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Introdução 
 
 
 
Foi com prazer que aceitei o convite para participar deste encontro, sobretudo 
porque percebo, por parte das pessoas responsáveis por sua organização, uma 
forte vontade no sentido de colaborar para que as instituições museológicas se 
aproximem mais da sociedade, fato que pode ser constatado não só pela  
escolha dos temas a serem abordados durante estes dias, como também pelo 
empenho em vencer as dificuldades, conseguindo realizá-lo nesses tempos 
difíceis. 
 
Falar de museu e comunidade é falar de um tema até certo ponto minado e 
desgastado, porém, no meu entender, necessário. Considero que o desgaste 
acontece por conta dos modismos, do discurso que não é coerente com a 
prática, dos problemas relacionados com a organização e com a gestão dos 
museus, portanto da ausência de definição de objetivos e metas. Esses 
problemas demonstram a falta de comprometimento por parte das instituições 
museais como o desenvolvimento social, como também, pelas dificuldades 
encontradas para trabalhar distintos segmentos da comunidade, em uma 
sociedade cada vez mais complexa, que constrói, no consumo, parte da  sua 
racionalidade integrativa e comunicativa.2
 
Procurarei realizar, na minha abordagem, alguns enfoques vinculados à atuação 
dos museus na contemporaneidade, destacando alguns aspectos relacionadas 
com a sua atuação junto à comunidade, dando ênfase à importância de se 
produzir o conhecimento na ação, atuando através de uma rede integrada entre 
as diversas áreas do conhecimento e entre recursos educativos, tomando como 
referencial básico o patrimônio cultural. Nesse sentido, apresentarei o  projeto 
Preservar a Escola Preservar a Vida, desenvolvido no Museu Didático-
Comunitário de Itapuã, situado no Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior, 
                                                           
1 Texto a ser apresentado na 13a Reunião Anual do Instituto Biológico, a ser realizada em São 
Paulo, no período de 6 a 11 de novembro de 2000.  
 
2 Nestor Garcia Canclini, em sua obra, Consumidores  e Cidadãos, aborda, de forma crítica, as 
questões relacionadas à cidadania, em conexão com o consumo, situando-as no contexto do 
modelo neoliberal de globalização, discutindo a forma  como este trata as diferenças 
multiculturais, agravando as desigualdades. 
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na Cidade do Salvador-BA, como  uma ação concreta, que buscou alcançar os 
objetivos acima explicitados. 
 
 
O Museu e a Comunidade: caminhos e contextos  
 
 
Falar do relacionamento entre o museu e a comunidade até bem recentemente 
era falar da relação museu-público, e, mais especificamente, era abordar os 
problemas relacionados com a carência de público nos museus. Buscava-se, 
nos moldes dos Museus Norte-Americanos, tornar os museus “dinâmicos”, 
oferecer serviços, programas como cursos, palestras, projetos com as escolas, 
etc. Esses programas, na maioria das vezes, estavam relacionados com a nossa 
ansiedade no sentido de justificar a existência da instituição junto aos órgãos 
responsáveis por sua manutenção, com o aumento do número de visitantes. À 
medida que vão avançando as reflexões em torno do papel que os museus 
devem desempenhar junto à sociedade, as relações entre museu e público, 
entre o museu e a comunidade vão se tornando mais complexas, assumindo 
características específicas, de acordo com os diferentes contextos e grupos com 
os quais os projetos vão sendo desenvolvidos.  
 
Para melhor compreender esse caminhar, é necessário um pouco de 
contextualização. Retomo, então, às reflexões por mim realizadas em texto 
intitulado  “Reflexões sobre a Nova Museologia” (Santos, 1999). As discussões 
em  torno do papel social dos museus, e, mais especificamente, do seu papel 
pedagógico e da sua relação com o público, foram acontecendo em um 
processo gradual, provocadas pelas mudanças na sociedade como um todo, 
refletindo no interior das instituições, como a UNESCO, e o ICOM,  como pode 
ser constatado nos documentos produzidos nos encontros de 1958 e 1971. O 
seminário regional da UNESCO realizado no Rio de Janeiro, em 1958, é parte 
de um projeto que tinha como objetivo discutir, em várias regiões do mundo, a 
função que os museus deveriam cumprir como meio educativo.  
 
Em 1971, é realizada a IX Conferência Geral do ICOM, em Paris e Grenoble, 
com o propósito de discutir o tema : “O Museu a Serviço do Homem, Atualidade 
e Futuro-o Papel Educativo e Cultural”. Analisando-se as conclusões elaboradas 
a partir das reflexões ali realizadas, pode-se identificar vários avanços em torno 
do papel que o museu deve desempenhar na sociedade, sobretudo se 
compararmos com a Conferência de 1958, realizada no Rio de Janeiro. Em 
relação aos aspectos pedagógicos, tema principal da Conferência do Rio de 
Janeiro, percebe-se, em Grenoble, uma preocupação em avaliar a qualidade dos 
serviços oferecidos, destacando-se que a crescente demanda havia levado um 
grande número de alunos e professores aos museus, sem os recursos 
necessários ao bom atendimento,  aumentado, consideravelmente o número de 
visitantes, o que tornava inviável a manutenção dos programas com a qualidade 
indispensável ao processo educacional. Outro aspecto que merece ser 
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mencionado, ainda em relação às questões pedagógicas, é que havia uma 
preocupação, já àquela época,  em transformar a visita guiada em um momento 
de aprendizado, estimulando o aluno a comparar estilos e formas, a 
contextualizar, a realizar conexões entre arte e ciência, velho e novo, entre uma 
civilização e outra, chamando a atenção para a necessidade de realização de 
exposições, com base na  interdisciplinaridade. 
 
Conforme pode ser constatado, nas conclusões da IX Conferência do ICOM, os 
anseios por mudança na instituição museu vieram das mudanças ocorridas na 
sociedade. “Great changes in society must lead to great changes in museums 
structure, it was said”. Era necessário, pois redefinir a missão dos museus, seus 
métodos de exibição das coleções e, talvez, quem sabe, buscar um novo modelo 
para a instituição. Aliás, naquele evento, é reconhecido um novo modelo de 
museu, denominado “neighbourhood museum” que tem como objetivo a 
construção e análise da história das comunidades, contribuindo para que os 
cidadãos se orgulhem da sua identidade cultural, utilizando as técnicas 
museológicas para solucionar problemas sociais e urbanos. O modelo proposto 
teve como referencial o trabalho desenvolvido pelo Museu de Anacostia, em 
Nova York, apresentado pelo seu diretor, Jonh Kinard.  
 
Nos trabalhos ali apresentados chama-se a atenção para o fato de que os 
museus deveriam deixar de atuar como coletores passivos para se tornarem 
participantes ativos. Nesse sentido, sugere-se a realização de exposições que 
apresentem os problemas e as contradições da sociedade, destacando-se, 
também, as contribuições culturais das minorias. Enfatiza-se também a 
necessidade de interação do museu com o meio onde está inserido, destacando-
se a realização de programas que abordem os problemas da vida cotidiana, 
buscando a realização de atividades conjuntas com sindicatos, cooperativas do 
meio rural, fábricas, etc. Merece destaque, nesse contexto de inquietações e 
busca de avanços, a participação de George Henri Rivère, que, segundo 
Almeida (1996, p. 112), no pós-Guerra, revolucionou o mundo da museologia ao 
defender que a população deveria se tornar parte integrante da instituição 
museu e da sua organização “os consumidores/visitantes serão os próprios 
atores das atividades museológicas, sendo os grandes motores da mudança”. 
 
Estavam, assim, lançados os alicerces para que, em Santiago, em 1972, 
pudessem ser traçadas as diretrizes no sentido tornar os museus mais próximos 
dos novos anseios da sociedade, colocando em evidência a prioridade da ação 
museal no campo da intervenção social, abrindo, também, espaço para se 
repensar a museologia, de forma global, situando-a entre as ciências sociais.  
 
Da Mesa-Redonda de Santiago, até os dias atuais grandes transformações 
ocorreram na sociedade, levando-nos a buscar, com a nossa criatividade, novos 
caminhos para conseguir, na atual industrialização e transnacionalização das 
comunicações, manter um diálogo não só com o local, com o regional, como 
também com as muitas vozes e imagens que nos chegam de todo o planeta, 
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como tão bem enfatiza Canclini3. Portanto, definir o segmento ou os segmentos 
da comunidade, com os quais queremos atuar, é necessário, do ponto de vista 
metodológico. Entretanto, é importante compreender que esta comunidade, em 
sua estrutura, em suas relações, estabelece uma abertura com o mundo, 
modificando desejos, sonhos, expectativas e as formas de exercer a sua 
cidadania.  
 
É necessário esclarecer o conceito de comunidade que estou adotando para o 
desenvolvimento do trabalho museológico, no interior do museu ou fora dele, 
considerando a complexidade das relações sociais nesse mundo pós-moderno.  
A comunidade à qual estou me referindo pode ser um grupo de indivíduos que, 
apoiado em um patrimônio, realiza ações museológicas, com objetivos e metas 
definidas a partir das suas necessidades, dos seus anseios, definindo, em 
conjunto, os problemas e as soluções para os mesmos, situando-os no contexto 
mais amplo da sociedade.  
 
Portanto, considero que o trabalho dos museus com a comunidade, ou seja:  
com os grupos com os quais estejamos realizando projetos, construindo na 
troca, no respeito mútuo, é o resultado das concepções de Museu e de 
Museologia que adotamos. Pesquisa, preservação e comunicação, em 
interação, questionadas e problematizadas, deverão ser, pois, os vetores no 
sentido de se produzir conhecimento, assumindo o compromisso de contribuir 
com a construção de uma sociedade ética, mais eqüitativa e solidária.  
  
 
O projeto “Preservar a escola Preservar a Vida”: uma ação museológica de 
cidadania 
 
Compreendendo que não podemos dissociar a atuação do professor 
universitário de uma prática efetiva na comunidade, e acreditando que essa 
prática só se concretiza no momento em que professor, aluno e grupos 
comunitários passam a atuar de forma integrada e participativa, questionando, 
construindo e analisando conjuntamente, busquei realizar uma tese de 
doutorado, que permitisse a realização de uma atuação integrada entre o Curso 
de Museologia, Doutorado em Educação da Universidade Federal da Bahia, 
Secretaria de Educação do Estado da Bahia-Instituto Anísio Teixeira, 1o e 2o  
Graus do Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior e os moradores do 
Bairro de Itapuã, em Salvador-Bahia, buscando a apropriação e reapropriação 
do patrimônio cultural.4  
 
A ação museológica desenvolvida no interior da escola possibilitou a 
implantação, no Colégio Estadual Lomanto Júnior, do Museu Didático-

                                                           
3 Op.cit., p. 1. 
4 Tese de Doutorado publicada pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa-
Portugal - Cadernos de Sociomuseologia 7- 1996.: Processo Museológico e Educação: construindo um 
museu didático-comunitário. 
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Comunitário de Itapuã – MDCI. O MDCI trabalha com o cotidiano da Escola e do 
Bairro de Itapuã, qualificado como patrimônio cultural. Os programas são 
desenvolvidos com a participação de alunos e professores, realizando-se 
atividades de pesquisa, preservação e comunicação, integradas, de forma 
multidisciplinar,  buscando-se a contextualização e a integração dos conteúdos 
às diversas realidades dos alunos. 
 
Considerando a escola como parte do Patrimônio Cultural, o seu processo de 
preservação é da maior relevância, no sentido de desenvolver, nos alunos, 
atitudes preservacionistas em relação ao seu Bairro, à Cidade e ao Mundo,  por 
meio do processo educativo e do exercício da cidadania, melhorando a 
qualidade de vida. Nesse sentido, o Núcleo Básico do Museu, composto por 
professores, alunos, moradores locais, estagiários e professores do Curso de 
Museologia da UFBA, escolheu, como tema para as ações que deveriam ser 
desenvolvidas em 1997, “PRESERVAÇÃO”.  
 
A escolha desse tema foi motivada pelas sérias dificuldades por que passava o 
Colégio, naquele momento, com a comunidade escolar insatisfeita com as ações 
de uma direção, imposta de cima para baixo, que de forma autoritária começou a 
realizar modificações no espaço físico da escola, executando obras em pleno 
período de aulas, transformando-a em um canteiro de obras e ignorando os 
problemas ocasionados com tal intervenção. A revolta dos alunos e professores 
pela indicação da direção e pela forma autoritária como a Diretora vinha 
administrando o Colégio foi manifestada em passeatas e em documentos 
encaminhados à Secretaria de Educação. Os protestos não deram resultado, 
naquele momento, e, como conseqüência, durante o ano letivo, após o término 
das obras, os alunos passaram a manifestar a sua indignação, pichando 
paredes, quebrando carteiras, lâmpadas, portas, entupindo os sanitários, etc., 
transformando o Colégio em um ambiente impróprio para o convívio social e 
para a prática pedagógica. 
 
O Museu do Colégio também foi vítima da ação autoritária da direção; sofreu 
modificações no seu espaço, com obras realizadas, no seu interior, sem a menor 
discussão com os componentes dos diversos setores, que durante o ano letivo 
estavam realizando vários projetos com alunos e professores. Além da ação 
concreta de intervenção no espaço, as relações entre a administração do 
Colégio e o Núcleo Básico do Museu a cada dia tornavam-se mais difíceis, 
sendo necessário, para a equipe, muita força e determinação no sentido de dar 
continuidade aos diversos projetos. Diante dessa situação crítica e angustiante, 
o museu tomou a iniciativa de conclamar a comunidade escolar, com o objetivo 
de estabelecer uma ampla discussão em torno dos sérios problemas pelos quais 
estava passando a comunidade escolar, naquele momento.   
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Após um diagnóstico das condições de preservação do ambiente da Escola, 
elaborado pelos alunos matriculados na disciplina Museologia5 e que foi 
apresentado à comunidade escolar, em uma exposição, com documentação 
fotográfica registrando as péssimas condições em que se encontravam as 
instalações do Colégio, foi estabelecida uma ampla discussão, a partir dos 
dados coletados, tendo-se definido a execução do projeto: “Preservar a Escola, 
Preservar a Vida”. Naquele momento, a comunidade escolar tomou para si a 
responsabilidade de gerir os destinos da escola.  
 
O projeto foi elaborado por uma equipe composta pelos componentes do Núcleo 
Básico do Museu, professores, representantes dos alunos, dos funcionários e da 
administração do Colégio. Todos os segmentos consideraram que era de 
fundamental importância envolver a Diretora e os Vice-Diretores dos diversos 
turnos, comprometendo-os com as ações que deveriam ser desenvolvidas, para 
atingir os seguintes objetivos e metas: 
 
Geral: 
 
· Desenvolver atitudes preservacionistas, por meio do processo educativo e do 

exercício da cidadania, melhorando a qualidade de vida. 
 
· Específicos: 
 
· Levantar o atual estado de conservação do Colégio, identificando os 

problemas e apontando soluções; 
· Qualificar a Escola como um Patrimônio Cultural, relacionando-a com o 

patrimônio do Bairro e da Cidade do Salvador. 
· Mobilizar, treinar e capacitar professores, alunos e funcionários para 

desenvolver ações de preservação no Colégio; 
· Contribuir para aumentar a auto-estima dos integrantes dos diversos 

segmentos envolvidos no projeto; 
· Realizar ações conjuntas no sentido de promover mudanças em relação aos 

aspectos de coleta de lixo, limpeza das diversas áreas do Colégio, 
tratamento dos canteiros e demais áreas verdes, conservação dos 
mobiliários, etc; 

· Estimular a criatividade, a iniciativa e a participação dos alunos; 
· Transmitir e produzir conhecimento sobre ecologia, preservação e qualidade 

de vida; 

                                                           
5 A disciplina Museologia foi implantada no Colégio, por solicitação dos professores, após dois 
anos de funcionamento do Museu na Escola. O programa abordava temas e problemas 
relacionados ao patrimônio cultural, aos museus e à preservação. Hoje, essa disciplina foi 
substituída por outra, intitulada: “Patrimônio Cultural e Educação”, cujos projetos são 
desenvolvidos com a orientação do Museu da Escola. O processo de implantação dessa 
disciplina foi por mim analisado no texto – “O Papel Social de Museus e Centros de Ciências na 
Formação dos Excluídos da Ciência e da Tecnologia”- Santos (2000). Várias ações do Projeto de 
Preservação foram realizadas como atividade da disciplina: “Patrimônio Cultural e Educação”. 
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· Mobilizar pais e membros da comunidade para uma atuação conjunta entre o 
museu, a escola e a comunidade. 

Alunos, professores, funcionários e membros da comunidade local foram 
envolvidos, realizando consultas e discussões, visando à concretização das 
ações propostas. Foram formadas comissões, com a participação dos diversos 
segmentos, para planejamento e execução das programações. Em relação à 
atuação do corpo docente, foram executados planejamentos, relacionando o 
conteúdo das diversas disciplinas ao tema: “PRESERVAÇÃO E QUALIDADE DE 
VIDA” com o desenvolvimento das atividades no decorrer da 3a e da 4a 
unidades, tendo sido escolhidos para o desenvolvimento dos trabalhos em sala 
de aula, os seguintes temas: 
 

A Preservação e o Exercício da Cidadania; 
 
A Preservação e o Corpo; 
 
A Preservação e a Escola; 
 
A Preservação e o Patrimônio Cultural; 
 
A Preservação e o Bairro; 
 
A Preservação e a Vida na Terra; 
 
Preservação, Criatividade e Ensino de 1o Grau; 
 
Preservação e Qualidade de Vida; 
 
A Preservação na Cidade do Salvador .   
 

No decorrer das programações, os alunos foram encorajados a se envolverem 
nas diversas ações, estimulando a criatividade e a participação, buscando-se  
uma  co-autoria na realização das programações. A equipe do MDCI foi a 
responsável pela coordenação do projeto, sendo que os diversos setores do 
Museu atuaram no planejamento e na execução das diversas ações que foram 
desenvolvidas. 
 
A operacionalização do projeto se deu com o desenvolvimento das 
programações em etapas distintas e complementares, tendo sido realizadas as 
seguintes atividades: 
 
· Ampliação do diagnóstico sobre o estado de conservação do colégio; 
 
· Treinamento e capacitação da equipe, com visitas a instituições que 

trabalham com reciclagem de lixo, levantamento bibliográfico e distribuição 
de textos, vídeos e outros materiais sobre o tema, para os professores. 
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Palestra para a equipe do Museu, para os professores, alunos e pais, 
abordando o tema “PRESERVAÇÃO,QUALIDADE DE VIDA E CIDADANIA” ; 

 
· Planejamento com os professores das diversas áreas de ensino, adequando 

os conteúdos das disciplinas ao tema: “PRESERVAÇÃO”; 
 
· Exposições com os temas trabalhados; 
 
· Consultas ao Banco de Dados do MDCI; 
 
· Realização de debates e seminários; 
 
· Entrevistas com profissionais e visitas a instituições; 
 
· Dramatizações; 
 
· Apresentação de números de dança e coral; 
 
· Confecção de cartazes e faixas; 
 
· Mapeamento de áreas para coleta de lixo; 
 
· Limpeza e plantio dos canteiros; 
 
· Elaboração de textos, redações, poesias, composição de músicas; 
 
· Confecção de objetos com sucatas; 
 
· Elaboração, com a orientação dos professores, de maquetes, relatórios, 

cartazes e  documentação fotográfica; 
 
· Realização de uma  “Mesa-Redonda” sobre o tema “Qualidade de Vida na 

Virada do Século”, com a participação de profissionais de várias áreas e 
instituições;  

 
· Produção de material didático; 
 
· Reaproveitamento de móveis e confecção de lixeiras; 
 
· Visitas de sete turmas da 5a Série ao museu de Arquelogia e Etnologia da 

UFBA, com ênfase nos aspectos de preservação; 
 
· Montagem de uma exposição sobre a Oficina de Papel reciclado do MDCI; 
 
· Montagem de uma exposição sobre o trabalho realizado no Setor de 

Conservação do MDCI; 
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· Participação dos alunos em um programa de televisão, denunciando as 

péssimas condições em que se encontrava o Colégio e os problemas 
causados pela administração; 

 
· Montagem de uma exposição para divulgar os resultados alcançados no 

projeto, com ampla divulgação na comunidade. 
 
 
Em se tratando de um treinamento em serviço, a avaliação foi sendo processada 
à medida em que as diversas ações eram executadas. O acompanhamento e a 
retroalimentação foram acontecendo durante o decorrer do processo, através de 
reuniões e observação direta do desenvolvimento das programações. Foi 
realizado, também, um acompanhamento a longo prazo, na fase de 
planejamento do ano subseqüente, com o pessoal que participou das 
programações. Foram criados mecanismos de comunicação permanente entre a 
comunidade envolvida e a equipe do MDCI, o que permitiu a continuidade das 
ações de preservação no Colégio, no ano seguinte, tendo sido escolhido, como 
tema geral, “Preservação, Qualidade de Vida e Cidadania”. 
 
Foram utilizados, como instrumentos de avaliação, os registros efetuados 
quando das observações feitas em sala de aula, os trabalhos produzidos pelos 
alunos, os planos de curso dos professores, a observação direta dos aspectos 
de limpeza, coleta de lixo, conservação do prédio, do mobiliário escolar, das 
áreas verdes, etc. 
 
O projeto teve a duração de cinco meses, de julho a novembro de 1997, tendo 
sido possível apontar os seguintes resultados alcançados com as diversas ações 
desenvolvidas:  
 
· O processo de planejamento e desenvolvimento do projeto tornou possível a 

professores e alunos o exercício da reflexão crítica, da curiosidade, do 
questionamento, da inquietação, da busca de meios e recursos para 
transformar a realidade, qualidades indispensáveis ao exercício da cidadania. 
Ao assumir, a partir das reflexões realizadas, que o Colégio é um patrimônio 
que pertence a toda comunidade escolar, buscou-se, viabilizar a execução de 
programações que, no curso do seus desenvolvimentos, foram mudando o 
comportamento dos alunos, dos professores, da administração e da própria 
Secretaria de Educação, que, após a denuncia dos alunos, na televisão, se 
apressou em realizar obras de manutenção e reparos urgentes e necessários 
para que a escola continuasse funcionando adequadamente; 

 
· Através das diversas programações, foi possível repensar os conteúdos 
programáticos, o material didático e as atividades pedagógicas, envolvendo 
também os alunos na elaboração do planejamento das atividades, tornando-
os co-autores dos diversos programas, desenvolvendo-os e  produzindo 
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conhecimento a partir da análise da realidade. Os professores de Português 
realizaram, com os alunos, textos e poesias a partir do tema “Preservação”, 
que foram ilustrados no trabalho desenvolvido na disciplina “Educação 
Artística”. Este conhecimento produzido em sala de aula foi publicado pelo 
Instituto Anísio Teixeira, como uma Coletânea de Textos e Poesia.  

 
Todo o material produzido com as ações desenvolvidas no projeto tem sido 
utilizado em sala de aula pelos professores, pela equipe do Museu, pelos 
grupos responsáveis por sua produção, como também tem sido processado, 
por intermédio da ação documental, tornando possível a utilização do 
conhecimento produzido por parte de outros grupos, que fazem consultas 
para subsidiar os diversos trabalhos que são realizados. 
 

 
· No trabalho integrado entre as diversas áreas foi possível estabelecer um 

debate sobre o conceito de patrimônio cultural, compreendendo como 
Patrimônio Global: o homem, o meio ambiente, o saber e o artefato. Ou 
seja, o real, na sua totalidade: cultural, natural, material e imaterial, em suas 
dimensões de tempo e espaço, discutindo-se, também, os diversos aspectos 
relacionados com a preservação, inserindo-a dinâmica do processo social;  

 
· Também, foi possível a alunos e professores compreenderem, na vivência 

dos diversos projetos desenvolvidos, o conceito de  Museu Integral, qual 
seja: o museu que tem a ênfase no homem - sujeito do ato de conhecer e de 
transformar o conhecimento e o mundo - na sua relação com o meio, que 
aborda a totalidade dos problemas da sociedade, tendo como elementos 
básicos:  

 
um território:  limites geográfícos e afinidades culturais, um 
testemunho presente, com todas as suas belezas e 
contradições, produto do tempo e do espaço territorial. Um 
patrimônio global e coletivo. 

 
um patrimônio:  o patrimônio global e 

  
uma população: habitantes de um território que são 
responsáveis pela organização e gestão do museu e pela 
preservação e uso do patrimônio, conscientes das suas 
afinidades e diferenças, bem como das relações de conflito com 
o seu meio ambiente.  

 
· Por meio dos diversos programas desenvolvidos, conseguiu-se revitalizar a 

Escola, sua relação com a comunidade e com os alunos envolvendo-os 
efetiva e afetivamente com a Escola e com o seu Bairro. O ambiente da 
Escola, antes do projeto, era marcado pelo desencanto, pela desmotivação e 
pelo imobilismo. 
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· Foi possível, através do planejamento em conjunto e do acompanhamento 

das diversas ações, realizar, com os professores e com a equipe de 
Museologia, um treinamento em serviço no cotidiano da Escola, utilizando o 
patrimônio cultural como um suporte fundamental para o desenvolvimento do 
trabalho pedagógico, sem retirar os docentes da sala de aula.  

 
· A participação de profissionais de diferentes áreas e instituições, quer seja 

em entrevistas, conferências, seminários ou outras atividades, permitiu a 
troca de experiências, o intercâmbio necessário à democratização do 
conhecimento tornando possível o acesso a informações que normalmente 
são confinadas nas academias. Por sugestão das alunas do magistério, foi 
realizada uma Mesa-Redonda, com o tema “Preservação e Qualidade de 
Vida na Virada do Milênio”, da qual participaram um filósofo, um sociólogo, 
uma pedagoga, uma museóloga, um membro da comunidade, um médico e 
um professor da Escola; 

 
· Foi possível criar uma rede de interação de recursos educativos,  integrando-

os a objetivos comuns, tornando a Escola um sistema aberto, em contínua 
comunicação com o meio, o que demonstra não existir uma dicotomia entre a 
educação formal e a não-formal. As vivências dos moradores e dos próprios 
alunos foram consideradas como exemplos de superação de problemas, 
cujas soluções foram analisadas como elementos de aprendizagem. Os 
resultados obtidos confirmam, assim, que é possível enriquecer a Pedagogia 
e a Museologia, com a participação de milhares de sujeitos que estão fora da 
Escola, e que, constantemente, encontram soluções criativas para a solução 
dos problemas que são enfrentados no cotidiano. Entretanto, para que essa 
troca efetiva seja realizada, torna-se necessário que o museólogo, o 
pedagogo ou qualquer outro profissional, que venha a desenvolver uma ação 
efetiva entre  museu, escola e  comunidade, desça do seu pedestal de dono 
do conhecimento, tornando-se um mediador, um professor-aluno, que 
enriquece e é enriquecido; 

 
· O projeto “Preservar a Escola, Preservar a Vida”, contribuiu, efetivamente, 

para aumentar a auto-estima dos alunos, para o desenvolvimento da 
socialização, da reflexão e do senso crítico, bem como para a formação de 
atitudes de cooperação e de organização. As ações no MDCI também 
contribuíram para melhorar a capacitação do grupo, tanto por meio das 
diversas atividades desenvolvidas, como por terem acesso à bibliografia 
referente aos diversos temas trabalhados, por elaborarem relatórios, por 
aprenderem a organizar as idéias e a apresentá-las em grupo, suscitando 
discussões e reflexões;  

 
· Reconhecimento, por parte da comunidade escolar e pelos pais dos alunos, 

do Museu Didático-Comunitário de Itapuã como organizador e gestor do 
processo de aprendizagem e de produção de conhecimento, contribuindo, 
por meio do desenvolvimento das ações museológicas, para que o projeto 
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pedagógico da Escola fosse atingido. Na exposição realizada como 
culminância do projeto, foram apresentados vários depoimentos da 
comunidade escolar, que faz uma leitura do museu como um espaço de 
crescimento, de construção de conhecimento, de desenvolvimento da 
afetividade, de formação e de informação, de lazer e, sobretudo, um espaço 
de vida. Infelizmente não é possível, devido ãs limitações de tempo e de 
espaço, reproduzir, na íntegra,  os depoimentos apresentados. Estão 
registrados no Banco de dados do MDCI. 

 
· Redimensionamento do espaço do MDCI, resultado da colaboração da 

Associação de pais do Colégio, com colocação de divisórias, remanejamento 
dos setores de exposição e conservação e instalação de uma sala de vídeo 
que está sendo utilizada pela equipe do Museu e por professores das 
diversas disciplinas; 

 
· Mudança de atitude dos alunos, mantendo limpos os espaços do Colégio, 

sem pichações e  conservando o mobiliário escolar; 
 
· Diminuição dos desperdícios, com reaproveitamento de material que seria 

descartado, jogado no lixo. Portas foram transformadas em mesas, cadeiras 
quebradas foram utilizadas como bases para as mesas e fichários 
enferrujados foram limpos, pintados ou papelados. Foram confeccionadas, na 
Oficina de Papel Reciclado do Museu, lixeiras que passaram a ser usadas 
nas salas de aula e nos corredores; 

 
· O projeto de preservação conseguiu projetar a Escola no Bairro, na 

Secretaria Estadual de Educação e em outras instituições da Cidade do 
Salvador. Hoje, a Secretaria Municipal de Educação desenvolve um projeto 
intitulado “Bem me Quer”, que tem como referencial o trabalho desenvolvido 
no Colégio Lomanto Júnior. 

 
 
ASPECTOS DO COLÉGIO ANTES DO PROJETO DE PRESERVAÇÃO – 
REGISTROS DOS ALUNOS: 
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ASPECTOS DO COLÉGIO APÓS O PROJETO DE PRESERVAÇÃO: 
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Ressalto, entretanto, que o aspecto mais relevante, resultado do 
desenvolvimento das ações de preservação, não foi a modificação no espaço 
físico da Escola, mas o processo de reflexão, a mudança de atitude da 
comunidade escolar que, a partir da iniciativa e da participação, conseguiu  
transformar-se, e conseqüentemente, transformar a Escola e a prática 
pedagógica. 
 
Provocando e abrindo caminhos 
 
Do analisado, do vivido, do construído nessa rica troca, resultado das relações 
estabelecidas entre o museu e a comunidade, quero concluir, destacando alguns 
aspectos, que pretendo, possam  funcionar como estímulo, como provocação 
para uma nova ação: 
 
 
· É necessário compreender a história como possibilidade. Sonhar, acreditar, 

ter utopia, ser sujeito da História e promover a atuação de outros sujeitos da 
História, possibilitando a construção e reconstrução de múltiplos patrimônios 
culturais, visando ao desenvolvimento social e ao exercício da cidadania;  

 
· Que o fazer museológico possa produzir conhecimento e esteja impregnado 

de vida - paixão, desejos, sonhos, troca, objetividade e subjetividade, em 
permanente abertura para  avaliar os processos museais e para a auto-
avaliação;  

 
· Reconhecimento de que o museu e a escola são o resultado da criação de 

um grupo, em constante reflexão, e, conseqüentemente, em permanente 
transformação. Não há receitas prontas para o desenvolvimento de projetos 
com a comunidade, mesmo porque as nossas concepções de museu e de 
Museologia são o resultado de um processo, em permanente construção e 
reconstrução. Entretanto, considero que a iniciativa e a participação, 
embasadas em nossas concepções de museu e Museologia, serão a mola 
mestra para o desenvolvimento da  ação e da reflexão, essencias, no sentido 
de transformar a realidade.  

 
Compreendo que são imensas as dificuldades a serem vencidas, quando 
atuamos assumindo o nosso papel de sujeitos da História. Desconhecê-las seria 
ingênuo e pouco verdadeiro. Porém, é necessário questionar: qual o papel que 
nos cabe desempenhar, no museu ou fora dele, como museólogos-educadores? 
O de informar ou de formar sujeitos críticos, participativos, capazes de, com 
criatividade, agir, construir a História? Não vejo outro caminho senão aquele que 
conduz à ação e à reflexão, porque acredito que a produção do conhecimento 
também pode ser o resultado de um trabalho coletivo. Finalizo, citando o 
depoimento sobre o Museu Didático-Comunitário de Itapuã, emitido pela Profa. 
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Fátima Urpia, responsável por ministrar a disciplina Psicologia no 2o e 3o Anos 
do Curso de Magistério do Colégio Lomanto Júnior: 
 
 

 
O que é o Museu? 
 
Um lugar de paixão, um lugar onde se pode comungar com 
Piaget, quando ele diz que “o ideal da educação é aprender 
a aprender e aprender a se desenvolver, mesmo depois da 
escola”. 
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