxergar” 

através de diversas maneiras o que está sendo exposto no museu, sendo possível 

através desses recursos que os museus democratizem a cultura e abracem a inclusão.

Ao que se refere à inclusão cultural de deficientes visuais, a Europa tem sido 

um referencial mundial em museus, pelo grande número de museus inclusivos e por 

estes apresentarem uma acessibilidade plena e não parcial.

Entre as diversas ferramentas adotadas por museus inclusivos na Europa, está 

a audiodescrição, que tem possibilitado a ampliação do acesso de deficientes visuais 

aos museus, sendo disponibilizados gratuitamente audioguias com descrições das 

obras de arte, das exposições variadas; trilhas sonoras, e ainda tour guiados por 

educadores capacitados, como forma de incluir e tornar possível o conhecimento.

Além desses recursos supracitados, a criação de acervos táteis, com réplicas 

de quadros, esculturas e maquetes, tem sido a inovação desse século em museus 

inclusivos, usados como recursos para o deficiente visual compreender do que se 

trata as obras, propiciando dessa maneira uma experiência muito mais próxima do 

que está sendo exposto no museu, criando um diálogo entre a pessoa e a exposição.

Pisos táteis, placas em Braile, ingressos com inscrições em braile, livretos, ou 

até mesmo a arquitetura, a forma como a exposição é montada, como seus elementos 

estão distribuídos de forma a facilitar a circulação têm sido outros recursos pensados 

por museus europeus que objetivam a promoção da acessibilidade e a inclusão 

cultural dessas pessoas portadoras de deficiência visual.

Embora também existam museus inclusivos na América Latina, o número 

ainda é muito pequeno. Há poucas experiências de museus que se destacam pela 

qualidade, pelo referencial de inclusão, e que tenham consigo experiências bastante 

significativas ao que se refere à exploração e à abrangência da utilização de recursos 

variados. O Brasil é o maior país da América Latina, não somente em extensão 

territorial, mas também em experiência de museus inclusivos, no entanto esse 

número também se encontra bastante reduzido, como é possível visualizar na tabela 

abaixo:
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TABELA 1 Museus brasileiros inclusivos por região.

MUSEUS BRASILEIROS INCLUSIVOS PARA DEFICIENTES VISUAIS 
(ESTADOS E DISTRITO)

Acre (AC) Nenhum Paraíba (PB) 1

Alagoas (AL) Nenhum Paraná (PR) 5

Amapá (AP) Nenhum Pernambuco (PE) 2

Amazonas (AM) 1 Piauí (PI) 1

Bahia (BA) 2 Rio de Janeiro (RJ) 15

Ceará (CE) 4 Rio Grande do Norte 
(RN)

1

Distrito Federal (DF) 1 Rio Grande do Sul 
(RS)

3

Espírito Santo (ES) Nenhum Rondônia (RO) Nenhum

Goiás (GO) 1 Roraima (RR) Nenhum

Maranhão (MA) 1 Santa Catarina (SC) 2

Mato Grosso (MT) Nenhum São Paulo (SP) 13

Mato Grosso do Sul 
(MS)

1 Sergipe (SE) Nenhum

Minas Gerais (MG) 7 Tocantins (TO) Nenhum

Pará (PA) 2 – –

FONTE Guia de museus e centros de ciências acessíveis da América Latina e do Caribe.
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Desde 2015, o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) possui uma 

plataforma on-line que registra todos os museus brasileiros. No último ano, o 

instituto registrou 3.860 museus. Diante disso, podemos concluir que, embora a 

inclusão cultural de deficientes visuais já exista no Brasil, esse número não representa 

nem mesmo 2% da totalidade de museus existentes no território. Devemos levar 

ainda em consideração que muitos desses museus inclusivos não possuem recursos 

suficientes ou diversos e que permitam uma maior experiência positiva da educação 

patrimonial inclusiva em museus para deficientes visuais.

Considerações finais

Durante muitos séculos, pessoas com alguma deficiência foram perseguidas, 

discriminadas e deixadas à mercê pela sociedade. O desenvolvimento da medicina, 

da pedagogia e da psicologia foi importante, permitindo as pessoas com necessidades 

especiais superarem desafios relacionados à exclusão, conquistando novos espaços 

educacionais e sociais, através da inclusão, do respeito e da valorização. No entanto, 

apesar de todas essas conquistas, na atualidade, em várias situações cotidianas, pessoas 

com deficiência ainda se sentem marginalizadas e impossibilitadas de exercerem seus 

direitos e deveres plenamente. Uma das razões para que isso ainda aconteça resulta 

em parte pela falta de conhecimento, da dificuldade e o receio por não saber lidar 

com as diferenças, ou até mesmo do descaso e do esquecimento por ser um assunto 

considerado e encarado por muitos como desgastante e desafiador.

Segundo a ONU, todos têm o direito de participar livremente da vida 

cultural da comunidade e em comunidade, de desfrutar das artes, de participar do 

processo científico e de todos os seus benefícios.

O museu é uma instituição permanente, aberta ao público, sem fins lucrativos, 
a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, que adquire, conserva, 
pesquisa, expõe e divulga as evidências materiais e os bens representativos 
do homem e da natureza, com a finalidade de promover o conhecimento, a 
educação e o lazer (IPHAN, 2007).

Devemos aceitar que pensar em situações que propiciem a acessibilidade 

e a inclusão cultural de deficientes visuais aos museus não é uma tarefa muito 
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fácil, visto que os museus são especialmente focados na matéria visual, no entanto 

se faz necessário estudar e desenvolver recursos que visem à acessibilidade, à 

democratização, abraçando a inclusão cultural dessas pessoas. 

É importante levar em consideração não apenas a inclusão de corpos, o acesso 

aos museus e as suas exposições, mas também o cuidado e a preocupação para que 

essas pessoas portadoras de deficiência visual possam aprender, participar e tenham 

experiências positivas, não permitindo que suas diferenças e suas peculiaridades 

sirvam de argumentos para privá-las do direito à cultura e ao conhecimento.
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Especializações em Arte e Educação pela Universidade de Cuiabá, Museologia 

pela Escola de Música e belas Artes do Paraná e em História da Arte pelo Centro 

Universitário Claretiano. Possui Mestrado em Educação no PPGE/UCDB e 

atualmente no Doutorado em Estudos de Linguagens na UFMS. Faz parte do corpo 

efetivo da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e atualmente atua Gerente 

de Patrimônio Histórico e Cultural na mesma fundação. Tem experiência como 

professor acadêmico e coordena as especializações em Arte, Educação e Cultura 

e Mercado e Produção Audiovisual: Cinema, Vídeo e Fotografia na Faculdade 

Novoeste.

CARLOS EDUARDO DA COSTA CAMPOS é professor Adjunto de Pré-

História, História Antiga e Medieval da Universidade Federal do Mato Grosso do 

Sul; coordenador do grupo de pesquisa ATRIVM/UFMS; coordenador de área 

do PIBID-HIST-FACH/UFMS; membro do conselho de pesquisa do Museu 

de Arqueologia da UFMS. O referido pesquisador é docente do Programa de 

Mestrado Profissional em Ensino de História – PROFHIST/UEMS. Campos 

possui estágios de pesquisa no ANHIMA (Anthropologie et Histoire des Mondes 

Antiques ANHIMA), sob a direção da Professora Dra. Violaine Sebillote Cuchet 

e supervisão do Prof. Dr. Anderson Martins (2018), na Universidade Paris I, 

Sorbonne; na Ecole Francaise D’Athenes (2012); na Universidade de Coimbra, sob 

supervisão da Professora Doutora Carmen Soares (nos anos de 2012 e 2014).

DIRCEU MAURICIO VAN LONKHUIJZEN é educador ambiental, graduado com 

bacharelado e licenciatura plena em geografia. Especialista em educação ambiental 

e técnico em museologia. Mestre em ensino de ciências com linha de pesquisa em 

educação ambiental e museal. Tem experiência nas áreas de: Geografia, Arqueologia 

e Museologia, atuando principalmente nos seguintes temas: Educação ambiental/

patrimonial, como também, em ações educativas museais, curadoria e pesquisa em 

acervos de geociências. Atualmente é Coordenador do Museu das Culturas Dom 
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Bosco – MCDB/UCDB; Docente nos cursos de história e ciências biológicas da 

Universidade Católica Dom Bosco – UCDB e doutorando em ensino de ciências na 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. 

DOUGLAS ALVES DA SILVA é professor e historiador. É Professor Efetivo 

de História da Rede Pública de Ensino (SEMED e SED/MS). Graduado em 

História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Pós-graduado 

(Especialização) em Culturas e História dos Povos Indígenas (UFMS), Mestrando 

no programa de Mestrado Profissional em Educação da Universidade Estadual de 

Mato Grosso do Sul (ProfEduc/UEMS). Nas redes públicas de ensino, atuou no 

Ensino Básico regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA), também tendo atuado 

como Coordenador Pedagógico e Diretor Escolar Adjunto. Atualmente cedido 

para a Fundação de Cultura de MS, é Historiador do Arquivo Público Estadual 

de Mato Grosso do Sul e Coordenador do Sistema Estadual de Museus de MS e 

membro de comissões e grupos de trabalho voltados para a área de história, história 

regional, educação patrimonial, cultura, patrimônio cultural, cultura indígena, 

museus, arquivos e gestão documental. 

EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA é licenciado em Geografia pela 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Tem experiência na área de 

Geografia, com ênfase em Geografia Política, Geopolítica, Geografia do Mato 

Grosso do Sul, Formação Territorial do Brasil, Organização do Espaço Brasileiro, 

e História Regional do Mato Grosso do Sul. Pesquisador: da Guerra da Tríplice 

Aliança, com enfoque nos eventos da Epopeia da Retirada da Laguna; da formação 

territorial do Mato Grosso do Sul, com ênfase na implementação do modal 

rodoviário no Sudoeste do Mato Grosso do Sul pela Comissão de Estradas de 

Rodagem nº 3 (CER-3). 

ELISANGELA CASTEDO MARIA DO NASCIMENTO é graduada em Biologia 

e Matemática/UFMS, Especialista em Manejo de Recursos Naturais/UFMS, 

Especialista em Gestão Escolar/UFMS, Mestre em Ensino de Ciências/UFMS, 

Doutoranda em Educação/UCDB, Professora concursada da Rede Estadual de 

Ensino, Atou como Coordenadora Pedagógica na Educação Básica; Atuou como 

professora da Educação Indígena, no Ensino Básico e no Ensino Superior; Atuou 
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como professora do Ensino Superior nos cursos de Pedagogia, Biologia, Geografia 

e Matemática, ministrando disciplinas pedagógicas. 

EVANDRO DIAS DA SILVA é licenciado em História pela Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul. Tem experiência na área de História, com enfoque em 

História Regional. Pesquisador da formação e desenvolvimento do Sudoeste 

de Mato Grosso do Sul, com ênfase nos municípios de Jardim e Guia Lopes da 

Laguna. Tem grande experiência na gestão de projetos culturais, tendo participado 

como pesquisador no projeto de revitalização do Museu Marechal Machado Lopes, 

em Aquidauana-MS, e, atualmente como gestor da Sala de Exposição da Retirada 

da Laguna, em Jardim-MS. 

FÁBIO DOS SANTOS é mestre em Educação pela Universidade Católica Dom 

Bosco – UCDB; especialista em Educação Social pela Universidade Católica de 

Brasília – UCB, e em Educação a Distância pela UCDB; graduado em Filosofia 

e História pela UCDB; docente dos cursos de História, Direito e Licenciaturas 

EAD da UCDB; professor colaborador e orientador nos cursos de Pós-Graduação 

da UCDB; coordenador do curso de História nas modalidades presencial e EAD 

da UCDB; colaborador do Projeto de Extensão CEDOC Antônio Brand: História 

e direitos Indígenas, desenvolvido no Centro de Documentação Antônio Brand – 

CEDOC/NEPPI/UCDB. 

HEITOR QUEIROZ DE MEDEIROS é pós-doutor pelo Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 

na Linha de Pesquisa Movimentos Sociais, Política e Educação Popular, 2017-2018. 

Doutorado em Ciências – Ecologia e Recursos Naturais, pela Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar) 2006. Mestrado em Ciência Ambiental, pela Universidade 

de São Paulo (USP) 1999. Graduação em História pela Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT) 1979-1982 e Faculdades Unidas Católica de Mato Grosso 

(FUCMAT) 1983. Atualmente é Professor na Universidade Católica Dom Bosco 

(UCDB) no Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) – Mestrado e 

Doutorado, atuando na Linha de Pesquisa ‘Diversidade Cultural e Educação 

Indígena’ (2013-Atual). Líder do Grupo de Pesquisa Diversidade Cultural, Educação 

Ambiental e Arte – CNPq. 
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HELOÍSA FIGUEIRÓ BRAGA é Acadêmica de Jornalismo e extensionista do 

Centro de Documentação Indígena Ântonio Brand. 

ICLÉIA ALBUQUERQUE VARGAS é licenciada em Geografia. Graduada em 

Geografia, com mestrado em Educação (UFMS) e doutorado em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (UFPR). Professora Sênior da UFMS, atuando no Programa de 

Mestrado e Doutorado em Ensino de Ciências (área Educação Ambiental). Membro 

do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental (GEPEA-MS) e do 

Grupo de Pesquisa Pantanal Sul, Ambiente e Organização do Território (CNPq). 

IDEVANDO DE ARRUDA LINO é graduado em Pedagogia/UFMS. Professor da 

Secretaria Municipal de Aquidauana, Graduando no curso de Letras/UFMS. 

INARA SOUZA DA SILVA é mestre em Ciência da Informação, pela Universidade 

de Brasília (2006), graduada em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (1996), e tem especialização em Midiologia pela 

Universidade Para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (2001). 

Em 2020, atua como professora integrante do Projeto de Extensão Centro de 

Documentação (CEDOC) Antônio Brand, na Universidade Católica Dom Bosco. 

JAQUELINE APARECIDA MARTINS ZARBATO possui graduação em História 

pela Universidade Federal de Santa Catarina (1998), mestrado em História pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (2001) e doutorado em História pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (2005). Pós Doutora em História pela 

Unicamp. Especialização em Gestão de Projetos. Pesquisadora do CITCEM/

Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória/Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto/Portugal. Professora adjunta na Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul e professora no Programa de Pós Graduação em 

Educação/CPTL e no Profhistória/UFMT. Coordena o Grupo de Pesquisa: 

Ensino de História, Mulheres e Patrimônio. Membro da ANPUH, SBHE, Rede 

interamericana de Educação Histórica. Apehun/Argentina. coordenadora de área 

do projeto Residência pedagógica/UFMS. 
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KARINA MEDEIROS DE LIMA é possui graduação em Comunicação Social – 

Jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (1997) e mestrado em 

Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo (2003). Atualmente 

é jornalista na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Tem experiência na área 

de Comunicação, com ênfase em Jornalismo e Editoração, atuando principalmente 

nos seguintes temas: redação, língua portuguesa, manual de estilo, comunicação de 

massa e jornalismo cultural. 

LAURA ROSELI PAEL DUARTE é graduada em História pela UFMS, especialista 

em Educação Ambiental em Espaços Educadores Sustentáveis pela UFMS, mestre 

em Antropologia pela UFGD e doutoranda em Ensino de Ciências pela UFMS. 

Atualmente é Técnica de Laboratório em Arqueologia do Museu de Arqueologia da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – MuArq/UFMS. Atua nos temas de 

Arqueologia, Patrimônio Cultural, Educação Patrimonial e Educação Ambiental. 

Integrante do Grupo de Pesquisa em Arqueologia, Educação e Patrimônio Cultural 

do MuArq-CNPq. 

LEANDRO HECKO é graduado em História pela Universidade Estadual de 

Londrina (2003), Mestrado em História pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (2006) e Doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná (2013). 

Foi professor das disciplinas de História, Sociologia e Filosofia pela Secretaria 

de Estado da Educação do Paraná, no Ensino Médio e técnico pedagógico de 

História no Núcleo Regional da Educação de Apucarana e na Secretaria de Estado 

da Educação do Paraná. Coordena a Revista Eletrônica Antiguidade Clássica. 

Atualmente é professor adjunto no curso de História da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul, atuando nas disciplinas: Antiguidade Oriental, Antiguidade 

Clássica, História e Cinema, História e Cultura da Alimentação, Teoria da História 

e Estágios Obrigatórios. 

LEANDRO MENDONÇA BARBOSA possui Graduação em História pela 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Mestrado em História pela 

Universidade Federal de Goiás e Doutorado em História Antiga pela Universidade 

de Lisboa – Portugal. Atualmente é Presidente do Grupo de Trabalho em História 
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Antiga da Associação Nacional de História – Seção Mato Grosso do Sul (biênio 

2018-2020). Possui dois Livros, diversos Capítulos de Livros e Artigos publicados. 

LEANDRO QUEIROZ é licenciado em Português pela Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra (Portugal), licenciado em Letras (Português e Espanhol) 

pela Universidade Federal do Ceará, mestre pelo Programa de Pós-Graduação 

em Estudos de Linguagens (área de concentração em Linguística e Semiótica) 

pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, doutorando pelo mesmo 

Programa. Atua principalmente nos seguintes temas: modernidade/colonialidade 

e decolonialidade, interculturalidade crítica, justiça social, migração, letramentos 

críticos, formação de professores de línguas, ensino de português para falantes de 

outras línguas, processos de construção de sentidos na contemporaneidade. 

LENIR GOMES XIMENES é mestre e doutora em História pela Universidade 

Federal da Grande Dourados – UFGD; graduada em História pela Universidade 

Católica Dom Bosco – UCDB; docente do curso de História e dos cursos de 

Licenciaturas e Serviço Social EAD da UCDB; coordenadora do Projeto de 

Extensão CEDOC Antônio Brand: História e direitos Indígenas, desenvolvido no 

Centro de Documentação Antônio Brand – CEDOC/NEPPI/UCDB. 

LIA RAQUEL TOLEDO BRAMBILLA GASQUES possui graduação em Letras 

– Português e Espanhol pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2003) 

e mestrado em Arqueologia Pré histórica – Universidade Autônoma de Barcelona 

– UAB (2010). Atua como arqueóloga em projetos, ocupa o cargo de Técnica em 

Arqueologia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS (concurso 

público 2016), coordenadora do Museu de Arqueologia da UFMS e é doutoranda 

em Arqueologia Pré-Histórica pela UAB (2016 até o momento). Tem experiência 

na Área de Arqueologia, com ênfase em Arqueologia, atuando principalmente 

nos seguintes temas: Educação Patrimonial, Arqueologia, Pré-História e 

Arqueobotânica. Integrante do Grupo de Pesquisa CNPQ Arqueologia e Educação 

Patrimonial de Mato Grosso do Sul. Conselheira do Conselho Municipal de 

Proteção ao Patrimônio Histórico – CMPPH de Campo Grande – MS. 
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LUANA VILELA DE MIRANDA é acadêmica do 8º semestre do curso de História 

da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB; extensionista do Projeto de 

Extensão CEDOC Antônio Brand: História e direitos Indígenas, desenvolvido no 

Centro de Documentação Antônio Brand – CEDOC/NEPPI/UCDB. 

LUCIANO ALONSO JUSTINO é graduado em História pela Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul. Especialista em Ensino de Ciências pela UNOESTE. 

Atualmente pesquisa ou se interessa por Museologia, Conservação e Preservação do 

Patrimônio, Antropologia e Arqueologia. Em 2019 realizou pesquisa e produção de 

texto de caráter histórico para o Centro Histórico Cultural Nelson Silva Soares, em 

Costa Rica-MS. Artista plástico autodidata há mais de 20 anos, se dedica também 

atualmente à produção de peças didáticas para instituições museológicas e ou para 

o ensino de História e ciências afins. 

MARCOS VINICIUS CAMPELO JUNIOR é licenciado em Geografia pela 

Universidade Estadual de Goiás (UEG), especialista em Sociologia pelas Faculdades 

Integradas de Jacarepaguá (FIJ), mestre em Ensino de Ciências e doutorando em 

Ensino de Ciências pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). 

Professor da Coordenadoria de Politicas para o Ensino Fundamental e Presidente 

da Comissão de Educação Ambiental de MS (SED/MS). 

MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTANA é mestranda em História, 

possui graduação (licenciatura) em História pela Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul. Trabalhou como Monitora e Técnica em Arqueologia no Museu de 

Arqueologia da UFMS (MuArq/PROECE/UFMS). Possui interesse em assuntos 

na área de Arqueologia, com ênfase em Arqueologia Pré-Histórica brasileira; e 

assuntos que envolvam a interface entre questões políticas e militares, tais como: 

as ditaduras civis-militares no Cone Sul, estudo os autoritarismos e os diversos 

totalitarismos europeus. 

MELLY FATIMA GOES SENA possui graduação em Letras (2004) pela 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Jornalismo (2008) pela 

mesma Universidade e Mestrado em Letras (2014) pela Universidade Estadual 

de Mato Grosso do Sul (UEMS) . Graduanda em Biblioteconomia. Efetiva na 
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rede Municipal de Ensino e Gestora de Atividades Culturais na área de Letras na 

Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul onde atua na área do Livro, 

Leitura, Literatura e Bibliotecas. Coordena o Comitê Proler Campo Grande/

MS e também o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de MS. Doutoranda na 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul onde pesquisa a produção literária 

ficcional por Mulheres de Mato Grosso do Sul. 

PEDRO LEANDRO BATISTA DE SOUZA é licenciado em História pela 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Estagiou no Museu 

de Arqueologia (MuArq). Participou do projeto de Residência pedagógica da 

UFMS, participa do grupo de pesquisa: Arqueologia e educação patrimonial 

de Mato Grosso do Sul. Possui interesse em História das instituições; História 

contemporânea; História do Brasil; História da África; História Indígena; Estudo 

pré-histórico e arqueologia. Atuou juntamente como o MuArq em trabalhos e 

projetos de arqueologia preventiva e arrolamentos de bens arqueológicos além 

de, participar de projetos de prospecções arqueológicas e de ações de impacto ao 

patrimônio arqueológico em empreendimentos civis no estado do Mato Grosso do 

Sul. 

SILVIA AYABE cursa História Licenciatura na Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul. Foi bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência – PIBID (2017-2019). Atualmente é voluntária no Programa 

Institucional de Iniciação Científica Voluntária – PIVIC, pesquisando na área de 

Museologia de Gênero. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa: Ensino de História, 

Mulheres e Patrimônio. Colaboradora dos Projetos: Agricultura Periurbana em 

Comunidades Indígenas de Mato Grosso do Sul (UFMS), Agricultura Periurbana 

em Comunidades Tradicionais de Mato Grosso do Sul (UFMS), Dança do Ventre: 

Percepções e Análises Históricas (UFMS) e Patrimônio histórico-cultural material 

e imaterial nas cidades de Mato Grosso do Sul e seu impacto histórico-cultural: 

Cultura regional e formação de um sistema de preservação a partir da educação 

patrimonial (UFMS). 
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SUZETE ROSANA DE CASTRO WIZIACK é bióloga e professora/pesquisadora 

do Instituto de Biociências e do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências 

(mestrado e doutorado) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). 

VIVINA DIAS SOL QUEIROZ é professora, com formação inicial no curso 

de Magistério e graduada em Estudos Sociais, História e Pedagogia. Possui 

Especialização em História da América Latina e Especialização em Metodologias 

e Gestão para EaD. É Mestre e Doutora em Educação pela Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul. Atualmente é Professora Associada 2 da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, no curso de História onde ministra as disciplinas 

de Estágio e Práticas de Ensino e também Diretora da Faculdade de Ciências 

Humanas-FACH para o quadriênio 2017-2021. 
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