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Resumo 

 

O presente artigo pretende abordar algumas referências teóricas da Educomunicação e das 

teorias da linguagem para pensar o papel dos museus na sociedade como dispositivos de 

comunicação e poder, bem como as potencialidades que eles carregam, enquanto 

instituições que lidam com processos de educação não-formal. Para tanto, traremos como 

questão central o papel da linguagem como mediação entre os processos de comunicação e 

educação nos museus.  
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Educação e cultura são vetores estratégicos para o desenvolvimento social dos 

indivíduos e a discussão sobre os avanços nesses campos passam pela desconstrução da 

atuação de instâncias e instituições que facultam o seu acesso aos cidadãos e que lhes 

confiram uma gama de oportunidades de espaços para o exercício de suas potencialidades e 

expressão de sua criatividade, conquista e fruição de seus direitos e deveres sociais com 

respeito à diversidade étnica e cultural e ao meio ambiente. 

Porém, o desenvolvimento desses setores para um acesso pleno dos cidadãos à 

educação e à cultura, passam pelo entendimento das complexidades que compõem tais 

setores na atual sociedade, cada vez mais entremeada pelos fluxos da sociedade em rede 

(CASTELLS, 1999), pelo descentramento das identidades (HALL, 1999) e pelas 

imbricações sociais trazidas pelo do paradigma da globalização (IANNI, 1994).   

 É com uma postura consciente e crítica que podemos atuar e participar dos 

processos de construção que definem que educação queremos para nossos filhos e que 

cultura queremos preservar ou comunicar, garantido espaços democráticos para a sua 

expressão e acesso. 

Atuar nas dimensões da educação e da cultura demanda desenvolver nos indivíduos 

as suas potencialidades e criatividade, o que implica uma pedagogia capaz de relacionar 

modos diferentes de apreender a realidade do mundo, capaz de estimular a convivência 
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humana na qual se valorizam as tradições do passado, as diferentes visões de mundo, e se 

constroem sentidos para a vida (SODRÉ, 2012).  

 É nesse sentido que alguns espaços sociais como a escola vêm recebendo, no 

contexto latino-americano, a atenção de um novo campo de conhecimento emergido das 

relações entre os campos da comunicação e da educação, aqui chamado Educomunicação. 

Autores como Adilson Odair Citelli (2000a, 2000b; 2006), Guilherme Orozco 

Gomes (1997; 2011), Ismar de Oliveira Soares (1999; 2011) Jesús Martín-Barbero (1996; 

2014), são os grandes expoentes latino-americanos com vasta produção e pesquisas que 

procuram quebrar paradigmas e entender as mediações entre comunicação e educação e tem 

em sua maior parte, se debruçado sobre os desafios da escola, que está pautada no modelo 

de educação bancária, ou seja, na transmissão de conteúdos de um depositário do saber – o 

educador – para um receptáculo vazio – o educando (FREIRE, 1977; apud SOARES, 

1999).  

Vários são os reptos que se colocam para a escola lidar com os processos de 

aprendizagem em meio a emergência de novas linguagens trazidas pelos meios de 

comunicação. Para tanto, o entendimento de que os meios não são aparatos eletrônicos que 

vão tornar o aprendizado mais divertido, atrativo e dinâmico é uma ideia que precisa ser 

rompida. Concordamos com Martín-Barbero quando coloca que:  

Somente assumindo os meios como dimensão estratégica da cultura hoje é 

que a escola poderá interagir, em primeiro lugar, com os novos campos de 

experiência surgidos da reorganização dos saberes, dos fluxos da informação 

e das redes de intercâmbio criativo e lúdico; pelas hibridizações da ciência e 

da arte, do trabalho e do ócio. Em segundo lugar, com os novos modos de 

representação e ação cidadãs que a cada dia são mais articuladores do local 

com o mundial. (2014; pp. 52-53). 
 

As contribuições desses autores nos permitem perceber os avanços com pesquisas da 

Educomunicação no estudo das mídias e dos processos de educação desenvolvidos por 

Organizações Não-Governamentais, porém, ainda existe uma lacuna no tocante às 

pesquisas de Educomunicação em espaços de educação não-formal
3
, como os museus, que 

são instituições que nasceram no século XVII e se reinventam no tempo, e que permanecem 

                                                 
3
 A educação formal caracteriza-se por ser altamente estruturada. Desenvolve-se no seio de instituições próprias - escolas 

e universidades - onde o aluno deve seguir um programa pré-determinado, semelhante ao dos outros alunos que 

frequentam a mesma instituição. A educação não formal processa-se fora da esfera escolar e é veiculada pelos museus, 

meios de comunicação e outras instituições que organizam eventos de diversa ordem, tais como cursos livres, feiras e 

encontros. A aprendizagem não formal desenvolve-se, assim, de acordo com os desejos do indivíduo, num clima 

especialmente concebido para se tornar agradável. Finalmente, a educação informal ocorre de forma espontânea na vida do 

dia-a-dia através de conversas e vivências com familiares, amigos, colegas e interlocutores ocasionais.” (CHAGAS, I., 

Apud VALENTE, 1995). 
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atraindo a milhares de visitantes em toda a parte, carregando uma aura de instituição 

depositária da memória e do saber. 

Entendemos perfeitamente a importância estratégica de se agir na instituição-base da 

Educação, ou seja, a escola que é o espaço tradicional das políticas públicas pela 

obrigatoriedade do direito à educação para todos. 

Mas, considerando que o saber se descentra hoje, em primeiro lugar em relação ao 

que foi o seu eixo durante os últimos cinco séculos: o livro; se descentra da escola como 

espaço focal da transmissão de conteúdos e da própria produção de conhecimento.  E se 

descentra também das demarcações de idade com a emergência da educação continuada, ou 

seja, com o aprendizado ocorrendo ao longo da vida (MARTÍN-BARBERO, Ibid., p. 83), 

vemos em outros espaços sociais como os museus um potencial para se trabalhar as 

perspectivas educomunicativas. 

Existe um campo aberto de possibilidades de atuação prática que a Educomunicação 

pode trazer, mas nesse artigo, buscaremos trazer: algumas reflexões do campo da 

Educomunicação, produzidas e pensadas inicialmente para a escola, mas que podem ser 

estendidas aos museus; e, alguns marcos referenciais para o entendimento do papel social 

dos museus como dispositivos de comunicação e poder, colocando a alfabetização 

museológica a partir do acesso aos códigos museológicos como estratégia comunicacional 

que pode fazer a ponte entre o papel cultural e educativo dessas instituições. 

 

A ressignificação dos museus a partir do seu vínculo com a educação e a escola  

 

Os museus e os depósitos de papéis (precursores dos arquivos públicos) surgem na 

Europa, em meados do século XVII. Atrelados às guerras, esses equipamentos serviam 

como grandes depositários da espoliação feita com os povos conquistados. Nesse sentido, o 

museu tem suas origens atreladas ao colecionismo. 

O museu tem sua origem no colecionismo e no diletantismo e sua 

institucionalização foi lenta e gradual. De local reservado para expor a 

poucos coleções particulares, transformou-se na instituição voltada para a 

comunicação do patrimônio a ser preservado (...). (CURY, 2005, p. 366). 

 

Em uma primeira fase, as exposições museológicas refletem a ordem taxonômica da 

ciência descritiva da época. Somente especialistas podiam compreender a lógica do exposto 

e o público era visto como mero espectador, já que desconhecia os códigos para decifrar 
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essa lógica. Os museus tinham um vínculo com a produção de conhecimento e pesquisa, 

mas eram restritos aos especialistas.   

Em um segundo momento – início do século XIX – no contexto em que “a ciência 

adquire uma postura explicativa, os museus reconhecem o seu papel educativo. Passam, 

então, a planejar, conceber e produzir exposições comprometidas com ‘o que os museus 

ensinam’ e ‘como as pessoas aprendem”. (Ibid., 2005, p.368).  

É nesse contexto que, em meados do século XIX, surgem grandes exposições 

internacionais organizadas por diversos países com o propósito de culto, difusão, 

propaganda, formação e intercâmbio dos avanços, das tecnologias, dos inventos, da cultura 

científica. O mais simbólico desses eventos é hoje conhecido e ainda realizado com o nome 

de exposições universais, e cuja primeira edição foi organizada no berço da revolução 

industrial, a Inglaterra, em 1851, sendo que o Brasil organizou uma edição, no Rio de 

Janeiro, em 1822 dentro dos festejos do centenário da independência (PESAVENTO, 

1997). 

Ao lado do culto ao progresso e à modernidade havia a preocupação em quais 

passos deveriam ser perseguidos para se atingir o futuro desejado. As respostas e as 

reflexões em como se poderia atingir a modernização social passaram a ser oferecidas pelo 

campo educacional tanto no interior das exposições universais como em eventos 

internacionais específicos do campo educacional como bem demonstrou Moysés Kuhlmann 

Júnior (2001) no seu livro “As grandes festas didáticas: a educação brasileira e as 

Exposições internacionais (1862/1922)”. 

As exposições internacionais percorreram, em três séculos, diversos continentes e 

países e são realizadas até os dias atuais, sendo a última delas, realizada em 2012, na Coreia 

do Sul
4
. 

No século XX, sob a influência de um contexto da universalização da escola 

pública, os museus assumem uma preocupação educativa e um vínculo com o público 

escolar mais intenso. Para se ter como exemplo, vindo de nosso território nacional, o Estado 

de São Paulo encampou uma política pública muito significativa que traz essa ligação entre 

                                                 
4
 Realizadas com intervalos a cada dois a três anos, de 1851 (Londres, Inglaterra) até a 2012 (Seul, Coreia do Sul) foram 

realizadas 58 exposições internacionais, sendo que a próxima será em 2015 em Milão, na Itália. Fonte: DANTAS, André 

Dias. Os pavilhões brasileiros nas Exposições Internacionais. Dissertação de Mestrado da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2010.  

Em 2023, o Brasil organizará, pela segunda vez, uma exposição internacional (a primeira foi no Rio de Janeiro, em 1922), 

em São Paulo. Apenas para se ter uma ideia, elaboramos a estatística das regiões que já organizaram as exposições 

universais, apresentamos: Europa, 27 (França e Bélgica são os países que mais sediaram - 6 exposições cada um); América 

do Norte, 20 (EUA sediou 18); Ásia, 7 (Japão, 4) e América do Sul, 1 (Brasil). 
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museus, escola e educação com a criação, entre 1950 e 1970, da rede de Museus Histórico-

Pedagógicos do Estado de São Paulo.  

Decretos estaduais criaram os museus históricos e pedagógicos sob a gestão da 

Secretaria dos Negócios da Educação do Estado de São Paulo em diversas cidades do 

interior de São Paulo. Trata-se da maior rede de museus históricos e públicos criada no país, 

totalizando 63 museus criados por decretos do Governo do Estado. 

De acordo com historiadora Simona Misan (2008), que realizou sua pesquisa de 

doutoramento sobre o assunto, a criação da rede: 

 

(...) permitiu ao poder estadual afirmar-se no campo da cultura e da educação 

de modo hegemônico, relegando ao município a cessão do imóvel, o 

deslocamento de professores da rede pública para a direção dos museus, e o 

auxílio na coleta e no armazenamento do acervo. Ao impor-se na criação, 

direção e organização da rede de museus, o governo estadual pôde priorizar e 

preservar um determinado ponto de vista sobre a história do estado de São 

Paulo, relegando outros focos, como por exemplo, a própria história das 

cidades. Com base nisso, pode-se dizer que esta foi uma das estratégias – 

aplicada ao longo de cerca de cinqüenta anos – usada pelo poder público 

estadual para subsidiar e garantir sua supremacia em campos como o da 

Cultura e da Educação. (pp-176-177). 

 

Por trás desse projeto, idealizado por Sólon Borges dos Reis (em 1956) e, 

posteriormente Vinício Stein Campos (em 1957)
5
, estava o objetivo de preservar a história 

da cidade e do patrono que dava nome ao museu, todos eles destacados personagens 

históricos estaduais ou da região cuja história estavam atrelada a três períodos distintos: o 

Colonial, o Monárquico e o Republicano, sendo a afirmação da identidade republicana, 

passou a ocupar o foco da criação e gestão dessa rede de museus. 

Mas foi somente nos anos 1980, que as estruturas dos museus nacionais passaram a 

contar com setores educativos estruturados em seu organograma, conferindo, assim, uma 

demarcação institucional do papel social que querem assumir perante a sociedade. 

Portanto, de instituições restritas a determinados segmentos sociais, a instituições 

que percorreram o século XX, influenciando a formação e a negociação das identidades 

nacionais a partir de contextos políticos, econômicos e sociais dos estados-nação, tanto o 

museu como a escola chegaram ao século XXI, enfrentando desafios que lhes são comuns, 

sob o contexto da compressão do espaço e do tempo e do descentramento das identidades 

no mundo pós-moderno (HARVEY, 1992; HALL, 1999) entrelaçado pelos fluxos em que o 

                                                 
5 Ambos foram diretores do Departamento de Educação da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação e membros do 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, instituição de tinha um papel na preservação da memória até meados do 

século XX. 
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consumo passa pela cidadania (CANCLINI, 1995) e de uma sociedade em rede 

(CASTELLS, 1999) em que as tecnologias da comunicação e informação refundam as 

bases de produção e circulação do conhecimento e atuam como instâncias mediadoras das 

relações sociais. 

E em meio a tantas linguagens disponíveis para se transformar as relações entre as 

pessoas e as maneiras de se produzir e circular conhecimento, o museu, na qualidade de 

“instituição tutelar do patrimônio histórico de um povo, também “funciona como um 

recurso [instrumento] para reproduzir as diferenças entre os grupos sociais e a hegemonia 

dos que conseguem um acesso preferencial à produção e à distribuição dos bens”. 

(CANCLINI, 2003, p. 195)  

A história da alienação e exclusão tem marcado a formação e o desenvolvimento dos 

estados-nação na América Latina e os museus são instituições expressivas na construção de 

um imaginário de nação, mas com um discurso sobre a memória, eivado de exclusões de 

diversos grupos como indígenas, negros e mulheres.  

Outro aspecto relevante de mencionar são os dados estatísticos que colocam os 

museus para García Canclini, como meios de comunicação de massa: 

 

Durante muito tempo, os museus foram vistos como espaços fúnebres em que 

a cultura tradicional se conservaria solene e tediosa, curvada sobre si mesma. 

(...) Desde os anos 60 o intenso debate sobre sua estrutura e função, com 

renovações audazes, mudou o seu sentido. Já não são apenas instituições para 

a conservação e exibição de objetos, nem tampouco fatais refúgios das 

minorias. Os visitantes dos museus americanos, que em 1962 chegavam a 50 

milhões, superaram em 1980 a população total deste país. Na França, os 

museus recebem mais de 20 milhões de pessoas por ano e só o Centro 

Pompidou supera os 8 milhões, como evidência da atração que pode suscitar 

um novo tipo de instituição: além do Museu de Arte Moderna, oferecem 

exposições temporárias de ciência e tecnologia, livros, revistas e discos para 

usar seu auto-serviço, enfim, a atmosfera estimulante de um centro cultural 

polivalente. (...) Os museus, como meios de comunicação de massa, podem 

desempenhar um papel significativo na democratização da cultura e na 

mudança do conceito de cultura. (Ibid., p. 169). 

 

Os dados mais recentes, de 2013, demonstram que o Louvre (Paris) recebeu 9,3 

milhões de visitantes; o British Museum (Londres), 6,7 milhões; o Metropolitan Museum of 

Art (Nova Iorque), 6,2 milhões de visitantes (NEWSPAPER, 2013, p. 03). O perfil dos 

visitantes desses museus é composto por turistas em grande parte, enquanto que, no Brasil, 

o perfil é de habitantes locais e especialmente composto por estudantes, apresentando uma 

escala de visitação bem menor.  
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Nosso país não possui dados de visitantes sistematizados por um único órgão ou um 

ranking nacional, porém um mapeamento dos museus brasileiros coordenador pelo Instituto 

Brasileiro de Museu, em 2010, registrou a existência de 3.025 instituições, sendo 67,2% são 

públicas (Instituto Brasileiro de Museus, 2011, p. 63). A Secretaria de Estado da Cultura de 

São Paulo divulgou um número de 3,3 milhões de visitantes no conjunto de 18 museus do 

Governo em 2013 (Folha de São Paulo, 2014) e a rede de 30 museus do Governo Federal 

atingiram um público de 1,1 milhões de visitantes (Instituto Brasileiro de Museus, 2014). 

 Se os museus podem ou não ser considerados “meios de comunicação de massa” no 

contexto nacional ou mesmo da América Latina, não nos cabe nesse artigo problematizar, 

mas os dados aqui apresentados demonstram que eles chegam a milhares de pessoas e que 

são espaços sociais estratégicos para a cultura, educação, comunicação e cidadania. 

 

Entre comunicação e educação: a linguagem como mediação nos museus  

 

Martín-Barbero (2014) ao recuperar os aportes de Paulo Freire, se apropria da ideia 

de que o analfabeto não se trata do indivíduo que não sabe ler nem escrever e sim, o homem 

impedido de dizer sua palavra. “Deixando de ser uma simples falta de instrução, o 

analfabetismo revela-se como consequência estrutural de um sistema injusto que domina, 

excluindo as maiorias daquele espaço cultural em que se constitui a participação” (Ibid, p. 

38).  

Nesse sentido, o museu como um espaço cultural e de educação atuava e, de certa 

maneira ainda atua, com base em um contexto enunciativo comum ao da escola: o da 

transmissão de conteúdos. Na escola, a ciência produz o conhecimento e ele é transmitido 

pelos professores e livros a partir de um currículo a ser seguido de maneira planificada e 

com um sistema de avaliação binário (o conhecimento é medido pelo acúmulo de conteúdos 

que são avaliados entre certo ou errado) (SIERRA, 2000). Já os museus, que são 

instituições de educação não-formal e, portanto, não seguem parâmetros curriculares, 

realizam exposições, que é o seu principal recurso de comunicação com o público, porém 

elas também são pautadas na transmissão de conteúdos criados por cientistas, especialistas e 

curadores. 

Por meio de suas linguagens, os museus podem ser considerados dispositivos de 

comunicação e poder. O conceito de dispositivo, de Michel Foucault, foi recuperado pelo 

filósofo Giorgio Agamben (2009) com um sentido ainda mais profundo para a compreensão 
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dos mecanismos social e político contemporâneos e passa a ser não somente uma máquina 

de governar os sujeitos livres por instâncias de poder, mas “qualquer coisa que tenha de 

algum modo, a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar 

e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes”. (Ibid., p. 

40). 

Sobre esse conceito, assenta-se o museu, instituição que constroi sentidos para o 

imaginário da população - a partir de vários recursos expositivos, acervos e discursos - nas 

suas relações com a produção cultural, com a história, com a memória e com as identidades. 

Esse termo, tal como o recupera Giorgio Agamben, nos permite compreender o 

museu como um dispositivo de comunicação e de poder. E, nesse ponto, fazemos questão 

de apresentar que estamos entendendo a comunicação como um campo de negociação dos 

sentidos. Negociação que vem por diversas mediações (MARTÍN-BARBERO, 2003) e que 

não escapa ao entendimento da cultura como um campo de conflitos (SCHELLING, 1991, 

pp. 21 a 40) em que se entrecruzam relações de hegemonias permeadas por uma constante 

tensão entre diversas culturas e grupos sociais carregados de componentes residuais (as 

heranças) e emergentes (as vanguardas). (WILLIAMS, 2005, pp. 210 a 224)  

Nos museus, essas tensões poderiam fazer parte da sua política comunicacional e 

educativa, mas o que ocorre é que muitos deles, pela nossa experiência de contato com 

essas instituições, ainda parecerem se comunicar de maneira unilateral com o público e 

realizar todo o processo: decidem o que preservar, o que lembrar, o que esquecer, o que 

dizer e como dizer. 

Para atuar nessas estruturas, buscando a sua transformação, existem vários 

caminhos. Alguns deles a própria Educomunicação nos traz em sua gênese, a exemplo da 

leitura crítica dos meios de comunicação ou do uso e apropriação dos meios com finalidade 

educativa. Mas, aqui optamos por seguir as pistas trazidas pela linguagem que será 

apreendida como mediação entre a comunicação e a educação. 

Primeiramente, podemos partir do nosso entendimento de que a linguagem, seja ela 

verbal ou não-verbal, como intrinsecamente dialógica na perspectiva bakhtiana 

(BAKHTIN, 2010). Isto é, ela sempre se direciona a alguém. Mesmo o choro de uma 

criança recém-nascida é direcionado à mãe (Ibid. 119) e, portanto, compreender a 

dialogicidade da linguagem é fundamental para a comunicação museológica e de seus 

processos educativos. 
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É na linguagem, seja pelo uso de palavras que constituem os discursos dessas 

instituições, seja nas imagens utilizadas como representações icônicas das identidades, seja 

nas narrativas das mediações que os educadores dessas instituições fazem com o público 

visitante, ou na arquitetura dos edifícios que abrigam os museus, em todas elas temos a 

presença de códigos que fazem a mediação para o seu acesso. O código museológico é aqui 

apreendido como um dispositivo que pode facultar, dificultar ou mediar o acesso aos 

museus e aos seus conteúdos. 

Uma pessoa que não sabe ler ou escrever, por exemplo, o que consegue acessar dos 

museus Que usos os museus podem ter na atualidade nessa sociedade em que a educação 

se dá ao longo da vida Uma criança de sete anos que sabe ler e escrever, o que consegue 

apreender de um museu de história ou de arte contemporânea Os jovens de hoje, com a 

febre das redes sociais e dos registros fotográficos do tipo self, com celulares em punho 

como uma extensão de seus corpos, o que podem encontrar de sentido no que está posto ali, 

diante deles Existem vínculos de identidade desses jovens com os discursos que lhes são 

narrados nesses espaços 

É nesse sentido que podemos pensar não somente no aumento do acesso aos 

museus, garantindo a oferta de exposições e ações educativas que possam mediar a relação 

do público com os conteúdos apresentados, mas desenvolver uma alfabetização 

museológica, que considere o público como co-enunciador e partícipe do fazer museológico 

e, portanto, uma postura dialógica aberta. 

Nessa perspectiva é que tanto na escola como nos museus, o código é um dispositivo 

que pode ser atingido em seu ponto nevrálgico para uma alfabetização museológica que 

possibilite atuar com processos de educação e comunicação que contribuam para a 

emancipação dos indivíduos, a sua conscientização sobre si mesmo e seu papel no mundo, 

para a construção de uma sociedade com mais e melhores oportunidades de expressão, 

criação e vida para todos nós.  

Para Jesús Martín-Barbero, a escola [e aqui acrescentamos, o museu] continua 

transmitindo “a visão que a minoria dominante tem da história nacional, seu culto dos 

heróis, seus ódios e seus entusiasmos, seus mitos e seus preconceitos” (Ibid., p. 25). 

No museu, quebrar os códigos significa fazer o que Paulo Freire iniciou com a sua 

pedagogia pautada no diálogo na relação educador-educando, descobrindo que à leitura das 

palavras prescinde a leitura do mundo e hoje, para por em prática essa pedagogia, existem 

diversos procedimentos e recursos educomunicativos que fazem com que, a partir da 
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apropriação dos códigos de linguagem dos meios e tecnologias da comunicação, os 

indivíduos possam deixar de ser receptáculos do conhecimento e se tornarem produtores e 

circuladores de conhecimento. 

No âmbito dos museus, a alfabetização museológica significa em termos políticos 

que não se trata hoje de lutarmos somente para dar acesso aos museus com grande 

qualidade e da maneira mais democrática possível a diversos segmentos da população. 

Apesar de um grande trabalho que ainda precisa ser feito nessa direção, trata-se também de 

buscarmos alternativas que possam continuar ressignificando essas instituições para as 

demandas de nossa sociedade. Uma das possibilidades apontadas aqui consiste em 

buscarmos dar acesso aos códigos culturais por trás das práticas museológicas, instigando o 

público a pensar sobre o que se produz e, ao mesmo tempo tornando-o partícipe desse 

processo: o que preservar Por que preservar O que está em jogo por trás disso O que e 

por que expor Quais são as visões sobre esta ou aquela obra 

Várias iniciativas como essas estão sendo feitas em museus de diversas tipologias - 

especialmente os museus comunitários -, em vários países, assim como no Brasil. Porém, 

em sua maioria, se enquadram, de maneira geral, nos programas de inclusão sociocultural 

dos museus
6
. Entendemos que existe um percurso a ser feito para se enfrentar esses desafios 

de maneira aberta e democrática para com todos os públicos e também com o público 

escolar, que ainda é o que mais visita os museus no país e no contexto latino-americano. 

De um modo geral, os conteúdos e especialmente os textos das exposições são 

contidos de uma vontade de verdade como todo discurso (FOUCAULT, 2013) e contem um 

ar de “neutralidade” aparente quando, por certo, as escolhas feitas do que expor, como 

expor, com quais objetivos são componentes fundamentais da mensagem. 

Transpor a linguagem com que os museus se relacionam com os públicos a partir de 

suas exposições é um grande desafio que a Educomunicação pode colaborar e que, também, 

como via de mão dupla, a Museologia contemporânea pode procurar absorver deste novo 

campo de pesquisa e conhecimento.  

É evidente a primazia da experiência da Educomunicação no espaço escolar, 

entretanto, existem outras instituições que são um fenômeno da sociedade e que também 

urgem por uma política educomunicativa e, constatamos que os museus são um exemplo. 

                                                 
6
 Como exemplo, podemos citar os projetos de xilogravura que se tornam exposições realizadas com adultos em situação 

de rua, na Pinacoteca do Estado de São Paulo ou as ações educativas que se tornam exposição de design sobre 

acessibilidade, desenvolvidas por adultos com deficiências mentais, no Museu da Casa Brasileira, na capital paulista. 

Ambos projetos desenvolvidos se enquadram nas ações de acessibilidade e inclusão sociocultural desses museus. As 

experiências são inúmeras e envolvem processos muito enriquecedores e realmente transformadores. 
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Precisamos superar os dispositivos camuflados de exclusão social que ainda existem nas 

práticas de várias instituições públicas. Temos sempre em mente que não se pode pretender 

atuar com dimensões da comunicação e educação, sem considerar os vetores políticos e 

culturais e, nesse sentido, é preciso ter claro o projeto político que se logra alcançar e 

também o entendimento de cultura que se tem. 

Disponibilizar exposições que coloquem em cena abertamente a posição dos 

discursos que a instituição comunica, as diferentes visões, ou a polifonia na visão 

bakhtiniana (BAKHTIN, 2008), e não utilizem as tecnologias de comunicação apenas como 

adereços atrativos ou interativos para o público, apontam como alternativas de atuação. 

Penetrar na linguagem museológica em sua estrutura dialógica, seus elementos 

polifônicos, seus signos ideológicos (BAKHTIN, 2010) que compõem a relação do museu 

com a sociedade e que provocam barreiras comunicacionais para o seu acesso e desenvolver 

a alfabetização museológica com a possibilidade de formação de educadores e curadores 

dos museus e dos visitantes para a conscientização sobre esses processos, são outros 

exemplos de alternativas que podem ser testadas, e a partir desses e de outros elementos, 

atuar com perspectivas menos excludentes sobre o que preservar, quem preservar e o que 

dizer. 

É ela, a linguagem, essa arena de lutas sociais (BAKHTIN, ibid.) que pode nos abrir 

os caminhos, primeiro para uma melhor compreensão dos sentidos, para em seguida, aquilo 

que nos move, o transformar. 
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