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Resumo: Esta comunicação apresenta resultados preliminares da pesquisa sobre ações educativas em
museus do sitio histórico de Olinda que está sendo desenvolvida no Laboratório de Estudos sobre o Patrimônio
Cultural e a Memória Social (LEPAM). Os museus envolvidos são: Museu Regional de Olinda, Museu de Arte
Sacra de Olinda, Museu de Arte Contemporânea e Museu do Mamulengo. Para tal, é feita aqui uma
explanação sobre os as características destas instituições, bem como de suas ações educativas, o papel das
exposições quando inseridas em projetos didáticos e o papel do professor na inclusão museológica em sala de
aula.
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Abstract: This paper presents preliminary results of research on educational activities in museums of the
historic site in Olinda being developed in the Laboratory of Studies on Cultural Heritage and Social Memory
(lepam). The museums involved are: Regional Museum of Olinda, Museum of Sacred Art of Olinda, Museum of
Contemporary Art and the Museum Mamulengo. To this end, an explanation is made &8203;&8203;here
about the characteristics of these institutions, as well as its educational activities, the role of the exhibits
when inserted in teaching projects and the teacher&39;s role in museum inclusion in the classroom.
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O projeto de pesquisa “Museu como lugar de aprendizagem” está sendo desenvolvido no interior do
Laboratório de Estudos sobre o Patrimônio Cultural e a Memória Social(LEPAM)[ii], e tem como objetivo
central observar as atividades educativas desenvolvidas em cinco museus localizados no Centro Histórico de
Olinda: Museu Regional de Olinda, Museu de Arte Sacra de Olinda, Museu de Arte Contemporânea e Museu do
Mamulengo.

O IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus – define,segundo o Estatuto de Museus (Lei nº 11.904, de 14 de
janeiro de 2009)como museus,

instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam
e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e
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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.

Em estudo preliminar foram identificadas as características gerais destas instituições e sua inserção no sítio
histórico de Olinda. (Pacheco, Museus de Olinda)[iii].

O Museu Regional de Olinda, situado na Rua do Amparo, uma das mais antigas ruas do Município em questão,
tem no dia 28 de dezembro de 1934 sua criação. Carrega consigo fatos históricos não somente para Olinda
como para o Estado de Pernambuco. Em seu acervo figuram peças dos séculos XVII, XVIII e XIX
destacando-se mobiliários de grande expressão a exemplo de um móvel pertencente ao Senado de Olinda
com criação no século XVII e feito em madeira jacarandá rosa, já extinta no país. Some-se aisto a
grandiosidade das peças religiosas encontradas no espaço.[iv]

O Museu de Arte Sacra de Pernambuco está localizado na Rua Bispo Coutinho, no Alto da Sé, em Olinda.
Mantém uma mostra permanente de peças relacionadas a artes sacras. Funciona onde foi o 1º Palácio do
Bispo de Pernambuco. Fica aberto de terça a sexta das 10h às 16h. A entrada custa R$ 2, com direito a meia
entrada. Crianças de até 12 anos não pagam. Nos fins de semana, o museu funciona das 10h às 14h com
entrada gratuita[v].

O Museu de Arte Contemporânea de Olinda (MAC) está localizado no sítio histórico de Olinda, foi inaugurado
no dia 23 de dezembro de 1966, com a doação de parte da Coleção do Embaixador Assis Chateaubriand ao
Estado. Hoje o museu conta com um acervo de mais de 4 mil obras das mais variadas técnicas, épocas e
estilos, indo desde o academicismo francês até a contemporaneidade[vi].

Por fim, o Museu do Mamulengo está localizado, desde 2006, no bairro do Varadouro, situado no Sítio
Histórico da Cidade de Olinda. O Museu do Mamulengo Espaço Tiridá é um espaço que conserva uma
importante manifestação artística da cultura nordestina: o mamulengo. Criado em 1994[vii] o museu é o
resultado da luta do grupo de teatro Só-Riso, liderado por Fernando Augusto pela preservação e divulgação
dessa arte que teve sua origem na própria cidade de Olinda em meados do século XVIII e que se difundiu por
todo nordeste.[viii]

Os serviços educativos nos museus de Olinda

Foi constatado que os museus observados possuem atividade de monitoria para receber os visitantes,
sobretudo o público escolar. Contudo, esta monitoria está centrada na lógica de transmissão e reforço de
informações factuais sobre os objetos expostos e sobre a perspectiva da exposição (Veloso,
Disponível em:
https://drive.google.com
/file/d/0Byo4cbK3wOJld3lmRFNocTFxTW8/edit?
usp=sharin).

Este tipo de recepção por parte das equipes educativas de museus é criticado por autores como Meneses
(2000) que afirma que a educação em museus deve incentivar o raciocínio, a contextualização e a inserção do
que é encontrado na exposição no cotidiano do educando.

A educação em museus deve ir além da descrição de etiquetas e das informações
cedidas pelos mediadores. Segundo o autor não pode haver uma educação que não
tenha um caráter crítico, seja no sentido de levantar diferenças, desenvolver
hipóteses, situar e articular os fenômenos representados pelos objetos, destacando
as suas transformações ao longo do tempo, este de longa ou curta duração. Esta
seria a formação com que os museus deveriam trabalhar.

Muito embora as monitorias se estabeleçam de forma dialogada, observa-se pouca preocupação em promover
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a livre interpretação da exposição por parte do público. É oferecida pouca liberdade para a construção – por
parte do público – de sentidos e significados diversos dos manifestos pela curadoria. Sendo assim,
privilegiadas as interpretações e até mesmo as intencionalidades de quem se encontra responsável pela
curadoria. Fato que contraria a principal orientação das atividades com patrimônio cultural e memória social,
qualquer queseja, a significação e apropriação individual dos bens culturais (Horta, 1999; Funari 2007;
Menezes, 2000)

De outra parte foi constatado que a grande maioria dos professores que conduzem seus alunos a estes
museus não desenvolvem atividades educativas em sala de aula relacionadas a visita ao museu seja no
momento anterior, seja no momento posterior. Fato esse que contraria as orientações metodológicas de
diferentes autores que norteiam a relação museu-escola (Pacheco, 2012; Abud, 2010; Pereira, 2007).

O professor deve preparar seus alunos para ler o museu, por meio dos objetos que
representam a memória e a identidade de determinados grupos. O processo pelo
qual cada grupo é lembrado na sociedade é fruto de um sentimento comum de
pertencimento, repleto de lutas de poder, envolvendo a perpetuação da memória de
uns em detrimento do esquecimento de outros. Esse mesmo pensamento vale para
os museus. Enquanto diversas peças expostas representam determinado setor da
sociedade outros são deixados de lado, assim como inúmeras peças que compõe o
acervo do museu.

Segundo estas referências, os professores deveriam preparar um roteiro para ser apresentado aos alunos
quando proposta uma atividade envolvendo uma visita a museus. Porém, muitas vezes a falta de preparo
para a utilização destas ferramentas pode atrapalhar o planejamento da atividade a ser desenvolvida. O que
ocasiona um subaproveitamento das atividades com os grupos escolares que visitam os museus.

Para utilizarmos o museu em sala de aula é preciso ter em mente que a visita se
inicia muito antes do professor e seus alunos chegarem ao museu. E se estende para
além deste momento. Acreditamos que a qualidade da atividade e seu significado
pedagógico dependem da qualidade do cuidado do professor no momento do
planejamento da atividade. É esta previsão das ações que direciona a atenção dos
alunos para as atividades didáticas e potencializa o impacto da experiência vivida
para o aluno.(Pacheco, 2012, p. 68-69)

Pacheco (2012) também afirmará a necessidade de particionar a atividade em momentos distintos. Ele divide
a visita em três momentos distintos: organização, visita e museu na sala de aula. Cada uma destas etapas
prevê cuidados e atividades específicas. No primeiro momento, o professor deve aproximar os alunos do
museu, integrando-o a realidade em que estes estão inseridos, além disso, deve se valer de estratégias de
modo a despertar a curiosidade dos educando para a visita, por fim, ao ser apresentado o roteiro da visita, o
educador deve buscar análise crítica da exposição como objetivo a ser alcançado. Afinal,

Qualquer museu é o lugar onde se expõem objetos, e isso compõe processos
comunicativos que necessariamente se constituem na seleção das peças que devem
ir para o acervo e no modo de ordenar as exposições. Tudo isso sempre se orienta
por determinada postura teórica, que pode ir dos modelos de doutrinação até
parâmetros que estimulam. Em outros termos: não há museu inocente. Qualquer
exposição tem autores que trabalham a partir de certos pressupostos, explicitados
ou não. Desse modo, o que mais interessa é saber o direcionamento que foi adotado.
Dizer que tal livro ou tal exposição são educativos não é o bastante. É necessário
saber o sentido que se dá à prática pedagógica. Se o parâmetro é o exercício da
reflexão crítica, o mais comum é ver a existência de espaços e publicações que
vendem anti-educação como se fosse educação[ix] (RAMOS, 2004).

O segundo momento trata-se objetivamente da visita ao museu. Para esta etapa, segundo Pacheco, é
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importante a confecção de um material ainda em sala para que a visita seja mais bem direcionada, fazendo
com que, desta forma, haja menos distrações e que o estudante consiga absorver de forma mais satisfatória
os conteúdos dados em sala de aula, relacionando com que será visto na exposição museológica.

Por fim, o museu na sala de aula será o momento de culminância do planejamento. Momento em que o
professor reforçará alguns aspectos vistos no museu com o objetivo de criar atividades, estas apresentadas a
toda escola pelos estudantes que visitaram o museu, seja por meio de uma exposição à cerca dos objetos
vistos ou pela criação de um museu da escola, vemos aqui que a visita a museus se encaixa de maneira
bastante adequada a criação e execução de projetos didáticos[x].

Dessa forma, foi constatada durante a pesquisa, a importância de se propor estratégias didáticas que
aproximem as práticas educativas desenvolvidas nos museus das atividades desenvolvidas nas escolas. A
importância de apontar não apenas a importância desta aproximação, mas de criar instrumentos didáticos
que viabilizem esta aproximação.

Entre diversas estratégias evocadas no interior do grupo de pesquisa – planos didáticos, oficinas de formação
de professores e monitores, intervenção nas escolas e museus – optou-se por confeccionar jogos educativos
que explorem os objetos expostos e as informações trabalhadas ao longo da visitação.

O desenvolvimento de jogos Educativos para os museus de Olinda

Os jogos são instrumentos didáticos flexíveis que podem ser explorados de múltiplas formas e em diferentes
espaços de ensino formal ou informal. Assim um mesmo jogo pode ser utilizado no espaço do museu,
reforçando as atividades de monitoria, como no espaço da escola pelos professores, em atividades anteriores
ou posteriores a visita, preparando ou retomando informações e emoções provocadas pela relação com o
objeto. De acordo com Antunes "brincando a criança desenvolve a imaginação, fundamenta afetos, explora
habilidades e, na medida em que assume múltiplos aspectos, fecunda competências cognitivas e interativas”
(2004, p.31).

Para Fortuna (2006) o museu deve ser visto, sim, como local para desenvolver jogos e brincadeiras com
finalidade educativa:

Todo lugar é lugar de brincar, e toda hora é hora de brincar, em qualquer idade, se o
ato de brincar é entendido como uma forma de afirmar e renovar a vida, pois a
brincadeira é tanto condição para que a vida aconteça, quanto meio para que se
expresse, seja compreendida e transformada. Assim, um museu universitário não só
pode como deve ser, sim, lugar de brincar. E mais: pode ser uma fonte difusora da
concepção de interação com o patrimônio cultural da humanidade radicada na
brincadeira, oferecendo, ao mesmo tempo, uma base para a atividade criativa e o
desenvolvimento do imaginário.

Os jogos são instrumentos didáticos flexíveis que podem ser explorados de múltiplas formas e em diferentes
espaços de ensino formal ou informal. Assim, um mesmo jogo pode ser utilizado no espaço do museu, pela
equipe do educativo, reforçando as atividades de monitoria, como no espaço da escola pelos professores, em
atividades anteriores ou posteriores a visita, preparando ou retomando informações e emoções provocadas
pela relação com o objeto.

Acreditamos que a criação de jogos educativos, a partir do acervo e das ações educativas desenvolvidas pelos
museus, podem ser o ponto de partida para uma relação mais próxima entre escola e museu qualificando a
tanto a visita – em seus aspectos de educação não formal – como a sala de aula. Também é uma estratégia
para aproximar o aluno dos conteúdos das diferentes disciplinas, entre eles nos interessa a da disciplina de
História. Como atestam Jaime Pinsky e Carla Pinsky:

quanto mais o aluno sentir a História como algo próximo dele, mais terá vontade de
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interagir com ela, não como uma coisa externa, distante, mas como uma prática que
ele se sentirá qualificado e inclinado a exercer. O verdadeiro potencial transformador
da História é a oportunidade que ela oferece de praticar a “inclusão histórica” (2012,
p.28).

Para o desenvolvimento dos jogos educativos centrados nos objetos e significados das exposições dos museus
de Olinda seguiremos as seguintes etapas:

Inicialmente é realizado um estudo bibliográfico sobre a temática dos jogos educativos no espaço escolar e no
espaço museológico. Com base no debate bibliográfico e nos dados já coletados pela pesquisa serão
desenvolvidos cinco jogos didáticos que tenham como base os objetos e conceitos das exposições dos museus
de Olinda. Segundo Fortuna (2006)

No museu, o jogo coloca o próprio museu em jogo: o formato tradicional da
experiência da visitação ao museu, baseado em uma posição passiva na qual a
atitude de recepção e absorção do visitante é enfatizada, transforma-se em algo vivo
e provocante, porque a brincadeira e os jogos são, por definição, movimento e risco.

O uso de jogos educativos pode solucionar algumas frustrações de seus visitantes, como a proibição dos
registros visuais de peças do acervo, além de possibilitar o manuseio de algumas peças. Com a
comercialização de jogos, como quebra-cabeças, jogo da memória, o museu possibilita aos seus visitantes a
oportunidade de levarem registros do espaço visitado. Com arrecadação de recursos próprios, os museus
poderão desenvolver outras ações.

Dessa forma, serão montados protótipos dos cincos jogos didáticos propostos. Estes protótipos serão
utilizados para testar e validar os jogos didáticos com público escolar. Com base nestes testes os jogos serão
adequados e/ou reformulados até atingirem uma forma em que possam ser utilizados pelos mediadores dos
museus e professores das escolas de forma independente dos agentes desta pesquisa.
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