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Resumo 

Nesta pesquisa os museus são considerados espaços de educação não formal que 
proporcionam a aprendizagem de conteúdos variados, tendo papel importante na 
preservação da história e memória da cultura de um povo ou região, mas também 
como agente de difusão e divulgação científica. Partimos do princípio de que seus 
acervos representam excelentes instrumentos didáticos e metodológicos para o 
resgate da memória e valorização da cultura, como também para a obtenção de 
novas experiências e informações, além de contribuírem para a aquisição de 
conhecimentos científicos, inclusive para os idosos, público-alvo dessa pesquisa. 
Como idoso, está se considerando a população de 60 anos ou mais, tal como 
estabelecido na Política Nacional do Idoso. Nosso objetivo foi analisar as 
percepções acerca de aspectos relativos à Ciência, Tecnologia e Sociedade entre o 
público da terceira idade quando este se depara com experiências museais, e como 
objetivos específicos: interpretar os diferentes significados que o público idoso atribui 
aos museus; identificar os objetos ou exposições que mais impactam o público da 
terceira idade e caracterizar o papel pedagógico das exposições ao público da 
terceira idade. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e para alcançar esses objetivos 
utilizamos como instrumentos de produção de dados uma sondagem, em que 
questionamos as idosas sobre o que era um museu; em seguida observamos os 
comportamentos das idosas durante a visita ao Museu Casa do Sertão e ao Museu 
Antares de Ciência e Tecnologia, lócus dessa pesquisa, e por fim foi realizado um 
grupo focal. A partir da interpretação dos dados nota-se que os museus são espaços 
de reencontro agradáveis com lembranças de tempos de outrora, de interação, de 
lazer e de aprendizagem para o público idoso. 

 

Palavras chave: Museus; Terceira Idade; Memória; Aprendizagem. 
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Abstract 

 

In this research the museums are consider to be informal educational places that 
provide a diversity of subjects to be learned. Taking into account their cultural and 
historical memory preservation, not only from the people or its region, but also as a 
scientific diffusion and dissemination factor. We assume that their collection 
represent extraordinary educational and methodological tools for the rescue and 
appreciation of the culture, as well as the acquisition of new experiences and 
information, in addition to the contribution to scientific knowledge, including the target 
of this research, the elderly. They are considered to be from 60 years old or more, as 
established by the National Policy. Our target is to analyze the perceptions about 
aspects relating to science, technology and society between the public of third age 
when this is faced with experiences currently arranged, and as specific objectives: 
interpreting the different meanings that the elderly public attaches to museums; 
identifying objects or exposures that more positively impact the third age public and 
characterizing the educational role of exposures to the public of the third age. This is 
a qualitative research and to achieve these goals, we used as instruments of 
production data a survey, in which we questioned the elderly on what was a museum 
then, we observe the behavior of the elderly during a visit to the “Casa do Sertão”  
and “Antares de Ciência e Tecnologia museums where the research took place. And 
finally, it was performed a focal group. . From the interpretation of data it was noticed 
that the museums are pleasant spaces of reunion with memories of the past, 
interaction, leisure time and learning for the elderly public. 
 
Key-Words: Museums; Elderly; Memory; Learnig 
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INTRODUÇÃO 

 

 Neste estudo os museus são reconhecidos como espaços onde as práticas 

educativas desenvolvidas fazem parte de suas funções, em termos de comunicação 

e divulgação científica, situando-se no campo da educação não formal. Além disso, 

são instituições abertas ao público.  

Suas exposições são criadas para fruição dos visitantes e a equipe que as 

concebe pretende transmitir, explícita ou implicitamente, uma série de mensagens. 

Portanto, esses espaços são responsáveis e grande influenciadores dos modos de 

pensar e agir das pessoas que costumam frequentá-los, uma vez que neles ocorre a 

construção de saberes, estimulada por situações inéditas e essencialmente 

intencionais que são apresentadas nas exposições e atividades propostas. 

Além disso, são espaços que preservam aquilo que possui algum valor 

cientíco, cultural, histórico, social e/ou político. Assim, os museus configuram-se 

como lugares para preservar a memória e retratar a produção de saberes em 

determinado período, carregando em si um conjunto de objetos que, na verdade, 

são símbolos que demarcam um tempo. Por outro lado, os museus também vêm se 

revelando como espaços para o lazer, afinal são espaços de produção de novos 

saberes e oportunidades de diversão e brincadeiras. 

Sendo assim, os museus são considerados hoje como espaços de encontro, 

de debate, que não possuem produtos acabados, que se comunicam e se 

transformam, visto que são espaços de educação e lazer por si mesmos. Podemos 

afirmar que estes espaços chegam ao século XXI como lugares de relativo sucesso 

entre um público muito heterogêneo, oferecendo oportunidades de lazer e de 

obtenção de conhecimentos.  

A presente pesquisa teve como foco analisar a percepção acerca de aspectos 

relativos à Ciência, Tecnologia e Sociedade entre o público da terceira idade quando 

este se depara com experiências museais e teve como objetivos específicos: 

interpretar os diferentes significados que o público idoso atribui aos museus, 

identificar os objetos ou exposições que mais impactam o público da terceira idade e 

caracterizar o papel pedagógico das exposições ao público da terceira idade. 
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No primeiro capítulo iniciamos apresentando uma síntese da história dos 

museus desde a época da Grécia antiga até os dias atuais. Não houve a intenção de 

realizar um extenso levantamento sobre a bibliografia relativa ao tema, mas sim 

buscar entender e situar o leitor sobre a história dos museus. Neste capítulo, 

também falamos de forma sucinta sobre os Museus de Ciências e Tecnologia e 

apresentamos os dois museus lócus dessa pesquisa: o Museu Antares de Ciência e 

Tecnologia e o Museu Casa do Sertão. 

No capítulo II, procuramos diferenciar os três tipos de educação, a formal, a 

informal e a não formal, porém procuramos dar um destaque à educação não formal, 

porque consideramos esse o tipo de educação que acontece nos museus. Também 

discutimos sobre público em museu, sobre o que define um ser como idoso e as 

potencialidades que os museus e projetos como Universidade Aberta à Terceira 

Idade têm na integração do idoso na sociedade. 

O capítulo seguinte discute sobre o envelhecimento populacional no cenário 

mundial e brasileiro e traz estimativas de aumento da população com mais de 60 

anos. O Brasil, foi considerado o país da juventude, contudo está se tornando o país 

dos idosos. As mulheres estão vivendo mais que os homens, porém acredita-se que 

os homens também tendem a viver mais. Por isso, discute-se também sobre 

relações de gênero na terceira idade e, por se tratar de idosos em visita a museus, 

apresentamos de forma sucinta a relação dos museus com a memória. 

No capítulo IV descrevemos o percurso metodológico utilizado nesta 

pesquisa. Para realizar a investigação acerca da percepção das idosas quando se 

deparam com experiências museais utilizamos três instrumentos para produção de 

dados: uma sondagem antes da visita aos museus, observação do comportamento 

das idosas durante a visita e a realização de um grupo focal. No Capítulo V são 

apresentados os resultados e discussão dos três momentos de produção de dados. 

Logo em seguida, as considerações finais são apresentadas. 

  

Primeiras aproximações com o objeto de estudo 

 As motivações que levaram ao tema deste estudo têm uma relação estreita 

com a minha trajetória profissional como docente no ensino superior. Digo isso 
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porque durante toda a minha formação inicial não participei de nenhuma discussão 

sobre educação em espaços não formais. 

 O primeiro contato com a temática aconteceu quando concorri a uma vaga 

como professor substituto na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 

para lecionar a disciplina Estágio Supervisionado e Docência no curso de Ciências 

Biológicas (Licenciatura), em junho de 2009. Esse foi o primeiro contato porque um 

dos pontos para a aula foi: “o ensino de ciências e biologia em seus múltiplos 

espaços”, algo totalmente novo para mim, e para que a aproximação com a temática 

acontecesse de fato, esse foi o ponto sorteado. Então tive que me debruçar para 

entender e ter segurança durante a explanação, e foi o que aconteceu, porque fui 

selecionado. A partir desse dia, esse tema passou a fazer parte da minha vida 

profissional, passei a ler mais e mais sobre ele. Com isso passei a conhecer os 

principais teóricos que discutem essa proposta aqui no Brasil. Sobre espaços não 

formais, destaco Maria da Glória Gohn e sobre museus como espaços educativos, 

Martha Marandino, dentre tantos outros, inclusive Marco Barzano, meu orientador. 

 Hoje, na minha prática docente, o tema educação em espaços não formais 

faz parte das minhas discussões em sala de aula e para aproximar ainda mais os 

estudantes dessa temática, realizamos viagens de campo, para visitar alguns 

museus na cidade de Feira de Santana e Salvador, já que em Senhor do Bonfim, 

cidade onde desenvolvo a docência, não tem museus. 

 Antes do exercício no magistério superior, meu desejo era trabalhar com 

zoologia, especificamente com anfíbios, porém esse desejo foi “abortado” quando 

comecei a atuar no magistério superior e me aproximei da discussão sobre o ensino 

de Ciências e Biologia em outros espaços. 

 Então, meu foco mudou, e como queria pesquisar os museus, precisava 

buscar algum Programa de Pós-graduação em que essa temática fosse 

contemplada e foi então que procurei o Professor Marco Barzano e ele me indicou o 

Programa do qual hoje faço parte e, o melhor, ele me disse que orientaria minha 

pesquisa, sendo que eu segui o seu conselho.  

 Outro ponto que merece ser destacado foi a escolha do público. Inicialmente 

meu projeto era voltado para o público escolar, porém nas nossas primeiras 

discussões, meu orientador me sugeriu mudar o público, dizendo: “vamos pensar em 
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um público que seja menos contemplado”? Como eu estava lendo um texto de 

Douglas Falcão (2010), que discute o empoderamento, e nesse mesmo período 

estava desenvolvendo uma atividade com o grupo de idosas da Universidade Aberta 

à Terceira Idade (UATI) de Senhor do Bonfim, não tivemos dúvidas. Vamos trabalhar 

com idosos em museus de ciências! Entretanto, nosso desafio era traçar ou 

“inventar” a nossa proposta metodológica, para produzir e discutir os resultados, 

algo que fizemos com dedicação e prazer. 

 

Questões de pesquisa 

 Pretende-se por meio desta investigação endereçar questões de pesquisa 

que delimitam o objeto, as quais se articulam às opções teórico-metodológicas 

escolhidas. Assim, a investigação se delineou em torno dos seguintes 

questionamentos:  

 Qual o impacto que uma visita orientada a museus traz à vida de um grupo de 

idosos? 

 A experiência do público de idosas ao visitar museus pode ser vivida como 

uma “abertura” para o desconhecido? 

 Quais as percepções do público da terceira idade quando se deparam com 

experiências museais? 
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CAPÍTULO I 

Percurso Metodológico 

 

O método da pesquisa é o caminho que conduz ao conhecimento, colocando 

em relação tanto as referências teóricas quanto as técnicas e instrumentos de 

investigação (DEMO, 1995). Dessa forma, o método é aqui apresentado como o 

caminho que nos possibilitou a produção dos dados e a interpretação dos resultados 

obtidos a partir das observações e entrevistas com as idosas. 

 

4.1 Caraterização da Pesquisa 

Esta pesquisa apresenta natureza empírica e método qualitativo, afinal o 

estudo se volta para a compreensão de determinada realidade a partir da 

interpretação de um fenômeno particular (JOHNSON; CHISTENSEN, 2012). 

Segundo Ludke e André (1986), a pesquisa que adota o referencial qualitativo se 

caracteriza por buscar significados e concepções explícitas e implícitas, construir 

dados a partir de descrições, ter caráter indutivo na análise de dados, ter como fonte 

direta de investigação o próprio ambiente e ter maior preocupação com o fenômeno 

do que com o produto. 

Para Guba e Lincoln (1994), na pesquisa que adota o método qualitativo os 

dados fazem referência ao contexto, além de fornecerem uma visão rica do 

comportamento humano. Além disso, esse método nos permite compreender os 

sujeitos participantes como seres históricos, além de analisar e caracterizar as 

condições nas quais ocorre todo o processo investigativo e, não somente, seus 

resultados e possíveis produtos (TRIVIÑOS, 2007). Para Minayo (1994, p. 22): 

A pesquisa qualitativa responde a questões particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 
pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com um universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes que 
correspondem a um espaço mais profundo das relações dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. 
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Esse tipo de abordagem possibilita o contato mais próximo com os sujeitos e 

com o ambiente no qual ocorre a pesquisa, permitindo ao pesquisador conhecer a 

aprendizagem produzida nesse espaço e, perceber as compreensões que estes 

indivíduos têm quanto às questões levantadas, como forma de favorecer respostas 

mais profundas e significativas.  

 

4.2 Locais da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada no Museu Antares de Ciência e Tecnologia e no 

Museu Casa do Sertão, ambos administrados pela UEFS e localizados no município 

de Feira de Santana, a cidade surgiu de uma homenagem de Ana Brandoa e 

Domingos Barbosa, em sua fazenda Olhos D‟água, a Senhora Sant‟Anna. Foi 

elevada à categoria de vila e depois a cidade no final de século XVIII, em 16 de 

junho de 1873, tendo nesta época sua economia baseada numa feira livre e 

comércio de gado. Hoje Feira de Santana é a segunda maior cidade do Estado da 

Bahia (FEIRA DE SANTANA, 2013). 

Feira de Santana fica situada a 12°16′24″S e 38°57′20″W, a 107 km de 

Salvador, capital do estado da Bahia, à qual se liga através da BR-324 e encontra-se 

em um dos principais entroncamentos de rodovias do nordeste brasileiro (BRs 101, 

116 e 324), funcionando como ponto de passagem para o tráfego que vem do Sul e 

do Centro Oeste e acesso a Salvador e a outras importantes cidades nordestinas. 

Graças a esta posição privilegiada e à distância relativamente pequena de Salvador, 

possui um importante e diversificado setor de comércio e serviços, além de 

indústrias de transformação e a Universidade Estadual de Feira de Santana (FEIRA 

DE SANTANA, 2013). 

 A cidade está a 324 metros acima do nível do mar. Possui uma área de 1.363 

km² e é reconhecida como o portal do sertão, por estar situada no início do agreste 

baiano. A sede possui 111 km² e, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, o município apresentava em 2010 uma população de 556.642 

habitantes e já no ano de 2013 apresentou 606.139 habitantes (IBGE, 2013). Está 

circundada por 12 municípios, Anguera, Antônio Cardoso, Candeal, Conceição do 

Jacuípe, Coração de Maria, Ipecaetá, Santa Bárbara, Santanópolis, Santo Amaro da 

Purificação, São Gonçalo dos Campos, Serra Preta e Tanquinho (figura 1). 
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A vegetação está relacionada com as chuvas de outono e inverno. É 

constituída de matas que se transformam em cerrado, à medida que se aproxima do 

centro da cidade. A caatinga, de solo raso, predomina no norte e oeste. A vegetação 

é xenófila (de região seca) com arbustos espinhosos (mandacaru, xique-xique, 

palma e outros cactáceos) e de gramíneas ralas que acumulam água e têm raízes 

profundas. A vegetação predominante é a caatinga (FEIRA DE SANTANA, 2013). 

 

 

                 Figura 1: Localização do Município de Feira de Santana no Portão do Sertão 
                 Fonte: hptt://www.prefeituradefeiradesantana.br 

 

Ligados à UEFS temos o Museu Casa do Sertão, o Museu de Ciências e 

Tecnologia Antares, o Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), com o Museu 

Regional de Arte e a Galeria de Arte Carlos Barbosa, e o Centro Social Urbano da 

Cidade Nova, que são espaços de educação e cultura (FEIRA DE SANTANA, 2013). 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj42Puir-vKAhXJjZAKHYyRCB8QjRwIBw&url=http://mapasblog.blogspot.com/2014/08/mapas-de-feira-de-santana-ba.html&psig=AFQjCNF1J9BA2buswGCcLOXs4Snh7GAasA&ust=1455130527105729
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4.3 Público-alvo 

O público-alvo desta pesquisa foi constituído por 43 idosos (42 mulheres e 01 

homem) e, por esse motivo, utilizamos como referência o gênero feminino neste 

texto, quando nos referirmos ao grupo. As idosas são frequentadoras do Programa 

Universidade Aberta à Terceira Idade da UNEB, do Departamento de Educação, 

Campus VII, o qual está localizado no Município de Senhor do Bonfim – BA. 

O programa surgiu a partir de um convênio entre a UNEB e a Prefeitura 

Municipal de Senhor do Bonfim (PMSB). A turma foi criada em outubro de 2009 e 

foram oferecidas 40 vagas para idosos e idosas com idade igual ou superior a 60 

anos para frequentar o programa na modalidade de curso de extensão (DIAS, 2009). 

Segundo Ana Maria Dias, atual coordenadora da UATI, não é exigido grau de 

instrução para frequentar as aulas, por isso, a turma é bastante heterogênea, com 

idosas com baixo grau de escolaridade (semi-analfabetas) e algumas com nível 

superior. Essa heterogeneidade na escolaridade não atrapalha o andamento das 

atividades, segundo a coordenadora, sendo considerado um ponto positivo.  

O objetivo do projeto é acolher, socializar, reinserir e valorizar a crescente 

população idosa do município. Além disso, a UATI busca proporcionar às idosas a 

oportunidade de frequentar uma atividade universitária de extensão, proporcionando 

lazer, confiança e autoestima, com base na Metodologia da Pedagogia da 

Comunicação, que se dá a partir do diálogo, simpatia e transformação. 

A presente UATI possui 50 idosas matriculadas, sendo composta por 98% de 

mulheres e 2% de homens, com idade superior a 60 anos e, segundo relato da 

coordenadora, o interesse em fazer parte do programa aumenta a cada dia, 

existindo uma lista de espera com mais de 50 idosas. Por esse motivo, a idade 

mínima para fazer parte da UATI é 60 anos.  

As idosas que frequentam a UATI realizam atividades de núcleo teórico, 

ministradas pelos (as) professores (as) dos cursos de Ciências Biológicas, 

Pedagogia, Matemática, Enfermagem e Ciências Contábeis, abrangendo os 

seguintes temas: Meio Ambiente e Cidadania; Sociedade e Terceira Idade: Direitos e 

Deveres; Saúde na Terceira Idade: aspectos teóricos e práticos; e Aspectos 

Econômicos na Terceira Idade: controle e orçamento. Além dessas atividades, 

desenvolvem outras de cunho mais lúdico, que envolve expressão corporal e 
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trabalhos manuais, como: aula de dança, yoga, ginástica, pintura, jardinagem, 

hidroginástica, informática, viagens, entre outras. 

 

4.4 Procedimento e instrumentos de produção de dados 

Um dos elementos básicos na construção de uma pesquisa qualitativa é a 

relação estabelecida entre o pesquisador e os sujeitos de sua investigação e, neste 

sentido, entendemos que somente no diálogo e no desenvolvimento da escuta 

sensível daquilo que esses sujeitos têm a dizer do seu mundo, das suas vivências e 

da sua compreensão de mundo será possível ter uma visão multidimensional do 

fenômeno em estudo. Em nossa pesquisa, nos interessamos por compreender como 

se estabelece o contato do público da terceira idade quando este se depara com 

experiências museais. 

Então, para alcançar esse objetivo, foi utilizado como procedimento inicial de 

produção de dados, uma sondagem antes da visita aos museus, com o intuito de 

entender os significados que as idosas dão aos museus e se já tiveram alguma 

experiência nestes espaços. Também foi utilizada a observação direta das visitas 

aos museus e, ao final, após as visitas, foi realizado um grupo focal.  

 

4.4.1 A observação como instrumento de produção de dados 

A observação auxilia na compreensão da complexidade do comportamento humano e 

das inter-relações entre os grupos e com o meio ambiente, no nosso caso, a interação das 

idosas com os objetos (signos) no museu. Segundo Ludke e André (1986), é através da 

observação direta que o pesquisador pode se aproximar das perspectivas dos sujeitos, pois à 

medida que acompanha as experiências “in loco” pode tentar apreender os significados que 

eles atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações.  

As visitas aos museus ocorreram no dia 22 de agosto de 2013. Ao chegar ao Museu 

Casa do Sertão, as idosas foram recepcionadas por um grupo de idosas da UTI da 

Universidade Estadual de Feira de Santana e foram divididas em dois grupos: O primeiro 

iniciou a visita na parte externa do museu, especificamente, no galpão anexo Lucas da Feira, 



25 

 

que foi acompanhado pelo pesquisador e por quatro monitores1 e o segundo grupo iniciou a 

visita na parte interna do museu acompanhado por quatro outros. Os monitores foram 

previamente orientados a cerca do que deveriam observar e registrar. 

Quando adentramos no museu, estava acontecendo a produção de uma reportagem 

sobre o folclore no museu e as idosas passaram a fazer parte da reportagem, algumas foram 

entrevistadas, (https://www.youtube.com/watch?v=H7_eGMtcCEU). Esta reportagem já foi 

veiculada no TV local (TV Subaé), depois no Bahia Rural e na TVE. 

Durante a visita a este museu não pudemos fazer registro de imagens, porque o museu 

tinha um regulamento que não permitia o uso de câmeras fotográficas. Assim, por esse 

motivo não mostraremos imagens das idosas interagindo com os objetos e entre elas.  

Esta visita iniciou às 10:00 h e encerrou às 12:00 h. Após a visita ao Museu Casa do 

Sertão fomos almoçar e, em seguida, nos dirigimos para o segundo museu, o Museu Antares 

de Ciência e Tecnologia. Fomos recepcionados pela museóloga da instituição, que se 

mostrou bastante solícita e fez questão de ela mesma acompanhar as idosas durante todo o 

percurso das 14:00 h às 17:00 h. 

No primeiro momento fomos conduzidos para o auditório da instituição onde a 

museóloga apresentou um vídeo sobre a instituição e ao mesmo tempo deu as boas-vindas, 

destacando a importância da presença das idosas para a instituição. 

Saímos do auditório e fomos conduzidos para o espaço onde ficam expostos em 

tamanho real os Dinossauros e Pterossauros do Brasil. De início foi só encantamento e falas 

de satisfação de ter tido a oportunidade de visitar um espaço tão rico como aquele. 

Entretanto, tivemos um imprevisto e não pudemos visitar os Mamíferos pré-históricos do 

Brasil, porque no espaço apareceu um enxame de abelhas. Por esse motivo nos dirigimos 

para o espaço Stonehenge, local de descobertas e de contemplação, como poderemos ver 

em algumas falas. Em seguida, nos dirigimos para a parte de astronomia, afinal, esse espaço 

é um Observatório que está abrigando o Museu e, por fim, visitamos o Espaço Natureza.  

No espaço da Astronomia foram apresentados vários relatos e histórias relacionadas à 

Astronomia, mas o que mais chamou a atenção das idosas foi entrar numa cápsula que 

simulava e dava a sensação de estar pisando em solo lunar, sendo que nesse momento as 

                                                           
1
 Estudantes dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e Pedagogia, da Universidade do Estado da 

Bahia, do Departamento de Educação, Campus VII, preparados para registar o comportamento das idosas 
durante a visita. 
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idosas “viraram crianças”. Quando saíram da cápsula os seus olhos brilhavam de felicidade e 

foram muitos os relatos de satisfação e prazer. 

As situações e conversas ocorridas durante todo o percurso que ocorreu entre às 14:00 

horas e 17:00 horas, foram observadas e anotadas por mim e pelos monitores, na medida do 

possível, além de terem sido feitos registros fotográficos, uma vez que os mesmos foram 

autorizados.    

  

4.4.2 Entrevista com Grupo Focal 

Ao iniciarmos esta investigação, nos questionamos de que forma obteríamos 

as respostas sobre a percepção das idosas sobre museu e diante de todas as 

possibilidades de estratégias, o grupo focal foi o que melhor se ajustou ao nosso 

propósito, porque representa uma técnica de produção de dados que, a partir da 

interação grupal, promove uma ampla problematização sobre um tema ou foco 

específico. 

Além do grupo focal também foi realizada uma sondagem antes da visita aos 

museus e algumas observações das interações durante as visitas, porém 

precisávamos ouvir as idosas e nada melhor do que reunir um grupo delas e colocar 

essas participantes em interação diante dos potenciais questionamentos feitos que 

ora provocassem opiniões divergentes, ora concordantes e semelhantes, com o 

intuito de resgatar os sentidos por elas atribuídos à experiência vivenciada nos 

museus.  

Para constituição deste cenário, escolhemos o uso do grupo focal como meio 

investigativo de auxílio a estas nossas inquietações e que, além disso, originou um 

ambiente de intensa produção subjetiva das participantes envolvidas nesta 

pesquisa.  

Buscando entender o que viria a ser um grupo focal, utilizamos as orientações 

feitas por Barbour (2009, p. 21), quando ele diz: “Qualquer discussão de grupo pode 

ser chamada de um grupo focal, contanto que o pesquisador esteja ativamente 

atento e encorajando as interações do grupo”. 

Neste sentido, a entrevista é um termo geral usada para descrever um grupo de 

métodos que permitam ao pesquisador se engajar em um diálogo ou uma conversa com 
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o/os participante(s). Embora seja uma conversa, geralmente é orquestrada e dirigida pelo 

pesquisador. Em um grupo focal a entrevista oferece oportunidades para os membros 

interagirem uns com os outros e estimularem uns aos outros a pensar. Entretanto, não é 

desejável ou necessário que o grupo chegue a um consenso na sua discussão. Esta técnica 

desloca a ênfase do entrevistador para aqueles que estão sendo entrevistados, ou 

seja, o entrevistador desempenha o papel de facilitador e encorajador do grupo 

(LICHTMAN, 2010). 

Portanto, o uso do grupo focal se revela como uma potente ferramenta na investigação 

sobre as percepções e posicionamentos dos sujeitos sobre um determinado tema, mais 

ainda, quando pretendemos compreender também por que estes pensam como pensam ou 

como avaliam suas experiências.  

Além disso, é importante salientar também que o grupo focal nos é satisfatório devido à 

sua potencialidade de provocar, entre os participantes em interação, a elaboração de 

conjecturas sobre seus próprios conceitos, a enumeração de critérios para validação de seus 

posicionamentos, e finalmente, a formulação de críticas sobre as representações que os 

cercam. 

Estruturalmente, o grupo focal é um grupo pequeno, para proveito do próprio 

investigador na percepção e captura das interações entre os participantes, visto que um 

número elevado de pessoas poderia resultar em uma complexa e nebulosa rede de 

interações. Outro aspecto relevante na constituição do grupo é o cuidado com a escolha dos 

participantes. Recomenda-se que esta seja orientada, e não simplesmente aleatória, 

garantindo-se, assim, que os mesmos compartilhem de vivências com o tema proposto, de 

modo a promover uma discussão que possa refletir seus posicionamentos pessoais e 

cotidianos (BARBOUR, 2009). Além disso, o elenco de participantes com posicionamentos e 

valores heterogêneos em um grupo focal é incentivado para garantia de uma maior 

pluralidade de falas no grupo.  

Segundo Barbour e Kitzinger (1999), o número de participantes deve oscilar 

entre oito e doze participantes, porém, elas também afirmam que muitos 

pesquisadores preferem trabalhar com grupos de cinco ou seis participantes, 

chegando até a ter grupos com três participantes. 

Nesta técnica o moderador é a peça-chave. Ele deve estar familiarizado com o 

tema central abordado pelo grupo e deve conhecer bem os objetivos da pesquisa. 
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No entanto, deve se manter o mais neutro possível, evitando introduzir qualquer 

ideia preconcebida na discussão ou, ainda que sem intenção, induzir os 

participantes do grupo para determinados posicionamentos. Além disso, ele deve ser 

uma pessoa flexível para que possa conduzir o grupo permitindo o fluxo de ideias, 

fazendo com que todos participem e impedindo que alguns monopolizem a 

discussão (Dias, 2000).  

Ainda segundo o autor, o moderador deve instigar os participantes a falar uns 

com os outros, seja comentando experiências, fazendo ou respondendo perguntas, 

expondo opiniões, fazendo provocações ou até mesmo contando piadas ou fazendo 

brincadeiras. Tem, ainda, o papel de conduzir os participantes aos pontos-chave da 

pesquisa a serem discutidos, além de não deixar que o assunto central da discussão 

seja desviado.  

Ele deve evitar alguns comportamentos, os quais podem inibir a participação 

dos membros do grupo como, por exemplo, assumir atuação como professor, juiz ou 

chefe. Além disso, não deve expressar acordo ou desacordo com os pontos de vista 

expressos pelos componentes do grupo, nem tampouco colocar palavras na boca 

dos participantes (DEBUS, 1994).  

O grau de envolvimento do moderador também está relacionado com a 

quantidade de perguntas que devem ser respondidas e o tempo do grupo focal. De 

acordo com Morgan (1996, p. 145), “um fator chave que faz os grupos serem mais 

ou menos estruturados é simplesmente o número de questões”.  

A partir destes breves esclarecimentos sobre a técnica do grupo focal, nos deteremos 

agora a comentar sua utilização nesta pesquisa. Para tanto, descreveremos a seguir como 

se deu a constituição e estruturação do grupo focal realizado.  

Inicialmente, o grupo focal foi idealizado como um grupo pequeno, de no 

máximo seis pessoas. A partir disso, o grupo focal realizado se deu com a 

participação de cinco pessoas, exclusivamente do gênero feminino; uma das 

participantes já tinha experiências em visitar um museu, sendo que essa 

proximidade com esse espaço se mostrou quando ela declarou já ter visitado um 

museu antes, na Cidade do Rio de Janeiro; para as demais participantes, essa foi a 

primeira vez em um museu. Visando manter o anonimato das participantes do grupo 
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focal, adotamos nomes fictícios, que representam flores: Rosa, Angélica, Camélia, 

Hortência e Violeta.  

Para garantirmos a realização do grupo focal de maneira eticamente 

responsável, em relação à participação das integrantes, assim como nas etapas 

anteriores, todas foram inicialmente esclarecidas sobre o tema e a proposta do 

grupo focal, objetivo da pesquisa, uso de equipamento audiovisual pelo pesquisador 

e direitos e deveres dos envolvidos em manter o sigilo e privacidade dos 

participantes no decorrer da pesquisa. Além disso, todas concordaram e assinaram 

o termo de consentimento livre e esclarecido (apêndice 2). 

Para viabilizar a participação das idosas e a proposta reflexiva do grupo focal, o 

encontro foi realizado na própria universidade, na Sala dos Professores. Esta sala foi 

escolhida porque tem uma estrutura que permite uma maior aproximação entre as 

participantes, além de ser uma sala onde o barulho externo não interfere.  

A partir do consentimento prévio das participantes, registramos todo o 

encontro através da utilização de equipamento audio-visual e gravador de voz, 

auxiliado por anotações feitas pelo pesquisador no decorrer do encontro. Já sobre a 

dinâmica do grupo focal, utilizamos um roteiro pré-elaborado contendo tópicos-guias 

de discussão (apêndice 4). 
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CAPÍTULO II 

Do colecionismo aos museus contemporâneos 

 

“Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um 
museu de grandes novidades. O tempo não para”...                           
(O tempo não para. – Cazuza e Arnaldo Brandão) 

 

Foi o hábito do colecionismo, elemento inerente à natureza humana, que deu 

origem aos museus. O ato de colecionar objetos, por suas múltiplas e infinitas 

razões, acompanha a humanidade desde a antiguidade. A esses objetos são 

atribuídos valores de caráter afetivo, cultural ou simplesmente material, justificando, 

assim, a necessidade de preservação em todos os processos da humanidade. 

Para Martins et al. (2013) esse hábito é encontrado em muitos momentos ao 

longo da história da humanidade e pode ter diferentes objetivos, como por exemplo: 

manter a memória do dono da coleção mesmo após sua morte, legitimar a posse de 

bens raros e preciosos, obter reconhecimento social, classificar e conhecer o mundo 

à sua volta etc. 

A palavra museu vem do latim "museum" que, por sua vez, se origina do 

grego "mouseion", denominação, na antiga Grécia, do templo ou santuário das nove 

musas ligadas a diferentes ramos das artes e das ciências. As musas eram filhas do 

deus grego Zeus com Mnemósine, e sua função era guardar as ciências, as artes e 

os tesouros. Assim, o museu era um templo das musas, divindades que presidiam a 

poesia, a música, a oratória, a história, a tragédia, a comédia, a dança e a 

astronomia (GASPAR, 1993). 

Entretanto, para Scheiner (1998, p. 38) “o museu, mais que um lugar de honra 

dos valores supremos da sociedade, é uma instância de consagração de todas as 

modalidades de memória, no tempo e no espaço”. Na Grécia, por exemplo, esses 

templos, bem como os de outras divindades, recebiam muitas oferendas em objetos 

preciosos ou exóticos, que podiam ser exibidos ao público mediante o pagamento de 

uma pequena taxa (JULIÃO, 2006).  

Para a autora esses templos não se destinavam a reunir coleções para a 

fruição dos homens, pois eram locais reservados à contemplação e aos estudos 
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científicos, literários e artísticos. De acordo com Gaspar (1993), o termo estava mais 

ligado ao clima ou à atmosfera do local do que às suas características físicas. Era, 

sobretudo, um lugar de inspiração onde a mente podia se desligar da realidade 

cotidiana. 

Em Atenas, por sua vez, tornou-se afamada a coleção de pinturas que era 

exposta nas escadarias da Acrópole no século V a.C. Os romanos expunham 

coleções públicas nos fóruns, jardins públicos, templos, teatros e termas, muitas 

vezes reunidas como botins de guerra. No Oriente, onde o culto à personalidade de 

reis e heróis era forte, objetos históricos foram coletados com a função de 

preservação da memória e dos feitos gloriosos desses personagens (JULIÃO, 2006).  

A partir do século XVI, tornou-se comum expor esculturas e pinturas em 

grandes salas de palácios e casas de pessoas ricas. Foi nesse momento que 

surgiram os chamados Gabinetes de Curiosidades e as Galerias de Arte, 

verdadeiros quartos de artes. Eles continham objetos do mundo natural e cultural, 

muitos deles exóticos, trazidos das expedições, bem como coleções de famílias 

reais e pertencentes à igreja católica. 

Nestes espaços, os objetos eram expostos lado a lado numa disposição bem 

diferente do que costumamos ver nas exposições de hoje. Os gabinetes e as 

galerias eram muito comuns na Europa e juntavam objetos trazidos do Novo Mundo 

e do Oriente. Além de servirem para aumentar o prestígio de seus donos, eram 

também utilizados para estudo. Segundo Raffaini (1993), esses gabinetes e galerias 

eram espaços tidos como locais que guardavam um universo dentro deles. No 

entanto, a população em geral não tinha acesso a estes espaços, já que estes locais 

eram abertos exclusivamente à elite e/ou a pessoas escolhidas a dedo pelos 

proprietários. 

Entretanto, vale ressaltar que coleções como essas deram origem, mais 

tarde, aos museus de história natural, antropologia, tecnologia, entre outros. Ao 

longo da sua história, os donos dos gabinetes de curiosidades começaram a permitir 

que viajantes e estudiosos, muitas vezes de locais distantes, visitassem o espaço. 

Ainda que muito restrita, essa visitação ensejou os primeiros passos em direção aos 

museus públicos que conhecemos hoje em dia. 
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Por outro lado, no final do século XVII, iniciou-se uma organização mais 

estruturada das coleções, que passaram a ser utilizadas como suportes de 

demonstração para estudo e difusão (PIEDADE FILHO, 2009). A preocupação com 

a organização numa classificação sistemática já estava presente nos colecionadores 

amadores (MARANDINO, 2009). Já no século XVIII, o uso dos museus seria 

estendido a outros segmentos sociais. Nesse período, aparecem inúmeras 

instituições científicas nas quais se tornam importantes a discussão e a divulgação 

das descobertas da ciência. Também foi nesse período que de fato foi franqueado o 

acesso do público às coleções, marcando o surgimento dos grandes museus 

nacionais na Europa. 

Marandino, Selles e Ferreira (2009) afirmam que durante todo século XVIII as 

exposições começam a incorporar as novas concepções científicas. A preocupação 

em estabelecer critérios precisos para a classificação das espécies, submetendo o 

mundo natural a uma perspectiva matematizante e quantitativa, era a tônica dos 

estudiosos desta época e marcaram as novas abordagens da História Natural do 

século XVIII e início do XIX. Partindo dessa nova funcionalidade, o museu, por sua 

vez, desponta enquanto veículo da nova estrutura hegemônica do Estado laico. 

Antes, suas coleções e funções não possuíam definições precisas, mas a partir daí, 

o museu também caminha no sentido de reconhecer a sua dimensão educativa 

(PIEDADE FILHO, 2009). 

 No final do século XIX, o patrimônio e os objetos convertem-se em alvo de 

revalorização. Por conseguinte, o museu amplia o seu espaço público para a 

experimentação, enquanto abarca temáticas diversificadas. A maneira de expor 

passa a ser sublinhada pela separação entre o conteúdo das coleções científicas 

dos museus e sua apresentação pública, com a organização de exposições 

temáticas de caráter didático.  Para Marandino, Selles e Ferreira (2009, p.155) “o 

período entre os séculos XVI e XIX é marcado pela substituição dos antigos 

gabinetes de curiosidades pelos museus científicos”. 

Entretanto, desde sua criação, em torno do século XVI, os museus vêm 

assumindo várias funções sociais. Desde os gabinetes de curiosidades que 

mostravam os mundos distantes e as culturas estranhas até os renomados locais 

em que objetos e ideias foram sendo armazenados, catalogados, conservados, 

pesquisados e expostos (MARANDINO, 2008). Para Lopes (1997, p. 12): 
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as origens longínquas dos museus estão associadas ao fenômeno 
social do colecionismo, sendo os gabinetes renascentistas o marco 
fundamental do que foram os processos de consolidação ao longo 
dos séculos XVII, XVIII e XIX de alguns dos aspectos básicos do 
perfil dessas instituições, que se mantém até nossos dias. 

 

Por outro lado, durante todo o século XX, passam a ser característicos nos 

museus de ciência e tecnologia em proliferação o favorecimento do conhecimento 

por métodos dinâmicos e populares e a participação de público cada vez mais 

numeroso e, assim, o público passa a ser a peça-chave nas montagens de museus 

(MARANDINO, 2009). Com todas essas particularidades, são atribuídos conceitos 

variados para os museus. Para Almeida (1995) o conceito de museu não é de modo 

algum unânime e tampouco imutável. Várias definições são atualmente aplicáveis a 

estas instituições que vêm conhecendo mudanças bastante significativas ao longo 

do tempo.  

Falcão et al. (2003) definem os museus como instituições culturais que 

mantêm coleções históricas de objetos e textos, réplicas, artefatos tecnológicos e 

que também proporcionam e/ou criam várias espécies de modelos de ensino 

objetivando introduzir os visitantes em temas particulares dos mundos científico e 

tecnológico. 

 

Já o Conselho Internacional de Museus (ICOM) define o museu como sendo:  

Uma instituição permanente, sem finalidade lucrativa, a serviço da 
sociedade e de seu desenvolvimento. É uma instituição aberta ao 
público, que adquire, conserva, pesquisa, comunica e exibe 
evidências materiais do homem e de seu ambiente, para fins de 
pesquisa, educação e lazer (ICOM, 2001). 

 

De acordo com Santos (2004), a partir dessa definição, diversos adendos 

foram realizados, ampliando a diversidade do que se compreendia por museu, assim 

como seus vínculos e responsabilidades em relação à sociedade. Atualmente 

podem ser consideradas instituições museais os monumentos, jardins botânicos e 

zoológicos, aquários, galerias, centros científicos, planetários, reservas naturais, 

como também centros culturais e práticas culturais capazes de preservar legados 

intangíveis e atividades criativas do mundo digital.  
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 Neste sentido, o autor supracitado afirma que os museus, na 

contemporaneidade, são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, 

pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e 

formas. São pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas 

e pessoas diferentes. Assim, nos dias atuais, vários teóricos vêm enfatizando as 

múltiplas capacidades e possibilidades dos museus para um enriquecimento geral 

no conhecimento, na qualidade de vida, na formação da consciência política e social 

da população, entre uma infinidade de outros benefícios. 

O Estatuto de Museus, promulgado pela Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 

2009, estabelece, em seu Artigo 1º, que: 

Museus são as instituições sem fins lucrativos que conservam, 
investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de 
preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, 
conjuntos de coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico 
ou qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da 
sociedade e de seu desenvolvimento (BRASIL, 2009).  

 

No Brasil o surgimento das primeiras instituições museológicas data do século 

XIX. Para Marandino (2009, p. 8): 

Os museus brasileiros tiveram suas origens associadas a dois 
marcos referenciais da cultura brasileira: a transição para o século 
XIX, com a crise do antigo sistema Colonial, com implicações sociais, 
políticas e culturais; e pelo período de 1870, caracterizado como 
momento de “ebulição intelectual” do país. 

 

Assim, o primeiro grande museu criado no Brasil data desse período. Em 06 

de junho de 1818, D. João VI criou o Museu Imperial, que dava continuidade à Casa 

de História Natural, apelidada popularmente de "Casa dos Pássaros". Seu acervo 

básico era constituído por uma coleção de mineralogia, e mais tarde foi acrescido da 

coleção de zoologia. Durante a primeira metade do século XIX o acervo do museu 

se amplia com o recebimento de coleções antropológicas, mineralógicas, zoológicas 

e biológicas, formando um conjunto respeitável (GASPAR, 1993). 

O Museu Imperial era um museu de história natural que mantinha intercâmbio 

com os grandes museus de história natural estabelecidos na Europa. Entretanto, 

após a República, ele passou a ser denominado Museu Nacional e, segundo Lopes 
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(1997), seguiu os critérios da universalidade do conhecimento, também presentes 

entre os grandes museus de história natural que se consolidavam na Europa. 

De acordo com Santos (2004), no final do século XIX, o Brasil tinha 

aproximadamente dez museus, e, com exceção do Museu Naval e Oceanográfico 

(1868) e do Museu da Academia Nacional de Medicina (1898), todos os demais 

tinham alguma relação com as práticas classificatórias dos elementos encontrados 

na natureza. Além do Museu Nacional, existiam outros dois grandes museus 

brasileiros: o Museu Paraense e o Museu Paulista. 

O Museu Paraense foi fundado em 6 de outubro de 1866 e, segundo Gaspar 

(1993), ele exerceria o papel de uma academia, já que Belém, cidade onde se 

localizava, não tinha escolas superiores ou entidades de cunho científico. Ainda 

segundo o autor, seu principal objetivo era o estudo da natureza amazônica, de sua 

flora e fauna, da constituição geológica, rochas e minerais, da geografia da imensa 

região, bem como assuntos correlatos com a história do Pará e da Amazônia. 

Depois de algumas dificuldades que levaram à sua extinção, em 1888, o museu é 

reinaugurado em 1891 e ganha novo impulso em 1893, com a contratação, para 

dirigi-lo, do zoólogo suíço Emílio Goeldi que procura fazer do seu museu uma cópia 

fiel dos museus europeus. Emílio Goeldi ficou no museu até 1907 e em 1931, o 

museu passa a se denominar Museu Paraense Emílio Goeldi. 

Em 26 de julho de 1894 foi inaugurado o Museu do Ipiranga, hoje conhecido 

como Museu Paulista. A ideia inicial que levou à criação do museu estava ligada à 

construção de um monumento comemorativo à Independência do Brasil. O museu 

teve como ponto de partida a aquisição de coleções constituídas de espécimes de 

história natural sem qualquer classificação, peças dos mais variados gêneros, 

objetos indígenas, quadros, mobiliário, entre outras peças. 

Por outro lado, este museu teve um caráter científico e profissional, seguindo 

os moldes europeus, assim como aconteceu com o Museu Paraense. Foi contratado 

como diretor, no mesmo ano de sua inauguração, o zoólogo alemão Hermann von 

Ihering, que definiu como objeto do novo museu estudar a história natural da 

América do Sul e em particular do Brasil, por meios científicos (GASPAR, 1993). 

Entretanto, vale salientar que todos os três museus foram constituídos como museus 

de história natural e exerceram importante papel na preservação das riquezas locais 

e nacionais. Marandino, Selles, Ferreira (2009, p. 158) salientam que:  
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As coleções que esses museus abrigavam na época de sua criação 
e que formam seus acervos até hoje são referências no mundo todo 
e material de pesquisa constante. O mesmo pode ser dito dos vários 
outros museus dedicados ao tema espalhados pelo país. 

 

Esse modelo de museu predominou no Brasil até as décadas de 1920 e 1930, 

quando entraram em declínio, acompanhando uma tendência mundial. Entretanto, o 

que era de grande relevância nas primeiras décadas do século XX, para os 

intelectuais que pensavam a construção de uma identidade nacional, era o tema 

proteção do patrimônio (RANGEL, 2012). Neste período, aconteceu o Centenário da 

Independência do Brasil e a Semana de Arte Moderna, dois eventos que marcaram 

de forma clara as concepções de patrimônio existentes. Ainda segundo o autor, “em 

ambos podemos identificar a busca por raízes tradicionais localizadas em uma 

memória essencialmente colonial” (p. 105). 

Nesta perspectiva de proteção do patrimônio cultural nacional, em 1922 foi 

criado o Museu Histórico Nacional, o qual foi idealizado para o culto das glórias 

passadas. Porém, vale ressaltar que desde 1911, Gustavo Barroso, intelectual da 

época, já lutava pela criação de uma instituição com essa finalidade. Rangel (2012) 

destaca que, no mesmo decreto de criação do Museu, Barroso propõe a criação do 

curso técnico de conservadores de museus, o qual não foi implementado, porém a 

ideia serviu de base para a estruturação do futuro curso de museus que foi criado 

dez anos depois do Museu Histórico Nacional.  

Segundo Barroso (1946 apud RANGEL, 2012, p. 106), este curso estava 

“destinado a ser fonte de ensinamento e cultura, de devoção à história da Pátria e 

seminário de formação e aperfeiçoamento de funcionários técnicos”, sendo, 

portanto, voltado especificamente para a formação de funcionários públicos que 

iriam ocupar funções em museus nacionais e, ressalta, ainda, que a criação do 

Curso de Museus foi um marco para o campo dos museus e da museologia no 

Brasil. 

Já a década de 1940 foi considerada a década em que a museologia se 

afirma como campo intelectual no país. Em 1945, em sintonia com a construção do 

Curso de Museus do Museu Histórico Nacional, Gustavo Barroso publicou 

“Introdução à Técnica de Museus”, obra em dois volumes. Este livro é a primeira 
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obra de referência de Museologia no Brasil e se destinava a servir ao ensino 

superior para a formação de profissionais de museus (RANGEL, 2012).  

Na esfera internacional, nesta mesma década, em 1946 foi fundado o 

Internacional Council of Museums, o ICOM, uma organização não-governamental 

que tem a missão de conservar, preservar e difundir o patrimônio cultural, reunindo 

museus e profissionais de museus (BRASIL, 2011).  

No Brasil, no mesmo ano de fundação do ICOM, o baiano José Valladares, 

diretor do Museu do Estado da Bahia, publica o livro “Museus para o Povo”. Essa 

obra coloca em questão a política de museus, sendo resultante das experiências de 

estudos e visitas a museus nos Estados Unidos da América. Portanto, Gustavo 

Barroso e José Valladares sublinhavam o sentido educativo dos museus (KNAUSS, 

2011). 

Na mesma direção de Barroso e Valladares, Nair Moraes de Carvalho, 

conservadora, coordenadora e professora do Curso de Museus, publicou, em 1947, 

um artigo pioneiro sobre o sentido educativo do Museu Histórico Nacional, 

chamando atenção para uma interrogação que passou a ganhar destaque para os 

museus na década seguinte e que os diferenciava dos museus do século XIX. 

Ao contrário dos antigos museus científicos, que no Brasil foram 
criados no século XIX e fundamentalmente voltados para a pesquisa 
qualificada e profissional, a criação do Museu Histórico Nacional, em 
1922, já apontava para um modelo diferenciado aberto para o público 
e voltado para a educação, em sentido amplo (KNAUSS, 2011, p. 
586).  

 

Mesmo com essas sinalizações que apontavam a relação direta do museu 

com educação, só no contexto da década de 1950 que a questão da educação nos 

museus deixou de ser tratada em termos genéricos. Nesse período o tema estava 

sendo posto a partir das suas relações com a educação escolar, tendo como 

público-alvo a juventude.  

 

2.1 Os Museus de Ciência e Tecnologia  

Atualmente os critérios do ICOM (Conselho Internacional de Museus) definem 

um sistema de classificação que reúne os museus em oito grandes grupos, sendo 

que grande parte pode ser subdividida. Esta classificação, ressalva Chagas (1993), 
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foi adotada com maior ou menor aceitação pela literatura especializada ou serviu de 

base para idealizar outras classificações e tipologias de museus.  

Dentro dessa classificação têm-se os museus de ciências físicas e 

tecnológicas que, por sua vez, incluem os Museus de Ciência e Técnica, compostos 

por seis subgrupos: museus de ciência e técnica em geral; museus de física; 

oceanografia; medicina e cirurgia; técnicas industriais; indústria do automóvel, e, por 

fim, museus de manufaturas e produtos manufaturados. 

Conforme Loureiro (2008), os museus de ciências físicas e tecnológicas, 

dentre suas inúmeras finalidades, têm a missão de mostrar:  

O desenvolvimento geral das últimas inovações surgidas no campo 
das ciências e da tecnologia, sem se afastar do seu contexto 
histórico, social e cultural. Os produtos expostos, fruto das 
descobertas e os inventos, devem contribuir para o esclarecimento 
do processo científico e tecnológico existente ao longo da história (p. 
105).  

 

O mesmo autor afirma que, mais que conservar o patrimônio científico e 

tecnológico, o museu de ciência e tecnologia tem a finalidade de proporcionar aos 

visitantes meios adequados para entender a mudança e desenvolvimento da 

civilização industrial, além de expor os valores socioculturais, entre os quais 

encontra-se o tão debatido homem versus avanço técnico-cientifico e industrial. 

Trazendo uma concepção mais ampla, Loureiro (2008) afirma que esse tipo 

de museu deve ser capaz de mostrar a trajetória humana, ao longo da história, bem 

como explicar e utilizar ferramentas do mundo circundante, contribuindo, assim, para 

uma natural aceitação e propagação das ideias científicas de hoje.  

Ainda sobre a função dos museus de ciência, Loureiro (2008, p. 106) cita Ana 

Delicado (2008), afirmando que:  

Os museus de temática científica são fundamentalmente vistos como 
espaços onde a ciência é mostrada ao público com a finalidade 
primordial de difundir conhecimento científico e gerar uma atitude 
positiva face à ciência, mas também espaços de produção e 
reprodução da própria ciência (…), de criação de conhecimento 
científico (investigação) e de formação de cientistas (ensino).  

 

Neste olhar, os museus de ciência e tecnologia são de suma importância para 

a divulgação científica, bem como para compreender a existência do homem na 
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Terra, possuindo, assim, uma dimensão social significativa, já que oferece a todos 

os públicos o acesso ao conhecimento. 

 

2.2 Museu Antares de Ciências e Tecnologia 

A história do Museu Antares de Ciência e Tecnologia (MACT) precede a sua 

data de fundação em 2009, pois ele foi criado nas dependências físicas do 

Observatório Astronômico Antares (OAA) (figura 2) na cidade de Feira de Santana, 

Bahia. Este Observatório foi criado em 25 de setembro de 1971 por um jovem 

aficionado por astronomia, Augusto César Pereira Orrico, que fez surgir o 

Observatório Astronômico Antares na forma de fundação, tendo por finalidade o 

estudo e a pesquisa científica. Seu patrimônio foi erguido através da iniciativa 

privada e pela intervenção do Governador Antônio Carlos Magalhães. 

 

 

                  Figura 2: Fachada do Observatório Antares.  
                  Fonte:http://www.uefs.br/portal/visita-virtual/observatorio-antares 

 

Em março de 1979, o telescópio refrator de 152/2286 mm e 2.28 m de 

comprimento, de fabricação americana, foi instalado, e pouco tempo depois a cúpula 

de 5 m de diâmetro foi instalada. Neste mesmo ano a Universidade Estadual de 
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Feira de Santana (UEFS) firmou convênios com o observatório até o ano de 1986, 

assim, a Instituição pôde continuar seus trabalhos. Porém, em 1987 o Governo do 

Estado deixou de repassar as verbas, trazendo problemas sérios na manutenção da 

instituição. Este patrimônio científico e cultural de Feira de Santana passou por 

momentos difíceis e deixou de funcionar. 

Esta situação preocupou os membros da Fundação Observatório Astronômico 

Antares e eles decidiram, no dia 20 de janeiro de 1991, pela incorporação da 

instituição à Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), doando seus bens 

e direitos. Seria de se esperar que tal patrimônio científico e cultural tão relevante 

fosse integrado à Universidade, pois os grandes observatórios brasileiros estão 

ligados a Universidades, como por exemplo, às universidades Federais do Rio de 

Janeiro e de Minas Gerais e à Universidade de São Paulo. 

Então, durante a administração do reitor Josué da Silva Mello, o Observatório 

foi incorporado à UEFS como Órgão Suplementar, através da Resolução nº 02/92, 

em reunião do dia 27 de março de 1992, que aprovou a alteração do parágrafo 2º do 

artigo 31 do Regulamento da Autarquia para incluir, entre seus órgãos 

suplementares, o Observatório. A partir desta data o Observatório iniciou 

oficialmente seus trabalhos de pesquisa com cunho científico-acadêmico.  

 Com o passar dos anos e mudança de gestão da Universidade e do próprio 

Observatório, surge em 2003 a oportunidade de criação de um Museu de Ciência e 

Tecnologia através dos projetos “PECS: Educação, Ciência e Sociedade”, apoiado 

pela Fundação Vitae para a Educação Científica, e “Ensino de Ciências nas 

Escolas”, apoiado pelo CNPq. Contudo, o espaço de memória tão almejado por 

aqueles que o idealizaram só foi inaugurado em 24 de setembro de 2009.  

Com as mudanças, o Observatório Antares amplia a temática abordada – a 

Astronomia – e passa a contemplar a Zoologia, a Botânica, a Física e a Geologia. A 

partir deste ano, passa a abrigar o “Museu Antares de Ciência e Tecnologia” o qual 

apresenta três exposições, o Sauromaquetes, o Espaço Natureza e Dinossauros e 

Pterosauros do Brasil. Além dos projetos de pesquisa, ensino e extensão o 

Observatório recebe visitas do público escolar, o que tem contribuído 

significativamente para a divulgação científica. 
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A criação do Museu Antares de Ciência e Tecnologia sustenta-se também nos 

resultados apresentados na última pesquisa nacional sobre Percepção Pública da 

Ciência e Tecnologia, produzida entre os dias 25/11 e 09/12 de 2006, pelo 

Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia, órgão da 

Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério da Ciência e 

Tecnologia. Nessa pesquisa o Observatório Astronômico Antares alcançou 2% de 

participação dentre as diversas instituições brasileiras que se dedicam a fazer 

pesquisa científica em nosso país, segundo o levantamento do interesse, grau de 

informação, atitudes, visões e conhecimento que os brasileiros têm da Ciência e 

Tecnologia. 

 Nestes quase seis anos de trajetória, o Museu Antares de Ciência e 

Tecnologia juntamente com o Observatório Astronômico Antares (OAA) vem cada 

vez mais tomando corpo e somando funções para se tornar ainda mais uma 

instituição com visibilidade e importância não apenas em nível local, mas regional e 

nacional, através da incorporação de um quadro interdisciplinar de funcionários, 

assim como também a implementação de um circuito expositivo externo, 

implantação de laboratórios para o ensino de química, física e biologia voltado para 

o ensino fundamental e médio e aquisição de aproximadamente quatrocentos e 

cinquenta objetos para o seu acervo através de doações e compras por 

financiamentos de projetos. 

 

 
2.2.1 Relação do Museu Antares com o ensino formal 

O Museu Antares tem uma relação direta com o ensino formal principalmente 

na área de Astronomia. Na UEFS, são oferecidas disciplinas aos cursos de 

Licenciatura e Bacharelado em Física, as quais ocorrem no espaço do observatório, 

que são: Introdução à Astronomia (disciplina obrigatória) e Astrometria, Mecânica 

Celeste, Astrofísica Estelar, Astrofísica Extragaláctica e Cosmologia (disciplinas 

optativas). 

Também são oferecidos com frequência cursos, mini-cursos e palestras sobre 

diversos tópicos, para os professores em exercício das redes de ensino, além do 

público em geral, objetivando apresentar aspectos gerais (teóricos e observacionais) 

das várias áreas da Astronomia. Estas atividades são realizadas nos Cursos de 
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Atualização (Observatório Antares), Básico (Clube de Astronomia Amadora) e 

Capacitação (Parceria com o IAT - Instituto Anísio Teixeira - SEC/BA). 

Também é ofertado um curso de pós-graduação em nível stricto sensu aos 

professores em exercício nas áreas de Física, Química, Biologia, Matemática, 

Geografia e História, através do Mestrado Profissional em Astronomia. Este 

mestrado teve início em 2013 e tem como objetivo contribuir para a formação 

acadêmica dos professores. Sua origem está ligada à Especialização Interdisciplinar 

em Astronomia (2008-2009), fruto do projeto "PECS: Ensino e Difusão de 

Astronomia", apoiado e financiado em 2003 pelo programa Vitae. 

 

2.2.2 Importância na divulgação científica  

Estão cadastrados 18 projetos de pesquisas vinculados ao Observatório e ao 

Museu e estas pesquisas, na sua maioria, são desenvolvidas pelos professores do 

Departamento de Física da Universidade Estadual de Feira de Santana. Atualmente, 

as seguintes pesquisas são desenvolvidas no museu: Trajetórias e Manobras 

Orbitais de Veículos Espaciais /Detritos Espaciais e Asteróides; Estrutura Galáctica 

(disco, barra e bojo) e observação de galáxias no plano Galáctico / Meio Interestelar 

/ Observações e Redução de Dados no Infravermelho Próximo / Observatórios 

Virtuais; Galáxias Aneladas Peculiares / Galáxias Wolf-Rayet /Observatório Virtual; 

Astrofísica Estelar / Instrumentação Astrofísica / Astrofísica Observacional; 

Espectroscopia e Fotometria de Galáxias Aneladas Peculiares / Ensino e História da 

Astronomia.  

 

2.2.3 As Exposições 

O Museu Antares de Ciência e Tecnologia é um ambiente que proporciona ao 

visitante uma visão crítica sobre os conhecimentos científicos. Nesse espaço o 

público tem a oportunidade de construir novas ideias a partir de seus conhecimentos 

prévios. O acervo permite refletir como tudo começou no nosso universo e como as 

modificações geológicas, físico-químicas e biológicas construíram os dias atuais. 

Durante essa viagem o público conhece sobre a era dos Dinossauros e a pré-

história, com a presença da réplica de três mamíferos da mega-fauna que 
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coexistiram com os nossos antepassados, além da réplica do monumento megalítico 

da idade do Bronze, o Stonehenge.  

Exposições que retratam os minerais, com a presença da réplica do lendário 

meteorito de Bendengó; o funcionamento de um relógio solar; a exposição da 

conquista da lua, que disponibiliza ao visitante uma viagem à lua que mexe com 

seus sentidos, com a presença de simulador de ausência de gravidade e uma 

caminhada simulada em território lunar. No espaço Natureza o visitante tem uma 

pequena amostra da nossa diversidade de fauna e flora que possibilita uma reflexão 

sobre o que estamos fazendo com elas. 

 

2.2.3.1 Parque dos Dinossauros e Pterossauros do Brasil  

Ambiente expositivo que conta com réplicas em tamanho original ou escala 

reduzida de Dinossauros e Pterossauros que viveram em território brasileiro (figura 

3). Momento em que os visitantes têm a oportunidade de imergir em uma era 

anterior à ocupação humana. 

 

        Figura 3: Ambiente expositivo com réplicas de Dinossauros e Pterossauros brasileiros.                   
        Fonte: Bastos, 2013 

  

 

2.2.3.2 Era dos Mamíferos: a Aurora da Humanidade  
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Ambiente expositivo com a presença de três mamíferos da megafauna 

(mamute, tigre dente de sabre e preguiça gingante) (figura 4). 

 

                Figura 4: Ambiente expositivo com mamíferos da megafauna. 
                Fonte: Bastos, 2013 

 

 

2.2.3.3 Espaço Natureza  

Ambiente expositivo interativo onde o visitante tem a oportunidade de 

conhecer os quatros diferentes biomas baianos (figua 5), bem como refletir sobre a 

preservação e destruição do meio ambiente. Possibilita também o estudo da 

anatomia de vertebrados a partir de coleções osteológicas. 

 

                 Figura 5: Ambiente expositivo com quatros diferentes biomas baianos. 
                 Fonte: Bastos, 2013 
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2.2.3.4 Corrida Espacial  

Espaço interativo que conta de maneira diferenciada e envolve o público com 

fatos que marcaram a exploração do universo durante o século XX.  Dispõe de dois 

simuladores de ausência de gravidade, um simulador de solo lunar, uma réplica do 

Foguete Saturno V, módulo lunar e astronauta (figura 6). 

 

 

           Figura 6: Espaço interativo com simuladores de ausência de gravidade. 
           Fonte: Bastos, 2013 

 

 

2.2.3.5 Planetário 

Destinado para auxiliar na compreensão das constelações, através de uma 

simulação e consequente projeção do céu, oportunizando ao visitante conhecer os 

conjuntos estelares independente do dia ou estação do ano Figura (figura 7). 
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                      Figura 7: Planetário onde o visitante tem a possibilidade de conhecer os    
                      conjuntos estrelares. 
                      Fonte: Bastos, 2013 

 

 

2.2.3.6 Stonehenge  

Stonehenge é o monumento pré-histórico mais importante da Inglaterra e não 

há nada semelhante à ele em todo o mundo (figura 8). Este altar de pedras tem sido 

usado há 5000 anos e até hoje não se tem certeza absoluta qual era sua finalidade. 

Rituais Druidas, cerimônias em homenagem ao sol, ou portal para seres de outros 

planetas são algumas das possibilidades sempre lembradas. O monumento é um 

exemplo clássico das civilizações megalíticas. Cientistas afirmam que Stonehenge 

foi construído entre os anos 2800 e 1100 a. C. 

No museu tem uma réplica em escala reduzida de um Monumento Pré-

Histórico Megalítico, que gera dúvidas e indagações sobre a razão de ter sido 

construído, envolvendo temas da astronomia e até mesmo rituais religiosos. 
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            Figura 8: Réplica em escala reduzida do Stonehenge 
            Fonte: Bastos, 2013 

 
 
 

2.2.3.7 Rochas e Minerais  

          Ambiente expositivo que envolve o visitante no universo dos Minerais, 

evidenciando a importância dos mesmos para o nosso dia-a-dia, bem como sua 

origem, formação e semelhanças/diferenças em relação às rochas extraterrestres 

(meteoróides) (figura 9). 

 

                   Figura 8: Réplica do meteorito Bendengó. 
                   Fonte: Bastos, 2013 
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2.3 Museu Casa do Sertão 

O Museu Casa do Sertão (MCS) (figura 10) foi criado a partir de um anseio de 

Eurico Alves Boaventura, poeta e jurista preocupado com a história e sociologia do 

sertão, mais especificamente da cidade de Feira de Santana. Desde muito cedo, ele 

desenvolveu esse gosto peculiar pela preservação de elementos que se configuram 

enquanto artefatos que poderiam vir a se tornar um registro histórico da região da 

qual ele fazia parte.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figura 10: Museu Casa do Sertão visto de frente. 
            Fonte: Bastos, 2013. 

 

Para Caldas (2013) o Museu é resultado do processo de modernização 

feirense e foi inaugurado em junho de 1978, sendo identificado como lugar 

memória da cultura popular sertaneja no estado da Bahia. Este equipamento 

museológico buscava privilegiar a criação de um espaço destinado à salvaguarda da 

memória e cultura material da chamada aristocracia dos currais, objetivando assim 

resgatar o passado colonial e a memória dos coronéis do gado, fosse com o Museu 
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do Couro2, fosse com o Museu do Vaqueiro3. Porém, com o fortalecimento da elite 

comercial e o emergente setor industrial feirense em detrimento da atividade pastoril, 

nos anos 60, desencadeou-se o processo de modificação do projeto de Eurico, 

aliando aspectos rurais, mas sem privilegiar a memória “heroica” do seu grupo 

social. 

O lugar memória a ser construído representaria a identidade nordestina com a 

proposta de casa sertaneja, ou seja, o Museu Casa do Sertão, dessa forma, 

consolidava a disputa da memória e do esquecimento de grupos divergentes, 

econômica e culturalmente, em favor da construção de um documento/monumento 

através do qual a cultura popular encontrar-se-á no cerne da questão, a partir da 

seleção e coleta dos acervos museológicos, bibliográfico e documental. 

De acordo com Cunha (2006), os museus são espaços que reúnem objetos 

referentes à cultura material, abordando determinados temas, explicitando ideias e 

visões sociais, buscando também forjar e transmitir ideias, produzir conhecimento. 

Assim fora pensada a casa sertaneja, lugar memória que se ocuparia de preservar a 

cultura popular do sertão de tempos de outrora, da Feira de Santana que, embalada 

pelas ondas modernizadoras, estabelecia em seu terreno um espaço de disputa 

intelectual ao pensar a memória da cidade.  

Memórias cotidianas de uma geração de estirpe e elegância, a história dos 

antigos moradores de solares de prosápia, não podia se esvair, ser esquecida ou 

silenciada. Como esquecer nomes importantes da Feira de Santana? De acordo 

com a proposta euriquiana a preservação de artefatos contaria às gerações futuras a 

história dos dias vividos pela aristocracia rural sertaneja, o projeto de salvaguarda 

estava dado, porém não fora atendido no momento reclamado. 

Em 1962 foi encaminhada à Câmara de Vereadores de Feira de Santana uma 

carta que propunha a construção do Museu do Couro (MC) e do Museu do Vaqueiro 

                                                           
2
 Museu pensado por Eurico Alves Boaventura a partir da visão do jornalista Assis Chateaubriand com o 

objetivo de recolher peças de ferro e couro para montagem de um acervo que resguardasse a memória da 

Civilização do Couro. 

3
 Museu também pensado por Eurico Alves Boaventura enquanto espaço de memória destinado aos vaqueiros 

da região, ao destacar a figura fidalga do senhor da fazenda pertencente à aristocracia rural (Civilização do 

Couro e Civilização do Pastoreio). 
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(MV). Nos textos do Museu do Couro e do Museu do Vaqueiro, Eurico Alves deixa 

claro quais os objetos, as peças, que ele achava que poderiam compor esse museu. 

Então, foi a partir desse projeto sociológico, desse estudo histórico-cultural das 

chamadas “civilização do couro” e depois “civilização do pastoreio” que o Museu 

Casa do Sertão foi pensado.  

Em 1977 foi lançado um projeto por intelectuais feirenses para a construção 

do Museu Casa do Sertão. Independentemente da autoria desse projeto, todas as 

pessoas que estavam envolvidas visavam um museu voltado para a cultura regional 

e todas se baseavam no projeto inicial de Eurico Boaventura.  

Então, foi nesse contexto que surgiu o Museu Casa do Sertão. Construído no 

campus da Universidade Estadual de Feira de Santana e inaugurado no dia 30 de 

junho de 1978, sob a tutela dos mesmos intelectuais da então Fundação 

Universidade Estadual de Feira de Santana, o museu se constituiu enquanto 

patrimônio dessa universidade. Portanto, originou-se com uma característica 

pioneira de valorização da cultura sertaneja.   

O acervo traz exemplos de produções ou manifestações voluntárias, 

individuais ou coletivas, realizadas principalmente na região de Feira de Santana. É 

composto por objetos que evidenciam o cotidiano do interior baiano, expresso nos 

candeeiros e fifós que durante anos e anos iluminaram as noites do sertão; nos 

instrumentos que simbolizam o dia-a-dia do trabalho; nos móveis e utensílios 

domésticos que nos fornecem nuances dos recônditos do lar sertanejo; nos 

brinquedos populares que nos contam histórias do mundo infantil, entre tantas 

outras peças que singularizam o universo sertanejo.   

De acordo com Caldas (2013), a criação do Museu Casa do Sertão 

representou para Feira de Santana um ponto crucial em sua história quanto a 

mudanças e novas perspectivas. A cidade, na década de 1970, encontrava-se mais 

uma vez envolta num processo de modernização de seus usos e costumes, como 

desdobramento do processo de urbanização ocorrido desde os anos 1920. 

 No início do funcionamento do museu, o acervo era composto de peças de 

artesanato doadas pelo Lions Clube, sendo que muitas outras foram sendo 

incorporadas através de doações particulares. Os objetos de couro que faziam parte 

do acervo do Museu Regional de Arte (MRA) foram também incorporados, 
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reforçando a memória coletiva de Feira de Santana, ligada ao comércio de gado. 

Nesta trajetória, o homem dessa região sempre utilizou o couro, tanto em objetos do 

uso diário, como em suas vestimentas. Essa tradição não se perdeu ao longo do 

tempo, pois a cultura do couro ainda faz parte do universo sertanejo nos dias atuais. 

 Dessa forma, o Museu Casa do Sertão apresenta um espaço intitulado “Sala 

do Couro Eurico Alves Boaventura”, onde é recriado um ambiente com as 

características da vida no sertão. Já a coleção de fotografias e postais antigos 

possibilitam visitar paisagens e pessoas que fizeram parte de um passado comum, 

de uma Feira de Santana que não existe mais. As obras do artista plástico Trípole 

Gaudenzi retratam a Guerra de Canudos, permitindo rememorar tragédias humanas 

e mostrar a organização e a resistência de um povo sertanejo. 

 No museu há xilogravuras, que têm como temas a religiosidade popular, com 

seus festejos profanos e religiosos; as atividades rurais e urbanas desempenhadas 

pelos homens e mulheres; capas de milhares de folhetos de cordel produzidos por 

poetas do povo. Merecem destaque os objetos produzidos pelo artesanato do 

município e da região de Feira de Santana, como panelas, potes, brinquedos, 

esculturas em barro e madeira, vestimentas, adornos, instrumentos de trabalho, 

matrizes de xilogravuras. Esse conjunto está estritamente relacionado às 

populações do Nordeste brasileiro. 

De forma geral, o museu apresenta um acervo com 15 coleções distribuídas 

de forma bem harmônica pelo espaço interno e externo, que são: caça e guerra, 

artes visuais, objetos pecuários, construção, interiores, trabalho, lazer/desporto, 

insígnias, objetos cerimoniais, comunicação, transporte, objetos pessoais, 

castigo/penitência, medição/registro/observação/processamento e embalagens/ 

recipientes. O acervo do museu é obtido por compra em feiras livres e dos próprios 

artistas e artesãos e por doações oriundas da comunidade local e regional. 

Com a perspectiva de promover o processo de aprendizagem no museu, 

tendo os bens musealizados como centro de suas atividades, o Museu Casa do 

Sertão desenvolve ações socioculturais destinadas aos mais diversos públicos, com 

o propósito de integrar educação e culturas num espaço não formal de educação. 

Nesse contexto, são desenvolvidas atividades principalmente na área cultural, 

promovidas e oferecidas à comunidade através de cursos, minicursos, palestras, 
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exposições temporárias, oficinas e atividades recreativas. Tais ações estão voltadas 

para a pesquisa sócio-histórica e/ou artístico-antropológica. 

As visitas de grupos escolares e/ou congêneres assumem um caráter de 

suporte pedagógico no processo ensino aprendizagem. Os grupos que visitam o 

espaço têm a possibilidade de conhecer e reconhecer, a partir do seu acervo de 

peças, a cultura sertaneja, favorecendo o processo sócio-educacional presente 

nesse espaço museal. Essas visitas são acompanhadas por mediadores que 

apresentam as diversas coleções do acervo e, para que essas ações aconteçam, o 

museu conta com uma equipe interdisciplinar e especializada para o planejamento e 

desenvolvimento das atividades. 

 

2.3.1 Espaços do Museu Casa do Sertão 

O museu possui um acervo iconográfico, com 1.169 peças em couro, 

cerâmica, metal, madeira, fibras e matrizes de xilogravuras. Muitas dessas peças, 

ainda hoje, estão associadas à maneira de ser do povo nordestino. Esse acervo 

encontra-se, diariamente, aberto à visitação pública. Além do acervo iconográfico, o 

museu possui uma discoteca de músicas sertanejas e biblioteca especializada em 

diversas áreas do conhecimento sobre Feira de Santana e região, dando-lhe um 

perfil voltado para a cultura popular e regional. O Museu possui, ainda, um acervo de 

Literatura de Cordel, com aproximadamente 2.400 exemplares, de autores clássicos 

e modernos (UEFS, 2015). 

 

2.3.1.1 Espaço Expográfico 

Sala de Exposições Temporárias Dival Pitombo4 (figura 11) destinada a 

mostras de curta e média duração. Este espaço é gratuito para artesãos, 

colecionadores e artistas populares. Nela realizam-se exposições onde são 

abordados diversos aspectos e manifestações da arte popular sertaneja como: 

pintura, escultura, fotografia, literatura, além do artesanato em cerâmica, fibra, palha, 

couro, metal, madeira, tecido e outros. As exposições têm por objetivo dar apoio 

decisivo e permanente aos artistas. 

                                                           
4
 Professor fundador da UEFS e incentivador da cultura local. 
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                        Figura 11: Espaço expográfico com exposição de fotopinturas 
                        Fonte: Jornal Grande Bahia 

 

 

2.3.1.2 Sala de Brinquedos Populares  

Este espaço é destinado à exposição de brinquedos, como bonecas de pano, 

carrinhos de lata, casinhas de bonecas, jogos, etc. 

 

2.3.1.3 Sala de artesanato Crispina dos Santos5  

Espaço destinado ao artesanato sertanejo a partir do barro, como as 

cerâmicas decorativas e utilitárias, artefatos em metal e flandre, palha e fibras 

diversas. 

 

2.3.1.4 Sala do Couro Eurico Alves Boaventura  

Espaço dedicado ao período sócio-histórico da chamada “civilização do 

couro”. Destacam-se as peças confeccionadas em couro, em sola e em pelo, tendo 

o vaqueiro como figura humana mais emblemática desse espaço. Há também o 

registro material da antiga feira livre da cidade de Feira de Santana, com o recurso 

imagético da fotografia da mencionada feira, bem como peças utilizadas por 

feirantes e consumidores. 

                                                           
5
 Artesã feirense, nascida no distrito de Humildes. Notabilizou-se na arte popular na cidade com a produção de 

peças únicas cujo estilo genuíno representava o cotidiano das décadas de sessenta e setenta. 
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Os objetos expostos estão organizados como: indumentária de vaqueiro em 

couro: tacas, alfoges, surrão, chapéus etc. (figura 12A); utensílios de trabalho: facão, 

cangalha, caçoá, banguê etc.; armas: cravinote, pistola, espingardas etc.; arreios, 

rabichos, peia, sela de carroça etc. (figura 12B) quarto do homem sertanejo: cama 

com lastro de couro e a coberta de tacos; nicho: cama de varas, malas, esteiras etc.; 

selas de montaria, chocalhos, colete etc.; estribos, ferros de marcar, esporas etc. 

 

Figura 12 - A:Indrumentária de vaqueiro em couro - B: utensílios de trabalho 
Fonte: http://www.uefs.br/sertao/sala3.html 

 

 

2.3.1.5 Galpão Anexo Lucas da Feira  

Neste espaço são apresentadas ao público as peças de grande porte, como a 

engenhoca de cana, carros de boi, tronco para castigo, instrumentos de casa de 

farinha, tear. Tais peças remontam ao período colonial brasileiro. O nome do galpão 

corresponde ao codinome de Lucas Evangelista, escravo foragido, líder de um grupo 

quilombola que atuava na região de Feira de Santana. Também nesse espaço estão 

expostas ferramentas de trabalho agrícola, como os arados. 

 

2.3.1.6 Biblioteca Setorial Monsenhor Renato de Andrade Galvão6  

                                                           
6
 Sacerdote e professor fundador da UEFS. Estudioso da história local e regional; Dedicou parte da sua vida à 

coleta de documentos históricos sobre Feira de Santana; Fundou o Centro de Estudos Feirenses, que integra o 

MCS; Foi pioneiro nos estudos sobre a formação histórica da cidade correspondendo ao maior doador do 

acervo da biblioteca que lhe homenageia. 

A B 
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A finalidade da Biblioteca Setorial Monsenhor Renato de Andrade Galvão – 

BSMG (figura 13) é reunir, organizar e preservar um acervo de valor histórico e 

cultural sobre Feira de Santana e região. Essa biblioteca, especializada em cultura 

popular, literatura de cordel, história e geografia regional, está integrada ao Sistema 

de Bibliotecas da Universidade Estadual de Feira de Santana. Sua coleção é 

composta de livros de áreas afins, alguns raros, monografias, teses, dissertações, 

folhetos, cordéis, revistas, jornais, manuscritos, documentos impressos, anuários, 

cartazes, fotografias, entre outros. 

 

 
                  Figura 13: Acervo da Biblioteca Setorial Monsenhor Renato de Andrade Galvão.                         
                  Fonte: http://www.uefs.br/imagens/image28.jpg 

  

 

Na BSMG são atendidos pesquisadores universitários, estudantes 

graduandos e de pós-graduação, alunos de ensino fundamental e médio e pessoas 

da comunidade em geral. Encontram-se à disposição dos usuários instrumentos de 

pesquisas: catálogos, inventários, guias, anuários, almanaques, etc., que dão 

suporte a esses estudos. Não há disponibilidade de empréstimo, portanto a consulta 

é in loco. 
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2.3.2 Projetos desenvolvidos pelo Museu Casa do Sertão 

Com a perspectiva de promover o processo de aprendizagem no Museu, 

tendo os bens musealizados como centro de suas atividades, o Museu Casa do 

Sertão desenvolve ações socioculturais, destinadas aos mais diversos públicos, com 

vista a integrar educação e cultura num espaço não formal de educação. Estas 

ações são promovidas e oferecidas à comunidade através de cursos, minicursos, 

palestras, exposições temporárias, oficinas e atividades recreativas. Tais ações 

estão voltadas para a pesquisa sócio-histórica e/ou artística e antropológica.  

No planejamento e desenvolvimento das suas atividades o MCS compreende 

as ações socioculturais como um processo de prática reflexiva que tem a finalidade 

de oferecer, através do seu acervo, o conhecimento de aspectos da realidade 

cultural sertaneja, o que possibilita a formação de um pensamento crítico, 

incentivando o interesse pela história cultural da região de Feira de Santana. Estas 

práticas educativas visam proporcionar ao público a possibilidade de interpretar os 

bens culturais que formam o seu patrimônio a partir de várias perspectivas, 

configurando-se como ferramenta no desenvolvimento de atividades 

complementares à sala de aula, no que diz respeito ao conhecimento da cultura 

sertaneja. 

As ações desenvolvidas no Museu Casa do Sertão evidenciam o seu 

comprometimento com a política museológica, na medida em que preserva e divulga 

a memória da cultura sertaneja, através de atividades de fomento à pesquisa e à 

extensão, com enfoque na realidade histórica, cultural, artística e antropológica na 

área de abrangência da Universidade Estadual de Feira de Santana, resguardando, 

assim, a diversidade cultural do semiárido baiano, em especial para grupos da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 

 

2.3.2.1 O museu vai à escola 

Iniciado em 2008, o Projeto visa não restringir ao campus da UEFS a 

disseminação do conhecimento, mas interagir com a comunidade da qual a 

instituição faz parte. A iniciativa consiste na realização de exposições itinerantes, 

palestras acerca da história e geografia de Feira de Santana, literatura de cordel, 

além de discorrer sobre o próprio Museu, seu papel e sua importância para a região. 
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Essas atividades são realizadas em escolas públicas, preferencialmente as 

localizadas em bairros periféricos de Feira de Santana, bem como em cidades 

circunvizinhas. 

Esse projeto favorece o intercâmbio com a comunidade local e regional, 

oferecendo através de visitas às escolas públicas discussões acerca da valorização 

da cultura regional. O Museu incentiva essas reflexões, levando atividades para a 

escola, sem que os discentes precisem deslocar-se para o campus universitário, 

sendo difícil até por questões econômicas (falta de transporte, seja fretado pela 

própria escola ou quiçá pago pelos alunos). 

O que se nota é o despertar de jovens que, quando motivados, possam 

descobrir por si mesmos um mundo até então não imaginado ou visto por alguns 

como pouco acessível, vislumbrando visitas posteriores, numa dinâmica de 

formação de público.  

 

2.3.2.2 Participação em eventos  

O Museu Casa do Sertão participa de atividades coordenadas pela Pró-  

Reitoria de Extensão e do Centro de Cultura e Arte – CUCA, que têm contribuído 

não só para a integração com estas unidades, mais com outros setores da UEFS, 

possibilitando, sobremaneira, a abertura de novos espaços de divulgação do seu 

acervo, como a Feira do Livro, no mês de agosto, a Semana de Ciência e 

Tecnologia, em outubro, e a Feira do Semiárido em dezembro. 

 

2.3.2.3 Apresentações culturais 

Pautado no princípio de valorização e divulgação da cultura popular, o MCS 

realiza, anualmente, o Encontro de Cordelistas com a finalidade de divulgar a 

literatura e poesia populares, além de promover o respeito à pluralidade cultural, 

social, regional, étnica e linguística. 

O Encontro de Cordelistas faz parte da programação da Feira do Livro, 

atividade anual que tem como coordenação geral a Pró-Reitoria de Extensão - 

PROEX da UEFS, com foco na literatura de cordel e seus componentes 

complementares – xilógrafos (ilustração), folheteiros (venda) e repentistas (canto); 
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os temas abordados nos seus enredos, as formas de confecções tanto imateriais 

como materiais, e sua importância na formação de leitores.  

O objetivo dessa atividade perpassa pelo entendimento da importância que a 

literatura de cordel tem, sem dúvida, para os nordestinos e, dessa maneira, para 

Feira de Santana e região. Trata-se de um valioso instrumento identitário, por isso, 

os seus principais atores – cordelistas, xilógrafos e folheteiros, bem como os seus 

leitores e pesquisadores, mereciam esse espaço para debater as conquistas, os 

desafios e o futuro desse patrimônio cultural do Brasil, que tem Feira de Santana 

como um importante centro produtor, consumidor e difusor.  

 

2.3.2.4 Oficina de brinquedos feitos com reaproveitamento 

Além da função de preservar, o museu é um espaço de educação e 

comunicação, sendo as ações socioculturais mediadoras entre o bem cultural e os 

visitantes, que visam à valorização do patrimônio e apreensão da cultura. Dessa 

forma, baseando-se nos princípios da sustentabilidade com interpretação social e 

histórica, o Museu Casa do Sertão realiza oficinas com o reaproveitamento de 

materiais, sensibilizando o público sobre a importância da preservação do meio 

ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

CAPÍTULO III 

MUSEU: ESPAÇO DE EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL E DE INTEGRAÇÃO DO 

IDOSO NA SOCIEDADE 

 

“(...) Pouco importa que venha a velhice, que é a velhice ?  

Teus ombros suportam o mundo  

e ele não pesa mais que a mão de uma criança (...)”  

Carlos Drummond de Andrade 

 

3.1 Museu como espaço não-formal de educação 

A educação, enquanto forma de ensino e aprendizagem, é adquirida ao longo 

da vida dos cidadãos e pode ser dividida em três diferentes modalidades: educação 

formal, educação informal e educação não formal. A educação formal é aquela que 

ocorre nos espaços formais de educação, ou seja, nas escolas e universidades. 

Entretanto, para Jacobucci (2008), o espaço formal diz respeito apenas a um local 

onde a educação ali realizada é formalizada, garantida por Lei e organizada de 

acordo com uma padronização nacional. 

Já para Libâneo (2008) a educação formal seria aquela estruturada, 

organizada, planejada intencionalmente e sistemática. Corroborando com Libâneo, 

Garcia (2005) diz que a educação escolar é aquela em que o saber é sistematizado, 

o que justifica a sua definição como educação formal. 

Por outro lado, a educação abrange um universo que extrapola a instituição 

escolar, esta socialmente entendida como responsável pela formação dos 

indivíduos, principalmente no que diz respeito ao acesso aos conhecimentos 

historicamente acumulados e sistematizados. Para além das experiências 

educativas escolares, há aquelas que ocorrem fora dos muros da escola e que 

podem ser denominadas de educação informal e educação não formal. 

A educação informal compreende um processo permanente, espontâneo e não 

organizado. Nela, os conhecimentos são repassados por meio das experiências e 

práticas cotidianas que ocorrem durante o processo de socialização dos indivíduos 

na família, no bairro, no clube, no cinema, na igreja, no teatro, em leituras e outros 

contextos, ou seja, aquela que decorre de processos naturais e espontâneos. Já a 
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educação não formal é aquela que ocorre quando existe a intenção de determinados 

sujeitos em criar ou buscar determinados objetivos fora da instituição escolar. Assim, 

segundo Gohn (2008, p. 98): 

A educação não formal pode ser definida como a que proporciona a 
aprendizagem de conteúdos da escolarização formal em espaços 
como museus, centros de ciências, ou qualquer outro em que as 
atividades sejam desenvolvidas de forma bem direcionada, com um 
objetivo definido. 

 

Neste contexto, as práticas educativas desenvolvidas pelos museus fazem 

parte de suas funções, em termos de comunicação e divulgação científica, e situam-

se no campo da educação não formal. A oferta da educação não formal vem 

ampliando-se e organizando-se em função de objetivos explícitos, e que, embora 

seja distinta da escola formal, não deixa de ser planejada, com organização 

específica e visando uma determinada intenção (GOHN, 2001). Dessa forma, 

espaços não formais de ensino também são responsáveis e grandes influenciadores 

dos modos de pensar e agir das pessoas que costumam frequentar esses espaços, 

não cabendo esta responsabilidade apenas ao ensino formal.  

O termo espaços não formais em educação surgiu na década de 60 do século 

XX, em uma conferência internacional, conforme pesquisa realizada por Pinto (2007 

apud RAQUEL, 2014), quando diz: O termo educação não formal surge pela 

primeira vez com maior relevância a partir da Conferência sobre a Crise Mundial da 

Educação (1967). Portanto, a terminologia Educação Não Formal não surgiu por 

modismo, como também não surgiu para substituir a terminologia Educação 

Informal.  

De acordo com Pinto (2007 apud RAQUEL, 2014, p. 4): “(...) a educação não 

formal surgiu, como conceito e como resposta educativa, para superar os problemas 

não resolvidos do sistema formal de ensino, sobretudo num contexto de 

desenvolvimento”. Contradizendo essa afirmação, Park et al. (2007, p. 39) dizem 

que “a educação não formal não pode ser encarada como uma possibilidade 

salvadora para problemas encontrados no campo da educação formal”.   

Se as modalidades informal e formal da educação são próximas da 

antiguidade da humanidade, a não formal é recente historicamente, mas isso não 

tira em nada a importância dessa última para o entendimento da educação como 
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ferramenta indispensável para nutrir o desenvolvimento da humanidade, 

especialmente neste século de globalização. 

 Se o termo Educação Não Formal surgiu, no exterior, nas décadas de 50 e 60 

do século XX, no Brasil começou a ser difundido, na década de 80 sutilmente e na 

década de 90 mais intensamente. Segundo Barzano (2008, p. 2) antecedendo as 

décadas de 80 e 90 já germinavam algumas sementes da terminologia educação em 

espaços não formais, quando ele afirma que “no Brasil, as experiências educativas 

em espaços não formais emergiram na década de 1970, mesclados com a educação 

popular e os movimentos populares que, na época, não possuíam prestígio 

acadêmico”. 

 Para Gohn (2008) esse tipo de educação começa a se configurar como 

resposta à crise da educação escolar no final da década de 1950. Para a autora, até 

os anos 1980, a educação não formal foi um campo de pouca importância, no que 

diz respeito às políticas públicas e também entre os educadores. Porém, a partir dos 

anos 1990, a educação não formal ganha um grande destaque, graças às mudanças 

na economia, na sociedade e no mundo do trabalho.  

 Neste período, os processos de aprendizagem em grupo são valorizados e os 

valores culturais que articulam as ações dos indivíduos ganham grande importância. 

Para esta autora alguns acontecimentos configuraram um novo campo para a 

educação não formal, e destaca:  

A Conferência Mundial de Educação para Todos, promovida pela 
ONU com a participação da UNESCO, em 1990 na Tailândia [...]. 
Nela foram elaborados dois documentos [...], os quais ampliam o 
campo da educação para outras dimensões além da escola, quando 
definem as necessidades básicas de aprendizagem, abrangendo 
além dos conteúdos teóricos e práticos, valores e atitudes para viver, 
sobreviver e desenvolver as capacidades humanas [...]. A “Educação 
para Todos” é discutida tendo em vista a necessidade de um enfoque 
abrangente, capaz de ir além dos recursos, estruturas institucionais, 
currículos e sistemas convencionais de ensino (GOHN, 2008, p. 92). 

   

Nesta mesma década, em 1996, o Ministério da Educação promulga a LDBEN 

n° 9.394/96. Esta é a primeira lei educacional brasileira que fornece um conceito de 

educação que considera outros processos formativos que ocorrem em outros 

espaços além da escolarização formal, estabelecendo no artigo 1º que: “A educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 
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convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” 

(BRASIL, 2001).  

É neste cenário de grandes discussões que se inicia uma ampliação do 

conceito de educação, que passa a transpor os limites da educação formal (escola). 

Com isto uma nova dimensão se estrutura: a da educação não formal (GOHN, 

2008). Para a autora, a educação não formal: 

Aborda processos educativos que ocorrem fora das escolas, em 
processos organizativos da sociedade civil, ao redor de ações 
coletivas do chamado terceiro setor da sociedade, abrangendo 
movimentos sociais, ONGs e outras entidades sem fins lucrativos 
que atuam na área social; ou processos educacionais frutos da 
articulação das escolas com a comunidade educativa, via conselhos, 
colegiados, etc. (GOHN, 2008, p. 7).  

 

Nessa nova perspectiva de educação, a escola formal deixa de ser um espaço 

hegemônico de educação e formação humana. O conhecimento passa a ser 

compartilhado em outros espaços, de múltiplas maneiras e com objetivos diversos. 

Cortella (2007) destaca a contribuição da educação não formal para a educação 

cidadã e sinaliza que a educação não é sinônimo de escola e que tudo que se 

expande para além da formalização escolar é “território educativo a ser operado”.  

Por isso, Museus e Centros de Ciências e Tecnologia, por exemplo, 

representam espaços de educação não formal, uma vez que neles ocorre a 

construção de saberes, estimulada por situações inéditas e essencialmente 

intencionais que são apresentadas nas exposições e atividades propostas por estes 

espaços, permitindo a ampliação do conhecimento sobre o mundo e sobre as 

relações nas quais os indivíduos tomam parte (GOHN, 2006).  

Neste contexto se enquadra o Museu Antares de Ciência e Tecnologia e o 

Museu Casa do Sertão, cenários de estudo dessa pesquisa. Segundo Pereira et al. 

(2007, p. 11), estes espaços “pretendem educar por meio da sensibilização e 

cultivam a comunicação e produção de significados a partir de seus objetos, 

exposições, propostas educativas”. Para Jacobucci (2008, p. 11): 

Espaços com essas características estimulam a curiosidade dos 
visitantes, oferecendo a oportunidade de suprir, ao menos em parte, 
algumas das carências da escola, como a falta de laboratórios, 
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recursos audiovisuais, entre outros, conhecidos por estimular o 
aprendizado.  

 

Os museus são espaços nos quais se preserva aquilo que possui algum valor 

cultural, histórico, social ou político. Configuram-se, então, como lugares para 

preservar a memória e retratar a produção de saberes em determinado período, 

carregando em si um conjunto de objetos que, na verdade, são símbolos que 

demarcam um tempo. Nesta memória social, o indivíduo e a sociedade se 

identificam através dos significados destes objetos. 

A representatividade das práticas, técnicas e saberes nos museus foram se 

transformando no decorrer do tempo, afinal, a cultura não é estática e flui de acordo 

com o seu tempo. Então o museu também é um espaço de ensino no qual há algum 

tipo de aprendizagem, mas é um espaço de ensino não formal, não porque lhe falta 

algo, mas pela sua especificidade.  

Esses espaços têm como objetivos principais facilitar a compreensão dos 

processos que envolvem as ciências, incentivar a popularização do conhecimento 

científico, além de tornar a ciência e a tecnologia mais próximas da realidade das 

pessoas (MARANDINO, 2004). Como recurso pedagógico das aulas, esses locais 

podem ser utilizados como instrumentos importantes no ensino de ciências, por 

transformarem o que é transmitido pelos professores em algo visível, palpável e 

atrativo, além de incentivarem o interesse pela descoberta e análise do universo 

científico. 

Outro grande benefício desses espaços é conseguir reunir diversas áreas do 

conhecimento em um mesmo lugar, contribuindo para a interdisciplinaridade do 

ensino. Colaboram, assim, para integrar os conteúdos das diversas áreas do saber, 

possibilitando uma visão global dos processos relacionados às ciências.  

Pela integração das diversas disciplinas acadêmicas, os museus de ciência 

estabelecem um diálogo entre o que se aprende na escola e a prática que pode ser 

incorporada à vida dos alunos. Desse modo, a divulgação científica através dos 

museus de ciência pode contribuir para diminuir a distância entre o pesquisador, a 

ciência, o desenvolvimento tecnológico e a vida das pessoas (MARANDINO, 2003). 

Os ambientes não formais de aprendizagem apresentam-se como locais agradáveis 
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de troca de experiências, de formação de grupos, de proximidade, de brincadeiras e 

de jogos, favorecendo assim a aprendizagem (OLIVEIRA; MOURA, 2005).  

Os espaços de ensino não formais, como os museus, possuem, portanto, 

uma função de patrimônio social e também desempenham na sociedade um papel 

pedagógico quando apresentam objetos e textos que são representações do 

conhecimento científico. O papel pedagógico dos museus de ciência está expresso 

na divulgação e socialização dos conhecimentos científicos, ou seja, os museus 

científicos são instituições preservadoras dos produtos socioculturais da ciência 

(LOUREIRO, 2003). A representatividade do conhecimento científico e cultural pode, 

portanto, ser gerada na sociedade por intermédio dos visitantes do museu. 

 

3.2 Os Museus e seus Públicos 

Antes de se abordar sobre público em museus, faz-se necessário definir o 

que é público. Numa definição geral, público se refere ao povo, à coletividade, à 

opinião pública, ao interesse das pessoas. A sua gênese vem do latim publicus que 

significa literalmente vinda do povo. Neste sentido, a noção de público tem sua 

origem na representação da sociedade e de jogos de interesse entre o Estado, a 

economia e a sociedade civil, tendo como inter-relações o poder existente entre eles 

para agirem como atores sociais no contexto sócio-político. 

As relações entre museu e o público estão sendo submetidas a profundas 

transformações conceituais, em consequência das mudanças que a sociedade vem 

sofrendo ao longo dos séculos (WILDER, 2009). Por isso, nas últimas décadas, 

muitas pesquisas de público foram desenvolvidas com o objetivo de identificar quem 

são os visitantes que frequentam os museus. 

De acordo com Marandino, Souza e Amaral (2003), a maioria das 

investigações realizadas hoje no campo da educação em museus se direciona ou se 

preocupa com o público que visita estes locais, seja na perspectiva de levantar seus 

interesses, impressões, conhecimentos, seja para avaliar a efetividade das ações do 

ponto de vista do lazer e da aprendizagem.  

Por outro lado, na Europa, já percebemos uma preocupação com a “demanda 

da informação”, expressão utilizada pela Museologia para definir o público de 

museu. Em um estudo realizado no Museu da Reina Sofia em Madri, em 2003, o 
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antropólogo José Nascimento Jr organizou o público de museu de acordo com seu 

interesse: os especialistas – são poucos, participam das atividades educativas e não 

necessitam de mediadores entre eles e a exposição; os assíduos – usuários 

cotidianos do museu e seus serviços, bom nível de conhecimento e procurando 

expandi-los; os esporádicos (os turistas, os cativos) – escolares em geral e crianças, 

que vão aos museus conduzidos por adultos (SANTOS, 2005). 

A partir da década de 80, do século passado, os museus brasileiros passaram 

a contar com a participação de uma gama diversificada de profissionais na 

elaboração e desenvolvimento de trabalhos pedagógicos, mas apesar de tudo ainda 

não atendem satisfatoriamente os visitantes. Assim, sistematicamente, atividades 

educativas-culturais se tornam uma realidade nestes espaços culturais, e na prática 

cotidiana vislumbra-se para estes profissionais a necessidade da manutenção e 

ampliação destas atividades, alicerçadas em um atendimento diferenciado de acordo 

com a demanda de público, como: estudantes do ensino fundamental e médio, 

universitários, professores, deficientes físicos, terceira idade, dentre tantos outros 

(SANTOS, 2005). 

Segundo Carvalho (2009), as pesquisas de público vêm sendo utilizadas 

largamente nos museus do exterior, principalmente na Europa e na América do 

Norte, sendo que antes eram simples enquetes demográficas e hoje têm o objetivo 

de identificar o perfil do visitante, seus gostos, suas preferências culturais, sua 

opinião sobre a experiência vivida no museu, o impacto cognitivo no visitante. Além 

disso, servem também para os museus planejarem melhor sua programação e 

direcionarem sua divulgação.  

Assim, as pesquisas vêm auxiliando os profissionais de museus a conceber e 

planejar melhor as exposições e as ações educativas para que melhor atendam às 

necessidades e aos interesses de diferentes públicos. Destaca-se que um dos 

maiores desafios dos museus está justamente em atender aos diferentes interesses 

e perfis de público. Portanto, é necessário que ocorra uma adequação dos meios 

utilizados nos processos educativos para possibilitar a acessibilidade intelectual e 

atitudinal na construção de conhecimentos em conteúdos específicos. 

No entanto, de acordo com Almeida (1995), a preocupação com a fruição da 

exposição pelo público não é nova. Ela aparece em publicação pela primeira vez no 
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início do século XX, nos Estados Unidos, em 1916, num artigo de Benjamin Gillman, 

no qual ele avalia a fadiga nos museus.  

No Brasil, em 1976, o Museu de Artes de São Paulo realizou uma pesquisa 

de seu público por três meses, durante a exposição “GSP/76”, determinando o perfil 

dos visitantes, a frequência de visitação ao MASP, a motivação da visita, o 

conhecimento de outros museus e o tempo de visitação. Em 1987, a UNIRIO 

realizou uma pesquisa, na qual foram entrevistadas pessoas nas ruas, as quais 

deveriam dizer uma palavra ou frase relacionada ao museu. Almeida (1995) relata 

que desses dois trabalhos não derivaram novas exposições, políticas culturais, ou 

mesmo modificação nas exposições. Para Screven (1990 apud ALMEIDA, 1995, p. 

47): 

A avaliação de exposição é um processo para obtenção de 
informações sobre visitantes que, em última instância podem 
contribuir para a eficácia de uma exposição e seus componentes 
interpretativos sobre o comportamento do visitante, seus interesses, 
ou capacidade da exposição.  

 

Por outro lado, nos últimos 35 anos, as exposições passaram por avaliações 

para torná-las cada vez melhores aos visitantes. Nas novas exposições, os 

visitantes podem escolher percursos individualizados e aprofundar conhecimentos. 

Sendo assim, o perfil do visitante passa a ser de um consumidor com iniciativa, 

escolhas rápidas e senso de responsabilidade. 

Essas mudanças na forma de ver o visitante só foram possíveis graças às 

avaliações de público realizadas em todo o mundo, mais especificamente, na 

Europa e nos Estados Unidos. Além disso, a partir dos anos 80, a importância dos 

estudos de público não é mais questionada e várias revistas passam a publicar 

artigos sobre o assunto. 

Os estudos de público e as avaliações de exposições em museus devem 

considerar o visitante um participante ativo da relação museal. Por meio de 

observações, entrevistas, questionários, depoimentos e conversas telefônicas esses 

estudos e avaliações fornecem informações relevantes para que os museus possam 

melhorar suas exposições (ALMEIDA, 2002).  

Assim, as avaliações mostram que cada visitante constrói sua própria 

exposição ao selecionar seu percurso de acordo com seu desejo, suas motivações, 
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suas necessidades e seus companheiros, entre outras variáveis. Portanto, na 

elaboração da exposição procura-se conhecer, cada vez mais, o perfil, os 

conhecimentos prévios, os desejos e as necessidades do visitante (ALMEIDA, 

2005). Roger Miles (1989, p. 153 apud ALMEIDA, 2005, p. 30), após avaliação de 

numerosas experiências de exposições bem sucedidas e também fracassadas, por 

falta de público, no Museu de História Natural de Londres, deu a seguinte 

recomendação:  

Devemos colocar os objetivos afetivos antes dos objetivos cognitivos 
e insistir mais sobre a motivação e menos sobre o conteúdo, como 
se faz no ensino estruturado. Nossas exposições devem transmitir 
mensagens fortes e curtas, em uma linguagem intimamente 
adaptada às necessidades e expectativas do público. 

 

Koptcke (2005) afirma que os museus americanos no século XX são pioneiros 

a realizarem pesquisas relacionadas ao público. No entanto, foi apenas a partir da 

década de 70 que as instituições museais se dedicam mais intensamente às 

avaliações, porém estas eram voltadas apenas para as exposições e tinham a 

finalidade de analisar a montagem dessas exposições, e não o visitante 

propriamente dito. Na década de 80, as pesquisas tomam um novo direcionamento, 

já que agora começam a avaliar a experiência do visitante nas atividades 

desenvolvidas pelo museu.   

Corroborando com Koptcke, Marandino (2008) relata que a partir do século 

XX ocorreu uma importante mudança nos espaços e nas ações voltadas para o 

público nos museus. Ela afirma que nesse período, os museus desenvolveram, de 

forma mais densa, programas e atividades voltadas para os variados públicos, como 

crianças e jovens, escolares e famílias, buscando atender seus interesses e 

objetivos de educação e divulgação do próprio museu. 

Sendo assim, hoje, o público que frequenta museus é visto como um 

consumidor, que faz escolhas rápidas, tem iniciativa e senso de responsabilidade. 

Por isso, ao se realizar pesquisas em museus, deve existir a preocupação de 

caracterizar o visitante como um cliente, que possui necessidades e expectativas 

que o museu deve compreender, assimilar e apropriar-se para melhor atendê-las no 

futuro (ALMEIDA, 1995). 
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Até o século XIX, os visitantes só tinham acesso às coleções mediante 

convite especial. Entretanto, a partir dos anos 80 do século XX o público passou a 

ser alvo de campanhas publicitárias que tinham como principal objetivo aumentar o 

número de visitantes, tornar as visitas a museus mais populares, enfim, trazer e 

fidelizar grupos sociais maiores e mais diversificados. Também crescem as 

pesquisas sobre o que as famílias fazem, por que vão e como aprendem nos 

museus.  

Wilder (2009) destaca algumas pesquisas que já foram realizadas em várias 

partes do mundo, inclusive no Brasil, com a temática museu/público. 

A importante pesquisa coordenada por Pierre Bourdieu em 1996, o 
amor pela arte: os museus da Europa e seu público, e as coletâneas 
organizadas por Hooper-Greenhill (1999), Vergo (1997) e Karp 
(1992), além de publicações como a francesa Museus e Públicos, 
sem esquecer de trabalhos latino-americanos como Canclini e os 
trabalhos acadêmicos realizados na USP e outros centros 
universitários, além de artigos publicados em revistas e sites 
especializados (WILDER, 2009, p. 102).   

 

Entretanto, a partir de um levantamento bibliográfico em dissertações e teses 

e artigos em revistas científicas brasileiras, foram identificadas poucas pesquisas 

voltadas para o público idoso realizadas no Brasil.  

 

3.3 Museus: espaço fértil para integração do Idoso na sociedade 

Os museus ao longo dos tempos vêm se consolidando como espaço 

privilegiado para o resgate da identidade comunitária, como também da identidade 

regional. Se no início, os museus serviam apenas para albergar as coleções e para 

reprodução de conhecimentos de diferentes áreas, tendo como principal função 

catalogar, expor e conservar as peças, hoje os museus lutam ferozmente contra esta 

imagem que se foi construindo ao longo dos mais de duzentos anos após a sua 

fundação (SOUZA, 2010).  

Com as mudanças na concepção o museu é um espaço que deixa de ser 

uma espécie de local incômodo, inóspito, frio, voltado à contemplação de uma 

cultura fossilizada, associado a elites e pouco atrativo à população em geral, e 

passa a ser um local rico e com potencial para o desenvolvimento. Jacobucci (2008), 
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em seu artigo intitulado “Contribuição dos espaços não-formais de educação para a 

formação da cultura científica”, afirma que atualmente, no mundo todo, os museus 

estão reestruturando suas exposições e atividades para atraírem cada vez mais 

visitantes e possibilitarem um retorno permanente das pessoas. 

Ainda segundo a autora, um museu precisa estruturar suas atividades de 

forma que o público possa se interessar pelos assuntos tratados logo na primeira 

visita, uma vez que não há como prever quando os visitantes retornarão ao espaço. 

Nesse sentido, vários recursos, técnicas e estratégias expositivas adotadas nos 

museus têm transformado a relação entre o objeto exposto e o visitante em uma 

interação dinâmica, que envolve a participação ativa do público. 

Para Valente (1995) os museus devem manter uma preocupação com a 

maneira como o visitante interage com o que está exposto. Por isso, deve levar em 

consideração a bagagem anterior do indivíduo, estimular sua curiosidade, 

motivação, além de fornecer condições de realizar as próprias descobertas a partir 

de observação, leitura, registro e relação com seus conhecimentos prévios. Sendo 

assim, cada público tem a sua especificidade e essa deve ser levada em 

consideração.  

Cazelli, Marandino e Studart (2003, p. 92) afirmam que “cada vez mais se 

defende que as investigações e as ações relativas ao papel educacional dos museus 

sejam realizadas na perspectiva do visitante, das suas concepções, da sua agenda, 

de seus conhecimentos e interesses”. Assim, conhecer o público em suas 

dimensões sociais, culturais e individuais é um caminho necessário para o 

estabelecimento de parâmetros para organizar as atividades. 

Para Fernández (1999), nos dias atuais, os museus, mais do que espaços de 

herança do passado, são espaços que garantem a sobrevivência da identidade 

cultural dos povos, pelo seu papel de preservação e de promoção de patrimônios. 

Hoje, os museus devem ser espaços de troca, descoberta, produção de sentido, 

criação, mas, sobretudo, espaços de memória, de história, de vida.  

Devem ser entendidos como utensílios indispensáveis ao 
desenvolvimento individual e coletivo do espírito, da tomada de 
consciência de nós próprios, do sentimento de cidadania e de 
identidade comunitária; por este motivo, o museu não pode 
concentrar-se apenas no público que o costuma visitar, mas sim, 
criar laços com a comunidade onde está inserido favorecendo o seu 
desenvolvimento (SOUZA, 2010, p. 6). 
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Corroborando com Souza, Trilla (2004, p. 257) relata que “o museu é, hoje, 

um espaço polivalente [...], parceiro social, e receptáculo da memória coletiva da 

população da região onde se encontra inserido”. Para Souza (2010), os museus 

devem contribuir para o autoconhecimento e entendimento de uma população local 

e para a compreensão, pelos visitantes, do funcionamento das mudanças culturais. 

Eles trabalham permanentemente com o patrimônio cultural integral, ressaltando sua 

dimensão educativa, procurando, assim, desenvolver as identidades locais, 

regionais, nacionais e internacionais. Além disso, são espaços de produção de 

conhecimento e oportunidades de lazer. Seus acervos e exposições favorecem a 

construção social da memória e a percepção crítica da sociedade (LEITE, 2006). 

Assim, o que mantém um museu vivo não é apenas a preservação das peças, 

ou dos bens culturais, mas, sobretudo, a relação desenvolvida com seus visitantes; 

deve por isso promover práticas sociais que deverão ser colocadas a serviço das 

pessoas que o visitam e do seu desenvolvimento. Neste sentido, ele é considerado 

um espaço de educação permanente que permite a participação da comunidade em 

geral. Por isso, a construção de relações próximas e proficientes entre o museu e a 

comunidade não pode esquecer um grupo específico e pouco privilegiado nas 

exposições que são os idosos, grupo em expansão em todo o mundo. Neste sentido, 

Souza destaca que:  

O museu possui uma importância relevante no desenvolvimento do 
idoso como sujeito social, histórico e cultural. Este local apresenta-se 
como espaço privilegiado do desenvolvimento do idoso porque 
permite a realização de elos e associações a partir das suas 
experiências (SOUZA, 2010, p. 9).  

 

Ainda segundo a autora, como o museu é também considerado um 

depositário da memória de um povo, ele é possuidor de uma história que tem por 

obrigação de comunicar aos diversos públicos. Esta questão toca de forma diferente 

o público idoso, uma vez que em muitos museus este público poderá ter sido 

também ator importante da história que a exposição revela, em especial nos museus 

de História Regional, como é o caso do Museu Casa do Sertão. 

Entretanto, muitos dos museus existentes por todo o mundo já são espaços 

consagrados para diversos públicos, como crianças e jovens, escolares e famílias, 

mas ainda não o são para os idosos. A questão de pensar o museu para um tipo de 
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visitante em especial, como o idoso, ainda está muito aquém das expectativas. O 

idoso tem uma percepção bastante diferente do que seja um museu se comparado 

com públicos de outras faixas etárias. Por isso as atividades desenvolvidas nestes 

espaços devem levar em conta as características desse público. 

De acordo com Souza (2010), é preciso que haja um avanço na forma como 

se desenvolve a relação museu/idoso. Efetivamente, o museu assume-se como um 

espaço fértil na realização de programas para a promoção de um envelhecimento 

ativo. Afinal, o museu é um espaço de produção do conhecimento e oportunidade de 

lazer.  

Ainda segundo a autora, as exposições museais favorecem a construção 

social da memória e a percepção crítica da sociedade. Com isso as atividades 

desenvolvidas no museu devem ser uma ponte no tempo e no espaço entre a 

memória e a experiência do idoso. Neste contexto, os museus podem oferecer aos 

idosos o desenvolvimento da compreensão da sua cultura e da história da qual 

fazem parte.  

Com esta forma de apresentação, os museus só têm a ganhar se aliarem as 

suas exposições ao contato com os mais velhos em cujas mãos podemos seguir a 

perícia e a experiência ganhas através de uma vida de trabalho e em cujas mentes 

encontramos ricas memórias individuais que fazem a história. Sendo assim, os 

museus têm uma importância extraordinária numa perspectiva de educação 

permanente em que o idoso se torna agente do seu próprio desenvolvimento, 

dialogando com a sociedade e interagindo com as outras gerações. 

Através do museu, é permitido ao idoso estimular a educação 
permanente, desfrutar da cultura, estabelecer as bases para que os 
conhecimentos sejam partilhados de maneira flexível, enriquecedora 
e amena, enfim, propiciar e criar atitudes e meios para gozar a vida 
plenamente (SOUZA, 2010, p. 10). 

 

Para que haja um envelhecimento ativo é primordial o envolvimento do idoso 

na sociedade. Neste sentido, é fundamental que este recupere o seu lugar na vida e 

na comunidade participando de atividades culturais. Sendo assim, os museus se 

revelam como espaços férteis para a integração do idoso na sociedade, assim como 

os programas de educação permanente Universidade Aberta à Terceira Idade. 
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Destaco este programa porque é oportuno falar dele, afinal de contas as idosas, 

sujeitos desta pesquisa, fazem parte de um desses programas. 

 

3.4 Universidade Aberta à Terceira Idade e as possibilidades de integração do 

idoso na sociedade  

A palavra Terceira Idade surgiu na França em 1962, a partir da política de 

integração da velhice. Com essa nova política, a imagem das pessoas envelhecidas 

foi modificada, principalmente com o aumento dos aposentados da classe média 

assalariada, os quais se tornaram sinônimos da arte do bem viver. Então, foi 

necessário criar um novo vocábulo para designar mais respeitosamente esses 

“jovens aposentados”, surgindo, desse modo, o termo que representava o 

envelhecimento ativo e independente. 

Logo, a gênese da Universidade da Terceira Idade deu-se na França na 

década de 1960 seguindo o caminho da invenção da terceira idade. No ano de 1968 

foram criadas as Universidades do Tempo Livre, pensadas pelos políticos franceses 

da educação para proporcionar alfabetização, informações sobre saúde, educação 

religiosa e educação para o trabalho a adultos de alguma forma desfavorecidos pelo 

sistema educacional (CACHIONI, 2012).  

A segunda geração de UATI surgiu em Toulouse, também na França, em 

1973, criada por Pierre Vellas. Teve seu objetivo maior direcionado ao ensino, 

pesquisa e estudos sobre essa fase, tornando-se, desde então, fonte de pesquisas 

gerontológicas. Assim, na década de 1970 os programas ganharam um novo perfil, 

baseando-se no modelo francês de UATI, criado por Vellas, passando a contemplar 

novas dimensões e a oferecer cursos e oficinas de caráter educativo. Este modelo 

foi o que orientou a criação das UATI em vários países europeus e no Brasil (TAAM, 

2008). 

Em 1975 foi criada a Associação Internacional da Terceira Idade e, na década 

de 1980, a terceira geração destas universidades. No ano seguinte, as UATI já 

chegavam ao número de 59 só no território francês, tornando-se uma alternativa 

eficaz para a população já aposentada (PEIXOTO, 1997). Cachioni (2003) afirma 

que no início dos anos 1980 o programa UATI chega à América Latina por meio do 

Uruguai, e se expande pela América do Sul, inclusive no Brasil. 
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Entretanto, vale salientar que na década de 1980 os participantes tornaram-se 

mais exigentes quanto aos conteúdos e cursos oferecidos, pois buscavam ampliar e 

atualizar seus conhecimentos, o que exigiu novas reformulações curriculares do 

programa (TAAM, 2008). 

Assim, no projeto das demais UATI buscou-se ofertar serviços de qualidade, 

preocupando-se com que as atividades fossem de relevância social e de interesse 

para a vida dos idosos, não sendo, portanto, um projeto com finalidade apenas de 

ocupação do tempo como na sua gênese, e sim um projeto de qualidade de vida, 

formação e qualificação (VERAS; CALDAS, 2004). 

Vale salientar que estes programas têm suas bases no sistema universitário, 

podendo variar na apresentação, formato e conteúdo, ou seja, são adaptados 

conforme as necessidades dos alunos, e na maioria das vezes são oferecidos pelas 

áreas de humanas e artes, e pelos cursos da área da saúde. Segundo Finato (2003, 

p. 76) “a metodologia variada inclui: aulas, cursos abertos, com livre acesso inclusive 

para cursos superiores, oferecendo grupos de estudos, oficinas de trabalhos, 

excursões e programas de saúde”.   

Os idosos ou segundo Peixoto (1997), “universitários da terceira idade” são 

direcionados a seguir os eixos da participação, autonomia e integração, passando 

de alunos que buscam conhecimento para fontes de conhecimento, através das 

pesquisas realizadas com os mesmos. Neste sentido, o programa UATI auxilia os 

discentes idosos a terem uma nova concepção de vida, de sociedade e velhice, para 

que possam viver plenamente na sociedade em que estão inseridos (VELLAS, 

2009). Logo, os programas educacionais voltados aos idosos estão apoiados no 

princípio da Educação Permanente (EP) (CACHIONI, 2003; TAAM, 2008). 

A V Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA V), que 

aconteceu em 1997, resultou na Declaração de Hamburgo. Neste documento a 

Educação Permanente é definida como sendo a “[...] educação ao longo da vida, 

que busca o desenvolvimento de habilidades, enriquecimento cultural e 

aperfeiçoamento profissional” (TAAM, 2008, p. 49).  

Para Oliveira e Oliveira (2008), a ideia de Educação Permanente na terceira 

idade acontece devido à necessidade de ampliação da participação dos idosos na 

sociedade, com o intuito de melhorar a qualidade de vida, as relações humanas e a 
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visão de futuro. Para Cachioni (2003) a Educação Permanente parte do princípio de 

que o ser humano aprende desde o nascimento até a morte, ou seja, é um processo 

contínuo de aprendizagem, que acontece durante todo o ciclo vital.  

O autor supracitado afirma que esse aprendizado não ocorre somente no 

espaço escolar, mas também em outras instituições sociais ou educacionais, ou 

seja, a Educação Permanente acontece em todos os âmbitos da vida. Ela não está 

apenas atrás dos muros da escola ou de outras instituições que contemplem a 

educação formal. Logo, a UATI pauta-se em uma Educação Permanente e Não 

Formal. Neste sentido, Oliveira (2012, p. 2) diz que: 

As Universidades Abertas para a Terceira Idade surgem como 
possibilidade de inserção do idoso num espaço educacional não 
formal, que visa a integração social, aquisição de conhecimentos, 
elevação da autoestima, valorização pessoal, conhecimento dos 
direitos, deveres e exercício pleno da cidadania. 

 

Nesta perspectiva, a Educação Permanente apresenta-se como uma 

possibilidade de ampliar a participação dos indivíduos idosos na vida social e 

cultural, visando à melhoria nas relações interpessoais e na qualidade de vida, 

compreendendo o mundo e tendo esperança de futuro.  

Segundo Oliveira (2009, p. 232), “pela Educação Permanente, o idoso volta a 

estudar, reflete sobre a sua vida, desenvolve e amplia suas habilidades, elabora 

novos objetivos e traça estratégias para alcançá-los”. Assim, a Educação 

Permanente assume uma nova concepção de vida humana, cujo princípio central é 

aprender a ser, principalmente viver para aprender, interagindo com quem está ao 

seu redor independentemente da idade. 

De acordo com a Constituição brasileira, a educação é garantida por lei como 

um direito de todos (independe da idade), sendo considerada como dever do Estado 

e da família, devendo ser promovida e incentivada em conjunto com a sociedade na 

busca do desenvolvimento e do exercício da cidadania (BRASIL, 1988).  

Porém, de acordo com Junior (2006) as políticas educacionais voltadas para o 

público idoso no Brasil são relativamente recentes. O primeiro programa voltado à 

Terceira Idade data do ano de 1974 e aconteceu no estado de São Paulo, através 

do SESC (Serviço Social do Comércio), que é considerado pioneiro em realizar 

trabalhos educacionais com adultos maduros e idosos. 
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Na sequência, em 1982, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

criou o Núcleo de Estudos da Terceira Idade (NETI), que é considerado o primeiro 

programa brasileiro com características de Universidade da Terceira Idade. No 

entanto, foi no ano de 1990 que a Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

(PUC-CAMP) abriu um programa que replicou o modelo francês e nas décadas 

seguintes as UATI foram se multiplicando de norte a sul do país. Taam (2008) afirma 

que durante a década de 1990 houve a proliferação do Programa UATI pelo território 

brasileiro, principalmente na região Sul e Sudeste. Cachioni (2003, p. 53) relata a 

propagação das UATI no Brasil, dizendo que: 

Foi na década de 1990 que a expansão universitária voltada à 
terceira idade conheceu seu apogeu com a multiplicação dos 
programas voltados para adultos maduros e idosos nas 
universidades brasileiras. [...] Essa expansão ocorreu a partir da 
criação da Universidade da Terceira Idade da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas, em agosto de 1990. 

 

O autor supracitado afirma também que, entre os anos 1990 e 1999, o 

número de programas educacionais ao idoso no Brasil passou de seis para 140, 

atingindo 18 estados, destacando-se: São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 

Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Bahia.  

Na Bahia, a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) foi a primeira 

a adotar o projeto, em 1992, seguida da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 

em 1995. As Universidades Estadual de Santa Cruz (UESC) e Estadual do Sudoeste 

da Bahia (UESB) também adotaram o projeto (SODRÉ; FONSECA; BRAGA, 2009). 

Na UNEB, Campus VII em Senhor do Bonfim, contexto dessa pesquisa, a UATI teve 

o início de suas atividades em outubro de 2009.  
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CAPITULO IV 

Terceira Idade, Gênero e Memória: mulheres idosas no museu 

O mundo dos velhos, de todos os velhos,  
é de modo mais ou menos intenso,  

o mundo da memória. 
Norberto Bobbio 

 

4.1 Envelhecer no século XXI 

O envelhecimento populacional ou alongamento da vida vem sendo 

considerado um proeminente fenômeno mundial. No caso brasileiro, pode ser 

comprovado por um aumento da participação da população maior de 60 anos no 

total da população nacional. Segundo Camarano; Kanso e Mello (2004), nos anos 

quarenta do século XX a população idosa, com mais de 60 anos, representava 4% já 

no ano 2000 essa população aumentou nove vezes. 

De acordo com as autoras alguns elementos como uma cultura de saúde, 

apoiada pelos avanços na medicina preventiva e curativa e nos hábitos de vida da 

população, criaram condições para o surgimento e expansão de um grupo de 

indivíduos idosos que não é caracterizado por uma saúde debilitada, pela 

pauperização e nem pela exclusão das diversas esferas da vida social. As autoras 

destacam também que esse fenômeno é mais facilmente observado em países 

desenvolvidos.  

Entretanto, há evidências de sua ocorrência também em países em 

desenvolvimento. Debert (1999), por exemplo, mostra que o idoso brasileiro, 

especialmente a partir da década de 1980, passou a ser cada vez mais visível na 

sociedade, ocupando espaço na mídia e despertando o interesse da indústria do 

consumo, do turismo e do lazer. Essa nova forma de ver o idoso não corresponde à 

ideia da última fase da vida em que eles estão excluídos da vida pública. Hoje, 

independente da classe social, os idosos são vistos como o grupo de indivíduos que 

apresenta maior disponibilidade para o consumo. 

O autor supracitado destaca que os idosos são incentivados a exercer uma 

vigilância constante do corpo e destaca também que são estimulados a reconhecer 

que são responsáveis pela própria saúde, por isso devem evitar abusos de bebidas 

alcoólicas, de tabaco, e por outro lado, devem realizar algum tipo de atividade física. 
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Esta nova forma de ver o idoso é incentivada pelas políticas públicas de saúde com 

o objetivo de reduzir custos com tratamentos.  

Pesquisas realizadas nos últimos anos apontam o crescimento do número de 

pessoas idosas que buscam uma nova profissão mesmo depois da aposentadoria, 

sendo que as carreiras mais procuradas são Turismo, Psicologia, Informática, 

Literatura e Artes. De acordo com Bergo et al. (2001), a socialização do idoso é 

prática fundamental para a preservação de sua saúde física e mental, uma vez que 

o processo de envelhecimento implica em alterações funcionais e comportamentais, 

as quais afetam os seres humanos de maneiras diferenciadas.  

Para Lorda e Sanches (1998) é um equívoco afirmar que os idosos não são 

criativos, afinal de contas muitos artistas, músicos, escritores e até cientistas 

produziram grandes obras após os 70 (setenta) anos, dentre eles podemos destacar 

na música, Bethoven, na pintura, Picasso, e tantos outros. Neste sentido, afirmamos 

que a idade cronológica não determina, por si só, a criatividade e a capacidade de 

aprender. Os autores afirmam também que a ideia de que os idosos não são 

produtivos emergiu na sociedade capitalista, que valoriza o indivíduo sob o critério 

da produção material.  

Entretanto, a cada dia reconhece-se que os idosos ainda têm muito para 

oferecer e contribuir com a sociedade. Neste sentido, eles passam a ser 

reconhecidos como indivíduos atuantes que contribuem com a família, a sociedade e 

o desenvolvimento econômico do país. 

Apesar das melhoras na situação econômica do Brasil, muitos filhos adultos 

ainda são dependentes, de alguma maneira, dos recursos de seus pais idosos. 

Nesses casos, a casa própria do idoso ou mesmo seus rendimentos de trabalho, 

pensão ou aposentadoria estão se transformando em fonte importante de suporte 

familiar.  

Portanto, estereótipos associados ao envelhecimento estão sendo revistos. 

Novas terminologias e novos conceitos vêm surgindo para tentar classificar os 

indivíduos na última fase da vida, até recentemente categorizados como na terceira 

idade. Sendo assim, as políticas públicas devem tanto responder às demandas dos 

indivíduos que buscam o envelhecimento ativo como, também, tentar atender às 

necessidades daqueles em situação de vulnerabilidade trazida pela idade avançada. 
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Os idosos e idosas do século XXI vivenciaram grandes transformações, como 

a queda da mortalidade materna, e experimentam, agora, a queda da mortalidade 

nas idades avançadas. São os sobreviventes da alta mortalidade infantil por 

doenças infectocontagiosas, por neoplasias malignas e doenças cardiovasculares na 

meia idade. Entretanto, vale salientar que essa sobrevivência ocorreu de forma 

diferenciada no território brasileiro, entre grupos sociais e raciais. 

Neste sentido, a população idosa brasileira constitui um grupo heterogêneo e 

complexo. Além das diferenças sociais e raciais, é composto por pessoas cujo 

intervalo de idade extrapola 30 anos e que experimentaram trajetórias de vida muito 

diferenciadas. Por isso, o idoso deve ser reconhecido com prioridade nas áreas da 

saúde, educação, política, economia, previdência social, cultura, lazer, comunicação, 

direito (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2011). 

A educação assume papel importante para auxiliar os idosos na superação de 

situações de vulnerabilidade com que se defrontam. Neste sentido, a educação para 

o idoso deve superar os estereótipos negativos atribuídos à velhice, questionando 

preconceitos como inutilidade, incapacidade para aprender, doença, 

improdutividade, etc. Propicia-se com isso, a valorização do idoso para que 

desenvolva autonomia e possa exercer novos papéis sociais, favorecendo, assim, 

maior inserção e participação social. 

Portanto, o envelhecimento conduz a uma mudança significativa nos papéis 

sociais, que precisam de uma ressignificação tanto em nível micro, a família, como 

em nível macro, a sociedade. 

 

4.2 O ser idoso ou idosa 

Existem vários critérios que definem o ser “idoso”. O mais comum baseia-se 

no limite etário, como é o caso, por exemplo, da definição da Política Nacional do 

Idoso (Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994), que é endossada pelo Estatuto do Idoso 

(Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003). Por outro lado, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) considera como idosas as pessoas com 60 anos ou mais, se elas 

residem em países em desenvolvimento, e com 65 anos ou mais se residem em 

países desenvolvidos (CAMARANO; MEDEIROS, 1999). 

 Estas definições partem do princípio de que o envelhecimento de um 
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indivíduo está associado a um processo biológico de declínio das capacidades 

físicas. Então, o estar saudável deixa de ser relacionado com a idade cronológica e 

passa a ser entendido como a capacidade do organismo de responder às 

necessidades da vida cotidiana, a capacidade e a motivação física e psicológica 

para continuar na busca de objetivos e novas conquistas pessoais e familiares.  

Com isso, o aumento da esperança de vida e as mudanças nos papéis dos 

indivíduos com mais idade na sociedade colocam em discussão o próprio conceito 

de “idoso”. Santos (2005) afirma que o envelhecimento biológico é inerente à 

natureza humana. Porém, ele afirma que a passagem para a velhice não se resume 

apenas em transformações biológicas, mas também, em uma série de mudanças 

que variam conforme o desenvolvimento psicossocial de cada indivíduo. 

Para Camarano, Kanso e Melo (2004), o envelhecimento da população é, 

hoje, um proeminente fenômeno mundial. De acordo com pesquisas realizadas por 

Beltrão e Camarano (2002), o país da América Latina com o maior percentual de 

idosos é o Uruguai (16%), em seguida vem a Argentina (13,2%), depois Cuba (13%) 

e o Chile (10%). Dos vinte e um países da América Latina, o Brasil (9,6%) está em 

quinto lugar e ocupa o décimo terceiro lugar no mundo.  

No caso do Brasil, em particular, pode ser exemplificado por um aumento da 

participação da população com mais de 60 anos no total da população nacional: de 

4% em 1940 para 8,6% em 20007. Nos últimos 60 anos, o número absoluto de 

pessoas com mais de 60 anos aumentou nove vezes. Em 1940 era de 1,7 milhão e, 

em 2000, de 14,5 milhões. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), hoje são mais de 20 milhões de idosos e no ano de 2025, 

segundo estimativas do instituto, serão mais de 34 milhões, representando 15% da 

população (IBGE, 2010). Segundo dados do Ministério da Saúde seremos a sexta 

maior população mundial de indivíduos nessa faixa etária (BRASIL, 2001). Já 

podemos notar esse aumento, pois o percentual passou de 9,1%, em 1999, para 

11,3%, em 2009. 

 Acredita-se que até 2020 a população idosa no país aumentará 

aproximadamente 175%, o que representa, em valores absolutos, uma população de 

                                                           
7
 Como idoso, está se considerando a população de 60 anos ou mais, tal como estabelecido na Política Nacional 

do Idoso. 
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aproximadamente 28 milhões de pessoas (IBGE, 2010). Veloz, Schulze e Camargo 

(1999) afirmam que o envelhecimento populacional constitui uma das maiores 

conquistas do século 21. Poder chegar a uma idade avançada, já não é mais 

privilégio de poucas pessoas.  

 Além disso, a proporção da população “mais idosa”, ou seja, a de 80 anos ou 

mais, também está aumentando, alterando a composição etária dentro do próprio 

grupo. Isso quer dizer que a população considerada idosa também está 

envelhecendo. No ano de 2000, esse segmento foi responsável por 12,6% do total 

da população idosa. Tais alterações levam a uma heterogeneidade do segmento 

populacional chamado idoso. Por exemplo, esse grupo etário abrange um intervalo 

de aproximadamente 30 anos. Compreende pessoas na faixa de 60 anos, que, pelos 

avanços tecnológicos da medicina, podem estar em pleno vigor físico e mental, bem 

como pessoas na faixa de 90 anos, que devem se encontrar em situações de maior 

vulnerabilidade (CAMARANO; KANSO; MELO, 2004). 

Portanto, estamos vivendo a “era do envelhecimento” e esse crescimento se 

deve a alguns fatores determinantes, quais sejam: redução da mortalidade infantil, 

melhorias nas condições de saneamento e os avanços tecnológicos e da ciência 

médica. Por outro lado, no transcorrer da história do nosso país, houve um período 

em que o Brasil era conhecido como um país de jovens. Com isso, as políticas 

sociais ofertavam pouca atenção aos idosos. 

  Com esse cenário, as questões relativas ao processo de envelhecimento e 

da velhice, nos diferentes aspectos, têm suscitado estudos e investigações 

científicas para atender às necessidades e exigências dessa parcela da população, 

como também a aprovação de leis, dentre elas a Lei nº 8.842/1994 e a Lei nº 

10.741/2003. 

A Lei 8.842/1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, estabelece 

que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os 

direitos de cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade, bem estar e o direito à vida” (BRASIL, 1994). Já a Lei 10.741/2003 - o 

Estatuto do Idoso - no seu capítulo V, define que o idoso tem direito “à educação, 

cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem 

sua peculiar condição de idade” (BRASIL, 2003). 
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 Com base nessas leis procura-se argumentar neste trabalho acerca da 

relevância de que o público de idosos – sujeitos da presente pesquisa – tenha a 

oportunidade de expressar suas opiniões sobre a experiência de visitarem museus.  

 

4.3 Gênero, velhice e memória: um fio entre o passado e o presente na 

contemporaneidade  

De acordo com Beltrão e Camarano (2002) nos últimos anos vêm ocorrendo 

mudanças em relação à concepção do próprio indivíduo idoso e sobre a velhice8, 

uma vez que a categoria idoso, assim como qualquer outra, possui demandas 

específicas. 

A velhice só passa a ser uma preocupação social no final do século passado. 

A categoria, enquanto objeto de estudos, adentra a academia e passa a ser alvo de 

políticas públicas (PEIXOTO, 2006). De acordo com a autora um momento 

importante para o estudo da velhice no Brasil aconteceu no final da década de 1960, 

quando se adotou, a exemplo dos países europeus, a expressão “idoso”, 

substituindo, assim, a expressão “velho”, já que essa expressão tem uma conotação 

pejorativa. 

Historicamente, as sociedades humanas definem padrões de 

comportamentos e, dessa forma, vão se consolidando formas de se olhar para o/a 

idoso/a, estabelecendo-se “naturalmente” regras que indicam a estes/as como 

vivenciar essa etapa da vida. Contudo, envelhecer extrapola as barreiras de um 

processo social, econômico e relacional.  

Antes, envelhecer dizia respeito às experiências subjetivas e singulares de 

cada indivíduo. Caracterizava-se por situações vivenciadas em alguns momentos de 

forma homogênea e, em outros, marcados pela diferença de acordo com o gênero e 

a classe social dos indivíduos. Segundo Motta (1999, p. 193): 

A vida social é estruturada em conjuntos de relações que em 
interface, ou articuladas dinamicamente, lhe dão sentido (...) os mais 

                                                           
8
 Usa-se aqui o termo velhice no sentido técnico do termo, ou seja, para referir-se à fase na qual se encontra o 

adulto-idoso com 60 ou mais anos de vida. Toma-se a idade de 60 anos por base de delimitação desta fase a 

partir do Estatuto do Idoso, instituído em outubro de 2003. 

 



82 

 

determinantes desses sistemas de relações são as classes sociais, 
os gêneros, as idades/gerações e as raças/etnias.  

 

Para a autora, cada conjunto é explicativo de um aspecto da vida social, 

porém incapaz de dar conta de maneira isolada, de toda a complexidade que 

permeia o tecido social, mesmo porque “são aspectos co-extensivos, isto é, 

recobrem-se parcialmente um ao outro” (MOTTA, 1999, p.193). 

Sob a ótica das relações de gênero, a trajetória de vida de homens e 

mulheres, enquanto seres que são constituídos socialmente, “vem determinando 

diferentes representações e atitudes em relação à condição de velho/a” (MOTTA, 

1999, p. 207). Assim, o gênero e a idade aparecem como fundamentos da vida 

social desses sujeitos, expressando relações básicas que tecem identidades. A 

compreensão do lugar social do velho implica o entendimento de diferenças que se 

expressam por meio das categorias de gênero e classe social. 

Sendo assim, a velhice é vivenciada de maneira diferente por homens e 

mulheres idosos. Nessa perspectiva, a velhice é percebida como fenômeno biológico 

e cultural, único, e ao mesmo tempo universal, durante o qual o ser humano 

confronta-se com problemas e limitações de ordem biológica, econômica e 

sociocultural que o levam na busca por adaptações, visto que cada um desses 

aspectos interage com todos os outros e é por eles afetado, singularizando o 

processo de envelhecimento, sendo esse processo mais tranquilo para as mulheres 

idosas que para os homens (BALTES, 1997). 

Muitas mulheres idosas experienciam a velhice de modo alternativo e atuante, 

fazendo-se valer de estratégias de enfrentamento, através das quais selecionam 

metas, aperfeiçoam os recursos disponíveis para assim compensarem possíveis 

perdas ou manter os ganhos. Elas conseguem manter preservados sentimentos de 

auto-competência, bem-estar psicológico e crescimento pessoal, enquanto que 

muitos homens idosos, apesar das condições favoráveis para a vivência satisfatória 

da velhice, não conseguem se desvincular dos estigmas negativos ligados a essa 

fase da vida (PEREIRA, 2005). 

Partindo desses pressupostos, o gênero configura a vida individual de 

homens e mulheres na busca por realizações, mudanças e melhores condições de 

vida, ou seja, sua atuação no mundo será de acordo com os significados que esses 
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indivíduos concebem ao seu gênero e suas complexidades. Ainda que esse conceito 

passe despercebido no cotidiano das pessoas, ele atua de modo significativo nas 

suas vidas, pois o gênero, enquanto aspecto biológico construído sócio 

historicamente, determina as relações sociais de poder na sociedade e por ele 

perpassam identidades, subjetividades e histórias de vida (MOTTA, 1999). 

Assim, a diferença de gênero se configura como um dos fatores 

determinantes na vida de mulheres e homens idosos envolvidos na dinâmica do 

contexto sociocultural e político mais amplo do Brasil que, por sua vez, estão 

associados aos fatores socioculturais específicos e individuais.  

Nesse sentido, o envelhecimento é uma fase do desenvolvimento humano 

que envolve alterações biológicas, sociais e psicológicas, associadas a 

determinantes culturais, econômicas e funcionais. Nessa perspectiva, o 

envelhecimento pode se referir ao declínio físico e fisiobiológico; às mudanças de 

papéis sociais; às expectativas da sociedade em relação ao idoso; aos preconceitos 

e estereótipos da velhice; à necessidade de cuidadores para suprir suas 

necessidades; à perda do poder aquisitivo e à redução da contribuição em produção 

para a sociedade; ao declínio ou perda das funções cognitivas; aos sintomas 

depressivos, de ansiedade, autoestima rebaixada, dentre outros aspectos cognitivos 

e emocionais. Deve-se ressaltar que estes aspectos não ocorrem de modo 

separado, eles são interinfluenciáveis (DEBERT, 1999; TEIXEIRA, 2002; TEIXEIRA, 

2006). 

Na cultura ocidental a velhice é vista como algo assustador beirando quase o 

repúdio. A ideia de envelhecer nos causa temores e muitas vezes angústias 

profundas, sendo assim, o processo de envelhecimento surge como um problema 

sociológico de difícil aceitação. Não queremos envelhecer, não queremos ser 

idosos/as, muito embora tal situação ocorra à nossa revelia.  

Envelhecer é mais um aspecto da dialética do mesmo e do outro na 
tensão entre vida e morte, entre o desejo da permanência e a 
inexorabilidade da destruição. O signo dessa tensão é a finitude que 
se reconhece no existir humano, na dialética da facticidade e da 
transcendência. O fato experimentado do envelhecer nos confronta 
diretamente com nossos limites (ZUBEN apud NERI, 2001, p. 160). 
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De acordo com Motta (1999) as idades têm papel preponderante no que diz 

respeito à organização social e, dessa maneira, fica evidente que, entre as 

mulheres, a identidade de gênero é também constitutiva da identidade de velhas. Ela 

ainda nos alerta para o fato de que a idade passou a ser um fenômeno universal e 

quase que exclusivamente feminino. A autora constata que é notório o crescimento 

etário das mulheres no Brasil, o que é ainda mais perceptível nos grupos de 

convivência de “terceira idade”, como, por exemplo, o grupo da UATI, público-alvo 

dessa pesquisa: dos quarenta e sete alunos matriculados, quarenta e seis são 

mulheres. 

O universo que envolve a velhice é habitado por várias simbologias, ora 

ligadas ao gênero, ora ao tempo e ao contexto em que se inserem estes sujeitos. O 

mundo masculino encontra referência num passado de virilidade, beleza e poder. Já 

a mulher idosa associa o seu papel a reprodução, juventude e beleza. Porém, 

constatamos que ambos sonham com o tempo da juventude eterna e talvez com a 

imortalidade. 

As representações sociais em torno da velhice sinalizam quais são os níveis 

de relações estabelecidos entre idosos e os interesses dessa coletividade no que se 

refere ao seu destino. De acordo com Beauvoir isso implicaria dizer: 

É o sentido que os homens conferem à sua existência, é seu sistema 
global de valores que define o sentido e o valor da velhice. 
Inversamente: através da maneira pela qual uma sociedade se 
comporta com seus velhos, ela desvela sem equívoco a verdade – 
muitas vezes cuidadosamente mascarada – de seus princípios e de 
seus fins (BEAUVOIR, 1990, p. 108).   

 

Dessa maneira, envelhecer é um processo inerente à própria existência. A 

velhice estaria intrinsecamente relacionada a um dado momento, a uma condição, 

não contemplando o processo mais amplo e inerente aos seres humanos desde o 

seu nascimento, processo este que estaria definido no termo envelhecimento: “o 

envelhecimento é um processo que se inscreve na temporalidade do indivíduo, do 

começo ao fim da vida. É feito de uma sucessão de perdas e aquisições” (BRUNO, 

2000, p. 19). É nessa perspectiva que Ecléa Bosi (1995) afirma que a memória deve 

ser entendida como um fenômeno social.  
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Apropriando-se dos escritos dessa autora, as narrativas das experiências 

vivenciadas, desde a infância até a velhice, podem ser abordadas de forma 

comparativa, como reflexão, fornecendo elementos que dizem respeito aos 

sentimentos do que já foi feito ao tempo em que estabelece vínculos entre as 

memórias individuais e coletivas. Assim, dar voz aos idosos implica necessariamente 

em ouvir as lembranças de mulheres que percorreram múltiplos caminhos, 

acumulando vivências e hoje rememoram releituras de uma temporalidade passada, 

mas que se mistura com o presente (BOSI, 1995). 

Procurando estabelecer uma relação entre memória e identidade, Michel 

Pollack (1992), diz que a memória é um fenômeno coletivo. Assim, evidencia-se a 

ligação entre: “memória e sentimento de identidade como a criação de sentido da 

imagem de si, para si e para os outros” (POLLACK, 1992, p. 204). 

Ao longo da história da humanidade, o conceito de memória tem sido um 

campo de estudo importante para a filosofia e a ciência. Tal conceito vai se 

modificando de acordo com a necessidade das suas funções, utilizações e 

importância social, sendo assim, a memória foi e continua sendo explicada de 

acordo com a época; com certeza é construída com os conhecimentos que o ser 

humano detém, no seu espaço e tempo histórico. 

Segundo o dicionário Houaiss da língua portuguesa, memória é “aquilo que 

ocorre ao espírito como resultado de experiências já vividas; lembrança, 

reminiscência”. Porém, durante muito tempo ela foi considerada um fator puramente 

biológico, ou seja, ao modo de funcionamento das células que registram e gravam 

percepções e ideias, gestos e palavras (CHAUÍ, 2002). 

Assim, a memória estaria reduzida à gravação automática, pelo cérebro, de 

fatos, acontecimentos, pessoas e relatos; mas ela não é apenas mero “registro”, 

talvez seja mais adequado pensar nela como uma influência do mundo sobre os 

indivíduos.  

A memória é um fenômeno social, uma construção derivada das relações 

sociais estabelecidas pelos atores sociais, o que transcende o aspecto individual. 

Nesta perspectiva, Rousso (2002), diz que a memória é a presença do passado e, 

ao mesmo tempo da atualidade, pois é o momento atual que lança ao passado as 

indagações em busca de compreensão, possibilitando uma reconstrução constante 



86 

 

do indivíduo, e do universo que habita. A memória é, portanto, o único meio de rever 

o passado no presente.  

Para Bergson (1999), a memória é um fenômeno que prolonga o passado no 

presente. O autor afirma que é do presente que parte o apelo ao qual a lembrança 

responde, e é dos elementos sensório-motores da ação presente que a lembrança 

retira o calor que lhe confere vida. Assim, a memória seria a própria ferramenta de 

conservação do passado, que só sobrevive graças à evocação, no presente, das 

lembranças. 

Para Nora (1993 apud Baller, 2008), a memória é caracterizada como vida, 

carregada por grupos vivos e nesse sentido, está em permanente evolução, aberta à 

dialética da lembrança e do esquecimento, sendo um fenômeno atual. Sendo assim, 

ela não é história, é sim o que registramos em nosso corpo, a construção do que 

lembramos. É seletiva por excelência, pois guardamos tudo aquilo que, por um 

motivo ou por outro, tem ou teve algum significado em nossas vidas. 

O conceito de memória enquanto um fenômeno social se apresenta como um 

processo histórico e tradicional que observa e analisa as características culturais de 

um determinado povo. Nesse sentido, Monteiro, Carelle e Pickler (2008), afirmam 

que esse tipo de memória pode ser interpretada como coletiva, isto é, aquela que faz 

parte das características de um grupo de pessoas, e que ultrapassa a memória 

individual e biológica de um indivíduo tornando-se a memória de uma sociedade.  

Rousso (2002) fala também da memória como reconstrução psíquica e 

também intelectual que traz ativamente uma representação seletiva do passado e 

esse passado não é apenas daquele que recorda, mas também do coletivo no qual o 

recordador fez/faz parte. Neste sentido, as memórias são componentes necessários 

na formação das identidades dos sujeitos, das percepções de si e dos outros, 

daqueles com os quais conviveram ao longo de suas vivências em contextos sociais 

distintos.  

Entretanto, nos dias atuais a memória vem ganhando outras conceituações 

bem como seu funcionamento tem aportes teóricos nas ciências físicas e biológicas, 

além das ciências sociais. Entende-se que para haver memória deve existir 
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passado, e que este com certeza passa por um processo de retenção, esquecimento 

e seleção. 

Quando se trata do idoso, a memória, por mais que seja individual, é coletiva, 

na medida em que traduz experiências e representações produzidas a partir de seu 

contato com diferentes grupos e instituições; ademais, ao lembrar, o idoso reconstrói 

os acontecimentos não “tal como foram”, mas a partir das referências que possui do 

momento presente (BOSI, 2001).  

Aristóteles (1986 apud Smolka, 2000) diz que toda memória implica a 

passagem do tempo. Portanto, só as criaturas vivas que são conscientes do tempo 

podem lembrar, e elas fazem isso com aquela parte que é consciente do tempo. 

Para a autora, as percepções trazidas pelos sentidos são primeiramente tratadas 

pela faculdade da imaginação e são as imagens assim formadas que se tornam 

material para a faculdade intelectual.  

Neste sentido, a imaginação é vista como intermediário entre a percepção e o 

pensamento. É essa parte da alma, responsável por produzir imagens, que 

possibilita os processos superiores de pensamento. A alma nunca pensa sem uma 

„imagem mental‟. Portanto, a memória não é nem sensação nem julgamento, é um 

estado ou qualidade (afeição, afeto) de um deles, quando o tempo já passou 

(SMOLKA, 2000).  

Então, a memória pertence àquela parte da alma à qual a imaginação 

também pertence. Todas as coisas que são imagináveis são essencialmente objetos 

da memória, e aquelas que necessariamente envolvem a imaginação são objetos da 

memória apenas incidentalmente.  

Para Camargo (1994), nós não poderíamos testemunhar o hoje se não 

tivéssemos por dentro o ontem, porque seríamos uns tolos a olhar as coisas como 

recém-nascidos, como sacos vazios. Nós só podemos ver as coisas com clareza e 

nitidez porque temos um passado e ele se coloca para ajudar a ver e compreender o 

momento que estamos vivendo. Desse modo, os museus guardam a memória e 

contam histórias. Conservam em suas coleções objetos fundamentais para a 

memória da comunidade na qual vivemos e tais objetos são a expressão de nosso 

patrimônio natural e cultural. 
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Estabelecer uma relação entre gênero, velhice e museu implica 

necessariamente em pensar as mulheres idosas sob outro ângulo. É despi-las de 

inúmeros preconceitos enraizados em seu processo de construção histórica que 

assumidos como natural. É provocar essas mulheres para que saiam do espaço 

privado e adentrem o espaço público. Michelle Perrot (1992, p. 49), ao afirmar que: 

“da História, muitas vezes a mulher é excluída”, faz emergir uma preocupação que 

há muito envolve os/as intelectuais que estudam as questões relacionadas às 

mulheres.  

Simone de Beauvoir, em sua obra “O segundo sexo” (1949), afirmou 

incisivamente que a história estava incompleta, mesmo que ela se pretendesse 

“universal”, pois na realidade desconsiderava uma metade importante da 

humanidade, as mulheres. Para Gonçalves (2006), não era de se estranhar, 

portanto, a predominância na narrativa histórica de preocupações com o político e 

com o público, as quais entronizavam os homens em suas façanhas heroicas, 

excluindo, quase que por completo, as mulheres enquanto protagonistas e 

produtoras da história. 

O documento, Direitos Humanos e Pessoas Idosas, do Comitê de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, nº 6, de 1995, ressalta que para a auto-realização 

as pessoas idosas deveriam aproveitar as oportunidades de desenvolver seu 

potencial, mediante acesso aos “recursos educativos, culturais, espirituais e 

recreativos da sociedade” (ONU, 1995, p. 16), reforçando a importância de governos 

e organizações internacionais de apoiarem programas que “[...] facilitem o acesso 

físico dos idosos a instituições culturais, museus, teatros, salas de concertos, 

cinemas, etc.”, ao tempo em que provoca as pessoas idosas a romperem os 

estereótipos negativos que lhes foram impostos. Assim, o museu ao tempo em que 

dá visibilidade às mulheres idosas faz com que elas e a sociedade rompam com o 

modelo cristalizado em relação ao conceito de velhice.    
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CAPÍTULO V 

Análise e interpretação dos dados 

 

5.1 Primeiro Encontro: a sondagem 

Antes da visita aos museus, foi promovido um encontro com o público de 

idosas, para que pudéssemos dar alguns esclarecimentos sobre a pesquisa, 

mostrando os museus que seriam visitados, e para sondarmos, através de uma 

conversa, sobre o tema “museus” e expectativas em relação ao trabalho que seria 

realizado.  

O encontro foi previamente agendado e aconteceu na Universidade do Estado 

da Bahia, especificamente na sala 03 do Departamento de Educação, campus VII, 

em Senhor do Bonfim. Esta sala está reservada para os encontros do grupo, que 

acontecem todas as segundas e quartas-feiras. Na sondagem estavam presentes 42 

idosas e 01 idoso.  

Antes de iniciar a sondagem foi apresentada a proposta da pesquisa e foi feito 

o seguinte questionamento: Vocês têm interesse em participar desta pesquisa? A 

resposta foi unânime, todas aceitaram participar. Então, foi distribuído e explicado o 

termo de consentimento livre e esclarecido para todas que estavam presentes. Logo 

em seguida iniciei o “bate papo”. Participaram da conversa 04 monitores, 

distribuídos pela sala para anotar as respostas fornecidas pelas idosas.  

Esta sondagem teve como objetivo conhecer as primeiras percepções das 

idosas sobre museus. Sem a intenção de buscar definições, conceitos, indagamos 

primeiramente sobre o que elas sabem sobre museus. Após este questionamento a 

maioria das idosas queriam responder e isto me obrigou a fazer uma intervenção 

para organizar as falas e facilitar a coleta das informações. Em suas respostas 

apareceram as suas primeiras percepções.  

 

 

 

 

 

Local que guarda um pouco da 

história de alguém, de um 

povo, de uma região. 

Local que guarda a 

memória. 
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Deste modo, destacamos que a partir dos enunciados apresentados, o museu 

é tido como um lugar de memória, que guarda elementos, objetos do passado, ou 

até mesmo, a história de um povo. Há uma percepção de museu associado ao 

passado, conforme foi mencionado no quadro teórico deste texto. 

Quando questionadas se alguém já havia visitado um museu, apenas duas 

idosas afirmaram já ter visitado museus; as demais disseram que tinham muita 

vontade, mas nunca tiveram oportunidade e que agora, mesmo com a idade já 

avançada, esse seria o momento, como podemos perceber nas falas abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Quando questionadas sobre os tipos de museus que existem, a maioria se 

refere aos museus de ciências e apenas as duas idosas que já visitaram museus 

têm uma referência de museu histórico, porque foram esses os museus que elas 

visitaram. 

 

 

 

 

 

 

 

Guarda coisas históricas, por exemplo, se 

achar um osso de dinossauro deve 

guardar para mostrar às pessoas. 

Conhecer um museu é meu 

sonho, sempre fiquei 

imaginando como deve ser 

prazeroso conhecer um local 

que guarda um pouco da nossa 

história. 

Desde criança tenho essa 

vontade, mas nunca pude 

conhecer. Agora, aqui na 

UATI, acho que vou 

conseguir. 

Acho que o museu deve ser 

sobre o corpo humano. 

É um museu de ciências. 

Têm planetários, essas 

coisas que ficam no céu. 

Os museus guardam a 

nossa história, como o 

Museu da Independência.  
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Ainda que suas respostas anteriores remetessem ao passado histórico, ao 

exemplificarem os tipos de museus, as idosas responderam sobre os museus de 

ciências. Mesmo que estes também tenham papel de “lugar de memória” eles têm 

um sentido diferente de um museu de história, principalmente porque, na 

contemporaneidade, vários deles possuem exposições com objetos interativos, 

distinguindo-se, portanto, do papel dos museus como lugares de memória. 

 

5.2 Segundo encontro: a visita aos museus 

As visitas aos museus aconteceram no dia 22 de agosto de 2013, sendo que 

visitamos no turno da manhã o Museu Casa do Sertão e, à tarde, o Museu Antares 

de Ciências e Tecnologia. Nesta parte do texto apresentaremos as impressões que 

tivemos do comportamento das idosas durante as visitas, bem como suas reações 

ao se depararem com os objetos museais e as interações do grupo. 

 

5.2.1 Impressões no Museu Casa do Sertão 

 O Museu Casa do Sertão é um espaço que tem por finalidade preservar e 

divulgar a cultura nordestina, em especial a cultura sertaneja. A sensação das 

idosas ao se depararem com os objetos expostos foi de uma recuperação de 

memória daquilo que já conheciam desde a infância e juventude, do cotidiano da 

vida, em convivência com familiares e amigos. A maioria relatou afinidade com os 

objetos, que se referiam principalmente ao artesanato popular. Ao entrarem no local, 

ficou explícita a expressão de todas, com o olhar atento aos detalhes daquilo que 

estavam vendo. Elas pareciam estar viajando no tempo, ao depararem com objetos 

que traziam lembranças do seu dia-a-dia no sertão, afinal todas são de origem 

sertaneja.  

 Ao entrar no espaço das fotografias as idosas observaram com bastante 

atenção aquelas que estavam expostas e foram várias as manifestações de 

identificação, como podemos observar na fala de uma delas: uma afirmou, ao 

observar uma fotografia de um casamento: “Essa fotografia lembra o casamento da 

minha mãe”; outra afirmou: “Na minha casa tenho fotografias como essas”. Essa 

sensação de reconhecimento foi notada em todos os espaços do museu: a cada 

objeto, um reencontro com o passado. Para Santos (2005, p. 45): 
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O objeto museológico como materialização da memória permite a 
ilusão de não mudar através do tempo, mantendo intacto, sem 
passar pelo envelhecimento inerente à natureza humana, já que a 
conservação deste, o faz atravessar o espaço e tempo, e a sua 
linguagem pode fazer dele um objeto simbólico de uma 
temporalidade. 

  

 Ao visitarem a sala dos brinquedos, passaram a ter um comportamento que 

lembrava uma criança. Todas queriam fazer algum comentário para confirmar que 

conheciam aqueles objetos e que eles fizeram parte de suas infâncias. Uma idosa 

disse, ao ver as bonecas de pano: “as bonecas da minha infância!”; outra disse: 

“brinquei muito com esses brinquedos”, se referindo aos objetos expostos. 

 Todo o percurso no Museu foi guiado por uma monitora, que falava sobre os 

objetos expostos, relatando um pouco da história de cada um. Vale salientar que 

todas ouviam as explicações com atenção, porém interagiam com as colegas e com 

a monitora fazendo comentários. Uma delas fez o seguinte comentário quando a 

monitora falava sobre os brinquedos, “as crianças de hoje não brincam mais com 

esses brinquedos, é uma pena!”. 

Com essa fala, entendemos que os objetos museológicos apresentam-se 

como uma possibilidade para o exercício da reflexão histórica e como um processo 

cognitivo que pode ser um elemento agregador da comunidade, já que a sociedade 

atual não preserva a memória, diante de um mercado que valoriza o imediato e o 

efêmero. 

 Na sala de utensílios domésticos, os comentários de reencontro com os 

objetos continuaram e muitas voltaram ao tempo da sua infância e mocidade. Uma 

delas afirmou que o primeiro presente que recebeu do seu pai foi uma máquina de 

costura, e continuou: “meu pai me deu essa máquina para eu aprender a costurar e 

ser uma boa dona de casa”. Outra idosa completa o pensamento da colega dizendo: 

“hoje as coisas mudaram, mas no nosso tempo toda moça deveria apender a 

costurar, fazer renda, cozinhar para ser uma boa esposa”. 

 O reencontro com esses objetos transportaram as idosas para um período 

das suas vidas que, segunda elas, é muito diferente dos dias de hoje, fato 

evidenciado na fala a cima. Nesse período, por volta dos anos quarenta do século 

XX, existia um conjunto de valores que os pais transmitiam aos seus filhos, alguns 

se aplicavam indistintamente ao menino e à menina: “Respeito”, “Obediência”, 
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“Honestidade”, “Trabalho”; mas outros se referiam apenas ao contingente feminino: 

“Submissão”, “Delicadeza no Trato”, “Pureza”, “Capacidade de Doação”, “Prendas 

Domésticas” e “Habilidades Manuais” (BIASOLI-ALVES, 2000). 

 Outro fato que consideramos importante foi comentado por elas durante a 

visita, em relação à criatividade humana para criar peças tão úteis. Uma idosa fez o 

seguinte comentário: “o homem daquele tempo era inteligente para fazer esses 

objetos tão úteis, que facilitou a vida de todos nós”. Outra destacou a capacidade de 

reutilizar objetos, quando apontou para um ralador de coco e disse: “esse ralador foi 

feito de uma lata de óleo vazia que iria parar no lixo e contaminar o meio ambiente”. 

Esse comentário foi compartilhado por muitas outras idosas, que também 

apontavam para outros objetos que eram fabricados a partir de objetos que iriam 

parar no lixo. 

 Ao entrar no espaço Lucas da Feira, a mediadora do museu fez uma breve 

introdução sobre o local, onde se encontravam as réplicas de enormes máquinas, 

como meios de transporte da época; utensílios para o trabalho na roça, utilizados 

por muitas ali presentes, que diziam ter trabalhado em fazendas. Ouviram as 

explicações, de forma atenta e participativa. Muitas narraram algumas de suas 

histórias de vida; olhavam atentamente a cada detalhe do que estavam vendo; 

tentavam manipular as máquinas, mesmo sabendo que eram apenas réplicas. Uma 

idosa, ao se deparar com uma máquina de fazer farinha, comentou: “ainda 

conseguiria trabalhar com estas máquinas, mesmo de olhos fechados. Quando 

trabalhava na roça com meus pais, fazia isso só pra conseguir um trocadinho pra no 

final do mês ter um dinheirinho pra curtir um forrozinho e paquerar, lá na roça 

mesmo, era tão bom!”.   

 O local preserva a cultura sertaneja, guardando aspectos do cotidiano da 

mulher e do homem sertanejos. Todas mostraram ter conhecimento prévio do que 

estavam observando e isso se tornou bastante perceptível, já que, ao serem dadas 

as explicações, elas complementavam com o que já sabiam. Uma das idosas 

mostrou a todos como se usava o pilão, a máquina de farinha e a moenda de cana, 

explicando detalhadamente como eram feitos os processos. 
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5.2.2 Museu Antares de Ciência e Tecnologia  

O local foi apresentado como um todo por uma museóloga, que conduziu todo 

o percurso como mediadora, despertando a curiosidade sobre como se deu o início 

de tudo no universo. No início da visita foram conduzidas ao local das eras e épocas 

do planeta Terra, onde havia réplicas grandes de dinossauros e pterossauros (figura 

14), que foram apresentados pela guia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
                
Figura 14: Local das eras e épocas do planeta terra com réplicas de grandes  

             dinossauros e pterossauros do Brasil.                                                                     
             Fonte: Bastos, 2013 

 

Muitas comentavam que os dinossauros eram muito grandes; que 

esmagariam um ser humano; que eram carnívoros; feios; tinham um pescoço muito 

grande; e de forma curiosa responderam a um questionamento da mediadora, 

quando perguntou para o grupo: como teriam se originado os dinossauros? Uma 

delas respondeu que só sabia que eles eram os pais das lagartixas, porque teriam 

partes parecidas, e que teria alguma relação também com a explosão do Big Bang. 

Foram também questionadas sobre o que teria acontecido para a mudança de eras 

e elas responderam que teria sido a queda de um meteoro, que ocasionou 

mudanças no ambiente e surgiram novas espécies. 
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O segundo espaço visitado foi o Stonehenge (figura 15). O grupo mostrou-se 

mais atento ao que era explicado e menos participativo, pois não tinham 

conhecimento prévio da história do que estava ali representado e comentaram que o 

lugar era bem organizado, mas que parecia um local para pouso de discos 

voadores, questionando se seria para isso mesmo. Desse espaço, foram conduzidas 

para o ambiente denominado corrida espacial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 15: Visita e contemplação do Stonehenge.                                                                                   
           Fonte: Bastos, 2013 

 

No espaço corrida espacial a mediadora iniciou falando do local e foi logo 

fazendo um questionamento: “o que seria a corrida espacial para vocês?”. Elas 

responderam: “seria uma viagem à lua, andar na lua, mas que poderia ir de foguete”, 

apontando para uma réplica enorme de um foguete presente no museu. Foi 

perguntado também: “qual teria sido o primeiro ser vivo a ir à lua?” Nenhuma idosa 

soube responder a esse questionamento. Notamos uma menor interação das idosas 

com os objetos expostos, se comparados com o Museu Casa do Sertão, e 

atribuímos este fato à metodologia utilizada pela mediadora, que foi de conduzir todo 

o percurso, não deixando as idosas com autonomia para observarem os objetos e 

fazerem seus questionamentos e observações, e também a profunda identificação 

existencial com os objetos ligados à memória sertaneja.  
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Um dos momentos mais interessantes neste museu, segundo as idosas, foi 

quando elas entraram na cúpula. Neste local, mesmo que de forma imaginária, 

puderam ter a sensação de “pisar na lua”. Em seguida, tiveram a noção de como 

seria realmente o universo. No planetário, conheceram a história da astronomia e 

foram questionadas sobre o que visualizamos no espaço e por que visualizamos 

estrelas diferentes? Uma idosa respondeu que poderia ser devido ao movimento da 

Terra.  

Por último foi visitado o Espaço Natureza, ambiente expositivo interativo onde 

o visitante tem a oportunidade de conhecer os quatros diferentes biomas baianos, 

bem como refletir sobre a preservação e destruição do meio ambiente, além de 

observar aspectos da anatomia de vertebrados em seus habitats naturais, a partir de 

coleções osteológicas. As idosas demostraram ter familiaridade com o que estavam 

vendo. Vale ressaltar que neste espaço as idosas ficaram livres para observar sem a 

participação da mediadora e demostraram maior interesse pela exposição, pois 

pudemos observar uma maior interação entre o grupo e com as exposições, como 

podemos observar na figura 16.  

 
 

Figura 16: Visita ao Espaço Natureza onde estavam expostas réplicas de alguns animais em seus 
  respectivos biomas.                                                                               
  Fonte: Bastos, 2013.  

 

5.3 Terceiro encontro: o grupo focal 

Apenas o museu 
pode salvaguardar as coisas que representam  

ao mesmo tempo nosso patrimônio e nossa tecnologia,  
que reflete a pesquisa e a experiência, 

os frutos da atividade natural e humana.  
 (VARINE, 1996) 
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Para efeito de análise, as falas obtidas através da realização do grupo focal 

foram agrupadas em categorias, as quais foram organizadas de acordo com os 

discursos das idosas em interação no grupo focal. 

 

5.3.1 Aprendizagem: continua na terceira idade 

O ser humano é um ser aprendiz. Desde o momento do nascimento até o seu 

momento final, a vida lhe cobra uma aprendizagem contínua, seja para que possa 

sobreviver, ou ainda, viver com qualidade. Por isso, há vários motivos pelos quais se 

entende que a aprendizagem contínua é um processo fundamental na vida, em 

todas as suas etapas. Neste sentido, é fundamental para o adulto-idoso encontrar 

espaços que lhe possibilitem abrir novos caminhos criativos para a sua integração 

na sociedade, e que lhe possibilite construir uma leitura mais ampla de mundos 

possíveis. 

Sendo assim, a aprendizagem contínua é importante, especialmente na 

terceira idade e, principalmente, quando esta é organizada como atividade grupal 

que possibilita o contato com outras pessoas, e quando possibilita apoio e relações 

com outras pessoas, além de aprendizagem voltada para questões específicas de 

interesse do idoso, fatores estes que podem promover resiliência9. 

Neste sentido, as visitas programadas em museus podem favorecer a 

aprendizagem da pessoa idosa. Entretanto, Hein (1998) afirma que, com base em 

estudos feitos no contexto dos museus, a aprendizagem só pode ocorrer quando os 

visitantes conseguem fazer conexões entre aquilo que estão vendo, fazendo ou 

sentindo, com base nos seus conhecimentos prévios.  

Quando foram questionadas sobre o que haviam aprendido nas visitas aos 

dois museus, as respostas das idosas indicam que no Museu Antares de Ciência e 

Tecnologia novos conhecimentos foram construídos, porque elas tiveram a 

possibilidade de vivenciar experiências e relatos sobre assuntos relacionados a 

Ciências que elas antes não tiveram acesso. Acreditavam que no Brasil nunca 

                                                           
9 Resiliência foi definida por Groteberg (2005, p.15) como “a capacidade humana para enfrentar, 

vencer e ser fortalecido ou transformado por experiências de adversidade”. 
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existiram dinossauros (figura 17) e que esses seres eram coisa de televisão, como 

podemos observar em duas das falas.  

“Aprendi tantas coisas. Não sabia que no Brasil já teve 

dinossauros, pensava que isso era coisa de televisão. Que 

negócio bonito, fiquei encantada!” (Dona Margarida) 

 
               
                 Figura 17: Idosas interagindo no espaço Dinossauros e Pterosouros do Brasil. 
                 Fonte: Bastos, 2013. 

 

 

Uma das idosas manifestou interesse pelo meteorito bendengó: 

 “O meteorito chamou muito a minha atenção, principalmente 

quando fiquei sabendo que caiu em Uauá, aqui na Bahia, tão 

pertinho da gente e eu não sabia. fiquei impressionada e 

jamais irei esquecer”. (Dona Rosa) 

Segundo Marandino (2001), os museus se caracterizam como espaços de 

produção, educação e divulgação do conhecimento e, para Rocha, Lemos e Schall 

(2010), o papel educativo desses espaços vai além do oferecer conteúdos em 

linguagem expositiva; abrange diferentes dimensões, como promover a interação 

social entre os visitantes, explorar experiências afetivas, proporcionar acesso à 

cultura e estimular a aprendizagem. 
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           Ainda segundo as autoras, se considerarmos que a formação dos indivíduos 

se efetiva a partir do conjunto de experiências vivenciadas em diferentes contextos, 

o processo de aprendizagem pode iniciar-se antes da chegada ao local de visita e se 

estender para além da sua duração.  

 Sendo assim, as atividades educacionais com a terceira idade indicam que 

aprender está deixando de ser simplesmente condição para manter posições atuais 

ou conseguir melhores salários, tornando-se uma maneira de se divertir, de ocupar a 

mente, de preencher o tempo e, principalmente, de estar em sintonia com a 

atualidade, ou seja, os idosos querem experiências de aprendizagem que sejam 

significativas, relevantes e úteis para suas vidas. 

 

5.3.2 Museu como espaço de lazer associado à ludicidade 

A ludicidade associada às ações museais possibilita ampliação da atuação 

desse espaço na dinâmica social. Através dela, o museu pode ser ressignificado, 

colaborando com a participação social, podendo ser um elemento capaz de integrar 

diversas faixas etárias, não se restringindo apenas à aprendizagem, o que possibilita 

assumir outro papel importante, também, que é o de encantamento, de espaço de 

fruição. Afinal, as práticas culturais não são lúdicas em si mesmas; elas são 

construídas na interação dos sujeitos com a experiência vivida (GOMES, 2004). 

Sendo assim, o lazer está presente em todas as fases da existência humana 

e vai muito além do simples brincar de uma criança ou de uma atividade distrativa e 

sem importância. É uma característica fundamental da condição do ser humano e 

correlaciona-se, diretamente, com a cultura (CASTILHO, 2013). Para Gomes e 

Elizalde (2012, p. 30): “o lazer é uma prática social complexa que pode ser 

concebida como uma necessidade humana e como uma dimensão da cultura 

caracterizada pela vivência lúdica de manifestações culturais no tempo/espaço 

social”. 

Portanto, o museu, enquanto um espaço de lazer, pode se revelar, através de 

suas práticas, como um lugar que não aloca apenas um conjunto de elementos, 

objetos e práticas de valor cultural, mas também que guarda resultados da relação 

do ser humano com seu tempo/espaço. Nesse sentido, os museus são espaços de 

produção de novos saberes e oportunidades de lazer e brincadeiras, sendo que 
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seus acervos e exposições favorecem a construção social da memória e a 

percepção crítica da sociedade.  

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 

não só pode como deve ser, sim, lugar de brincar. Durante as visitas, as idosas 

aprenderam, mas também se divertiram muito, interagindo umas com as outras e 

com os objetos e exposições, principalmente no Museu Antares de Ciência e 

Tecnologia. Neste, em algumas exposições, os visitantes são convidados a interagir 

e o que mais chamou atenção das idosas foi a cúpula (figura 18) que simula uma 

caminhada em solo lunar. Como podemos observar em algumas das falas das 

idosas: 

“Gostei muito da cúpula, foi muito bom! Me senti andando na 

lua, me senti uma criança”; (Dona Margarida) 

“Foi muita diversão”; (Dona Angélica) 

“Me divertir muito”. (Dona Rosa) 

Sendo assim, os museus, tidos como espaços de educação, são instituições 

que podem, por meio de suas práticas educativas, ao incorporar elementos do lazer, 

ser lidas, interpretadas e estabelecer diálogos, não podendo ser tidos como um 

produto acabado, ainda que histórico-socialmente condicionados (SANTOS, 2008).  

 

 
       
      Figura 18: Idosas interagindo com a cúpula que simula uma caminhada lunar. A: Idosa se 
      preparando para a caminhada; B: Idosa fazendo a caminhada. 
      Fonte: Bastos, 2013 
 

A
a 
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Neste sentido, entendemos que, nos espaços museais, pode ser 

desenvolvido um processo educativo no qual o sujeito não tem a obrigação, seja por 

regras ou leis, de aprender algo, o que foi constatado durante a visita aos dois 

museus. Neste período em que elas se encontravam nestes espaços, elas ficaram 

livres e não foram obrigadas e nem induzidas a interagir com os objetos, porém, no 

Museu Antares, todas fizeram questão de entrar na cúpula e ter a sensação de 

andar em solo lunar (figura 19). Ao sair, todas confirmavam o prazer de ter vivido 

aquela experiência, como afirma uma delas: 

“Quando comecei andar e via aqueles buracos enormes eu 

pensava: meu Deus será que vou conseguir sair? Não posso 

cair nesses buracos e ao sair era uma sensação de alívio 

misturada com prazer, uma sensação boa que não sei 

explicar.” (Dona Rosa) 

Outra idosa também relata essa mesma sensação.  

“Na lua eu ia flutuando. Quando vi aquelas crateras tive a 

sensação de que estava andando na lua. Foi muito real. Pensei 

que fosse cair em um daqueles buracos. Foi muito 

interessante”. (Dona Hortência)  

 

 
                           
                           Figura 19: Idosas aguardando na fila para entrar na cúpula que simula 
                           uma caminhada em solo lunar. 
                           Fonte: Bastos, 2013. 

 



102 

 

Com essas falas, percebemos que os museus vêm sendo caracterizados 

como locais que possuem uma forma própria de desenvolver sua dimensão 

educativa e, cada vez mais, visualizam a interatividade como uma, das muitas, 

ferramentas para uma educação considerada não formal, sendo um lugar capaz de 

interagir com os sujeitos, favorecer a participação social e promover a 

democratização e a cidadania. Colinvaux (2005, p. 82) argumenta: 

que a possibilidade de interagir com objetos e fenômenos, 
equipamentos e dispositivos é motivadora, despertando curiosidades 
e, consequentemente, possibilitando aprendizagens específicas 
neste campo e contribuindo para a cultura científica do público. 

 

Nessa perspectiva, o museu, como espaço educativo que é, passa a 

contemplar outras formas de interação, valorizando patrimônios materiais e 

imateriais e, democratizando, assim, a própria educação. 

Assim, o museu, em uma nova conjuntura, começa a se transformar em um 

espaço capaz de favorecer a cidadania, rompendo com a estrutura tradicionalista 

que distanciava o público através de ações sectárias que impediam a aproximação 

de determinadas classes e grupos da sociedade, como os idosos. Estes espaços 

passaram a inserir novas práticas, situando o museu no contexto social vivenciado 

pela população, o que, certamente, fez com que as sociedades se sentissem 

responsáveis pela preservação e constituição desse espaço (GOUVÊA et al., 2001). 

Nessa perspectiva, os museus são considerados hoje como espaços de 

encontro, de debate, que não possuem produtos acabados, que se comunicam e se 

transformam, promovendo educação e lazer por si mesmos. Sendo assim, podemos 

afirmar que estes espaços chegam ao século XXI como lugares de relativo sucesso 

entre um público muito heterogêneo, oferecendo oportunidades de lazer e de 

obtenção de conhecimentos.  

Se analisarmos a compreensão oficial de museus proposta pelo ICOM 

notaremos que ela já indica algumas aproximações entre o museu, a educação e o 

lazer. Para o Instituto, os museus são entendidos como instituições sem fins 

lucrativos, de caráter permanente, que são colocados a serviço da sociedade e de 

seu desenvolvimento, abertas ao público, que adquirem, preservam, pesquisam, 

comunicam e expõem, para fins de estudo, educação e lazer, testemunhos materiais 

e imateriais dos povos e seus ambientes (ICOM, 2009).  
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5.3.3 Idosas e Memória: de volta ao passado 

Os museus são lugares de memória onde se procura dar espaço para que 

diferentes grupos sociais possam ter as suas histórias preservadas, estudadas e 

compartilhadas. Os museus têm também seu papel de reconhecimento das 

identidades dos povos, valorizando-as, assim como as suas culturas. Esse enfoque 

de memória e preservação da cultura e identidade, em especial a sertaneja, foi 

evidenciado no Museu Casa do Sertão.  

Neste museu foram várias as narrativas de pertencimento. As idosas 

identificaram tanto os objetos que elas ainda têm em casa como também os objetos 

relacionados às suas vidas, mas com as quais há muitos anos não tinham contato 

devido aos avanços tecnológicos e à migração da zona rural para os centros 

urbanos. Reconheceram, por exemplo, a casa de farinha (figura 20), local onde 

muitas delas trabalharam desde a infância, como podemos constatar em uma fala: 

“Quando vi a casa de farinha fiquei emocionada, porque na 

minha infância trabalhei muito, desde ralar a mandioca, sevar e 

fazer a tapioca. Ajudava meus pais”. (Dona Violeta) 

 

 
                     
                     Figura 20: Ambiente que simula uma casa de farinha. 
                     Fonte: Bastos, 2013 
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Em outros espaços, muitas de suas experiências foram rememoradas, 

lembranças comuns a quase todo o grupo. Conforme relato da museóloga da 

instituição, elas tiveram um olhar diferenciado de outros visitantes que costumam 

frequentar o museu, assumindo o papel de mediadoras durante a visita, e nós, nos 

transformamos em público para quem elas explicaram o seu conteúdo, ou seja, o 

contrário do que geralmente acontece. Houve uma intensa identificação com os 

objetos “musealizados” observados na exposição, um “re-encontro” com parte de 

suas vidas em outros tempos e lugares (figuras 21, 22 e 23). 

“O carro de boi, quando ouvia o barulho sabia que fulano 

estava se aproximando”. (Dona Rosa) 

 

 
 
             Figura 21: Carros de boi expostos no espaço Lucas da Feira no Museu Casa do Sertão. 
             Fonte: Bastos, 2013. 
 
 

 

“Faz tanto tempo que não via um oratório daqueles. 

Antigamente toda casa tinha um cantinho para o oratório. 

Quantas vezes saíamos em procissão para chover carregando 

um oratório”. (Dona Camélia) 
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                  Figura 22: Oratório, símbolo da fé do sertanejo. 
                  Fonte: Bastos, 2013. 
  

 

“A cama do sertanejo (cama de vara com colchão de capim). 

Já dormi tanto nessa cama. Lembrei do meu pai, porque 

quando o colchão estava muito usado ele trocava o capim”. 

(Dona Angélica) 

 
                 
               Figura 23: Cama construída com varas e forrada com capim. 
               Fonte: Bastos, 2013. 
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Segundo Eclea Bosi, estes seriam:  

objetos biográficos, pois envelhecem com o possuidor e se 
incorporam à sua vida (...) Cada um desses objetos representa uma 
experiência vivida, uma aventura afetiva (...) porque considera que 
eles são incorporados à vida das pessoas, representam experiências 
vividas, uma aventura afetiva do proprietário (...) Só o objeto 
biográfico é insubstituível: as coisas que envelhecem conosco nos 
dão a pacífica sensação de continuidade (BOSI, 2003, p. 9). 

 

 Para Bérgson (1999), nos conhecemos e reconhecemos por meio dessas 

percepções e lembranças, dos registros que fazemos de fatos passados, de objetos 

e coisas que nos são caras, que nos identificam socialmente. Portanto, preservar 

estes objetos e torná-los “bens” sempre presentes e disponíveis ativa a nossa 

memória e, consequentemente, nutre a nossa identidade cultural.  

Com isso, a preservação do bem cultural proporciona a construção de uma 

“memória”, que permite o reconhecimento de características próprias, ou seja, 

reafirma a identidade. Uma não está dissociada da outra já que a sua junção é que 

promove o fortalecimento de uma consciência histórica. 

Portanto, os museus guardam a memória e contam histórias. Conservam em 

suas coleções objetos fundamentais para a memória da comunidade nas quais 

vivemos. Tais objetos são a expressão de nossos patrimônios natural e cultural e, de 

acordo com Caldas (2013), o Museu Casa do Sertão é identificado como lugar 

memória da cultura popular sertaneja no estado da Bahia. 

Sendo assim, as memórias são componentes necessários na formação das 

identidades dos sujeitos, das percepções de si e dos outros, daqueles com os quais 

conviveram ao longo de suas vidas em contextos sociais distintos. Para dona Rosa, 

a cama de couro (figura 24) a levou para uma fase muito bonita da sua vida, ainda 

na sua infância. 

“Quando vi a cama de couro lembrei da minha infância, porque 

na minha casa tinha uma cama daquelas e ficava na cozinha. A 

noite ficávamos todos na cama, uns sentados outros deitados, 

enquanto minha vó contava histórias e assava carne, ai que 

saudade! Quando vi aquela cama me deu vontade de chorar”. 

(Dona Rosa) 



107 

 

 
     
   Figura 24: Cama de couro, encontrada nas casas dos senhores. 
   Fonte: Bastos, 2013.  

 

De acordo com Bosi (2001), quando se trata de idoso, a memória, por mais 

que seja individual, é coletiva, na medida em que traduz experiências e 

representações produzidas a partir de seu contato com diferentes grupos e 

instituições; ademais, ao lembrar, ele reconstrói os acontecimentos não “tal como 

foram”, mas a partir das referências que possui no momento presente. 

Por isso, de acordo com Santos (2005), a necessidade do público na 

afirmação da sua identidade ocorre com a preservação do patrimônio cultural, mas 

ele não pode ser estático, pois a musealização do objeto pode gerar um 

distanciamento, se não houver o entendimento que este é representativo da história, 

que expressa os estilos de vida, as relações sociais, os modos de produção, as 

artes, ciências e técnicas. 

E o museu, entendido a partir da relação do homem/objeto, possui uma 

dinâmica que permite, através do reconhecimento, a preservação e a comunicação, 

e assim, com o vínculo com o passado, se forma a identidade e a sua permanência, 

bem como a sua reconstrução e a sua transformação. Estas características foram 

marcantes no Museu Casa do Sertão. 

Assim, nos conhecemos e reconhecemos por meio dessas percepções e 

lembranças, dos registros que fazemos de fatos passados, de objetos e coisas que 
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nos são caras, que nos identificam socialmente. Portanto, preservar, tornar “bens” 

sempre presentes e disponíveis, ativa a nossa memória e, consequentemente, nutre 

a nossa identidade cultural (BÉRGSON, 1999).  

 

5.3.4 Brinquedos e Brincadeiras de Criança: ainda guardo nas lembranças 

As narrativas das experiências vivenciadas, desde a infância até a velhice, 

podem ser abordadas de forma comparativa, como reflexão, fornecendo elementos 

que dizem respeito aos sentimentos do que já foi feito ao tempo em que 

estabelecem vínculos entre as memórias individuais e coletivas. Assim, dar voz às 

idosas implica necessariamente em ouvir as lembranças de mulheres que 

percorreram múltiplos caminhos, acumulando vivências e hoje reconstroem 

releituras de uma temporalidade passada, mas que se mistura com o presente 

(BOSI, 1995). 

Sentar para ouvir as idosas foi sem sombra de dúvidas uma experiência 

marcante, pois foi necessário registrar atentamente cada fala, cada gesto, cada 

lembrança, cada saudade sendo concretizada por meio das palavras. As palavras 

ditas naquele momento eram sagradas e vinham do lugar mais intimo e profundo, do 

cantinho mais reservado, mais escondido daquelas mulheres que, ao regressarem 

no tempo e no espaço das suas brincadeiras, voltavam a ser crianças.  

No processo de construção das identidades pessoais e coletivas, as 

brincadeiras têm papel preponderante, sendo a infância um momento ímpar de 

descobertas contínuas. Os brinquedos e as brincadeiras utilizadas nesse momento 

irão dar contornos aos desenhos projetados para a vida adulta. A criança vai sendo 

formada e se formando de maneira lúdica e inconsciente e, nesse sentido, não há 

um compromisso com o erro e o acerto, o prazer é o que conta. Contudo, nesse 

brincar há uma intencionalidade, há um direcionamento projetado pelo mundo 

adulto, o que poderíamos chamar de um ensaio daquilo que seremos na vida adulta. 

Durante a nossa conversa na realização do grupo focal pudemos constatar 

que alguns brinquedos e algumas brincadeiras presentes no Museu Casa do Sertão 

marcaram a vida dessas mulheres que viveram sua infância entre as décadas 30 e 

40 do século XX. A experiência no Museu Casa do Sertão foi uma volta ao passado. 

Quando as idosas se depararam com a exposição dos brinquedos e brincadeiras, 
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foram vários os relatos de reconhecimento. Sendo assim, quando mostramos as 

imagens dos brinquedos e das brincadeiras que estavam expostas e solicitamos que 

as idosas relatassem o que sentiam, algumas se emocionaram e queriam voltar ao 

tempo e ser criança outra vez. Como podemos constatar na fala de Dona Angélica 

quando viu as bonecas de pano (figura 25): 

“Já tive várias dessas bonecas, minha vó fazia pra mim. Me 

deu uma saudade, uma vontade de voltar a ser criança e 

brincar com aquelas bonecas”. 

Foi interessante perceber que brincar com boneca de pano era uma 

brincadeira comum a todas as meninas daquela geração. Mesmo tendo vivido em 

espaços e em meios sociais diferentes, elas tinham uma conexão, um projeto 

comum traçado e no qual elas deveriam se encaixar. Segundo Dona Hortência:  

“Uma das brincadeiras da minha época era brincar de boneca 

de pano”.  

Brincar de boneca é eleito por Dona Rosa como sua brincadeira preferida: 

“A boneca, o que eu mais gostava era uma boneca de pano do 

meu tamanho, tinha os cabelos compridos e eu tinha que 

arrumar sempre esses cabelos e ela vestia a mesma roupa que 

eu. Era como se fosse uma irmã mais nova, pra mim ela era 

tudo. Eu levantava e cuidava de mim e logo depois eu ia cuidar 

da boneca, eu limpava ela, sacudia pra tirar a poeira, pois eu 

não podia lavar porque era de pano e foi minha avó que fez , 

porque minha avó era costureira”.  
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                  Figura 25: Bonecas de pano expostas, brinquedos do tempo da Vovó. 
                  Fonte: Bastos, 2013 

  

 

Essas falas carregadas de saudades, de um tempo que não volta mais e 

submersas num espaço e num tempo no qual às meninas competia brincar de ser 

mulher, nos ajudam a compreender que os espaços das brincadeiras são espaços 

de gênero, neles ficam nítidos o que compete aos meninos e o que compete às 

meninas. Segundo Jarvis (2009) é nesses espaços que as crianças estão 

desenvolvendo ativamente sua compreensão de gênero ao tempo em que exploram 

os conceitos do ser menina e do ser menino.  

 Por outro lado, as idosas apontaram outros objetos expostos como sendo 

brinquedos apenas dos meninos, como os carros de lata, os carrinhos de rolimã e o 

pneu com cabo de vassoura (figura 26). 

“Na minha época, meninas não brincavam com meninos, esses 

brinquedos aí eram só dos meninos. Na minha casa tinha 

esses carrinhos de lata, mas só meus irmãos podiam brincar”. 

(Dona Camélia) 

 E dona Violeta completa a fala da colega dizendo: 

“Não vou mentir, Eu tinha muita vontade de brincar com os 

brinquedos dos meninos, mas era proibido, agente só podia 
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brincar de boneca de pano, de fazer roupas para as bonecas e 

de fazer comida, só coisas de menina, hoje as coisas estão 

diferentes, meninos brincam com meninas”. 

Nesse sentido, podemos perceber o quanto os brinquedos e as brincadeiras 

eram demarcadas e delimitadas entre o que pode e o que não pode, o que deve e o 

que não deve, entre aquilo que era culturalmente aceito e o não aceito, 

estabelecendo, assim, um abismo simbólico e real, dividindo o mundo das crianças 

no mundo dos meninos e no mundo das meninas. Quando viram as imagens do 

carrinho de rolimã, o pneu com cabo de vassoura e os carinhos de lata, foram 

unânimes em afirmar que esses eram brinquedos de meninos. 

“Meus irmãos tinham esses carrinhos e eram eles que faziam.” 

(Dona Rosa) 

“Esses aí só os meninos podiam brincar, as nossas 

brincadeiras eram mais dentro de casa.” (Dona Violeta) 

 

 
      
     Figura 26: Brinquedos de meninos.  A - Carro de rolimã, pneu com cabo de vassoura. B -        
     Carrinhos feitos de latas. 
     Fonte: Bastos, 2013. 

 

 

De acordo com as falas, percebemos que os brinquedos e as brincadeiras 

produzidas e reproduzidas cotidianamente pelas idosas ainda na infância iam 

traçando, projetando o espaço que a sociedade da época reservava a elas. Esse 

espaço, Louro (2007) define como o espaço privado, sendo ele limitado ao ambiente 

doméstico, ao cuidado com as coisas do lar, dos filhos e filhas, esse foi e é o espaço 

A B 
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historicamente destinado às mulheres. Aos homens compete o espaço público, a 

rua, a sociedade, a política, simbolizado pelo brincar fora.  

Neste sentido, fica evidenciado o quanto as brincadeiras num determinado 

contexto social, cultural e econômico vão tecendo, vão construindo e formando as 

pessoas. Durante a realização da visita ao Museu Casa do Sertão e durante a 

realização do grupo focal foi sendo evidenciada de forma nítida a intencionalidade 

dos brinquedos e das brincadeiras que marcaram a infância dessas mulheres.  

O brincar dessas meninas se constituía na verdade em uma oficina, na qual 

elas aprendiam a ser mães, donas de casa e mulheres obedientes aos seus 

maridos. Ao brincar de boneca, cuidando delas como se fossem bebês, elas 

ensaiam a maternidade, pregada como algo natural e sagrado e cuja experiência 

toda menina teria que vivenciar para se tornar uma mulher de verdade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A principal motivação para a presente investigação foi compreender a 

percepção e analisar o comportamento das idosas quando elas se deparam com 

experiências museais, tendo em vista que este público tem sido pouco contemplado 

nas investigações relacionadas ao estudo de público em museus. 

Os resultados fornecem um importante conjunto de dados empíricos sobre o 

comportamento das idosas em museus de ciências e em museus de história 

regional. A partir da interpretação dos dados obtidos nos três momentos (sondagem, 

visita ao museu e grupo focal), consideramos que as idosas apresentam algumas 

percepções diferentes e outras em comum em relação às exposições no Museu 

Antares de Ciências e Tecnologia e ao Museu Casa do Sertão. 

No Museu Casa do Sertão, foi um reencontro com o passado, todos os 

objetos expostos de alguma forma fizeram parte da vida das idosas, começando 

pelos brinquedos, passando pelos utensílios domésticos até os instrumentos de 

trabalho. Neste museu notamos que as idosas interagiram com os objetos com certa 

familiaridade, ficaram a vontade para comentar sobre os objetos e relembrar do 

passado. Nesse sentido, o museu assume papel de preservar a memória da cultura 

sertaneja.  

Por outro lado, ficou evidente o papel do museu na disseminação do 

conhecimento científico quando ele expõe os avanços tecnológicos ocorridos ao 

longo do tempo em alguns objetos exposto. 

No Museu Antares de Ciência e Tecnologia o comportamento das idosas foi 

diferente do observado no Museu Casa do Sertão. Neste, elas se mostraram mais 

atenciosas, prestando atenção em tudo que a mediadora falava e explicava sobre os 

objetos. De início parecia que elas não estavam gostando, porque interagiram pouco 

umas com as outras, porém, na realização do grupo focal entendemos o porquê de 

interagirem menos umas com as outras: elas queriam aprender e chegar em casa e 

contar para os netos tudo que aprenderam. 

Entretanto, este museu tem espaços que permitem a interação dos visitantes 

com os objetos e nestes elas se comportaram como crianças, todas queriam 
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participar e interagir. Percebemos o mesmo comportamento de quando se 

depararam com os brinquedos no Museu Casa do Sertão.  

 Sendo assim, os museus não são somente espaços de preservação da 

história e memória de um povo ou região, mas também são espaços de lazer, 

entretenimento e interação. Além disso, têm um papel educativo importante como 

agentes de difusão e divulgação científica e, por isso, partimos do princípio de que 

seus acervos representam excelentes instrumentos didáticos e metodológicos para a 

obtenção de novas experiências e informações, além de contribuírem para a 

aquisição de conhecimentos científicos. 

. 
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Apêndice 1 

 

 

 

 

ROTEIRO PARA ENTRVISTA ANTES DA VISITA 

 

Sondagem 

 

1- O que é um museu para vocês? 
 

2- E a primeira vez que irá visitar um Museu? 

          (     ) sim                            (      ) não  

 

3- Você sabia da existência destes Museus? 
 

4- Como ficou sabendo a respeito desse Museu? 
 

5- Quantas vezes já visitou um Museu? 
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Apêndice 2 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Adson dos Santos Bastos, estudante do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino, Filosofia e História das Ciências UFBA/UEFS com matrícula nº 212116181, estou 

realizando uma pesquisa com o objetivo de Analisar as percepções acerca de aspectos 

relativos à Ciência, Tecnologia e Sociedade entre o público da terceira idade quando se 

deparam com experiências museais. Saliento que você tem liberdade de recusar a 

participação ou mesmo de desistir de continuar participando da pesquisa a qualquer tempo. 

Esclareço ainda que estarei sempre á sua disposição, pessoalmente, ou pelo telefone 

(dados abaixo) para responder qualquer pergunta ou esclarecer dúvidas em relação á 

pesquisa. Você será esclarecido (a) sobre a pesquisa no que desejar, em qualquer 

momento. O seu nome não será mencionado em nenhum momento, (inclusive em nenhuma 

publicação que possa resultar desse estudo) e também nenhum material que indique sua 

participação será liberado, sob hipótese alguma, sem a sua permissão. Estando de acordo 

peço que você assine o presente documento, em duas vias, que também será assinado por 

mim. Uma cópia é sua e a outra deverá ser entregue ao responsável pela pesquisa. 

Agradecemos sua colaboração! 

Salvador, ______ de agosto de 2013.    

 
_____________________________________________ 

Participante 
 
 

______________________________________________ 
Adson dos Santos Bastos 

 
 
Endereço de contato 
Universidade do Estado da Bahia 
Departamento de Educação – Campus VII 
Rodovia Lomanto Júnior – BR 407 – Km 127 
Senhor do Bonfim – BA. 
Tel. (74) 3541-4013 / (74) 9194-9921 
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Apêndice 3 

 

Roteiro – Grupo Focal 

 
1- Como vocês descreveriam esses Museus? 
1.1- Museu Casa do Sertão 
1.2- Museu Antares de Ciência e tecnologia 

 
2- Que espaços / exposições mais chamaram a sua atenção? 
2.1- No Museu Casa do Sertão 
2.2- No Museu Antares de Ciência e Tecnoçlogia  
 

     3- O que mais gostaram? 
3.1- No Museu Casa do Sertão 

     3.2- No Museu Antares de Ciência e Tecnoçlogia 
 
     4- O que menos gostaram? 

4.1- No Museu Casa do Sertão 
     4.2- No Museu Antares de Ciência e Tecnoçlogia 
 

6- Para vocês, qual a importância da visita a esses dois Museus? 
 

7- Vocês acharam compreensível a forma como os temas foram tratados nas 
exposições? 
 

8- De modo geral, o que esta visita proporcionou para vocês? 
 

9- O que esta visita proporcionou em termos de aquisição de informação e/ou 
conhecimento? 
 

10-  Como foi a interação entre vocês durante a visita? 
 

11-  Com que sensação vocês saíram da visita aos museus? 
 

 
Perspectiva Futura 

 
12-  Vocês pretendem retornar a esse Museu? 

 
13-  Com que objetivos vocês retornariam?  

 

14-  Gostariam de deixar alguma sugestão ou comentário? 
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Apêndice 4 

 

IMAGENS UTILIZADAS NO GRUPO FOCAL 
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