
 

 
 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
A Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro (SEC) está coordenando a elaboração do Plano Estadual 
de Cultura, a partir do diálogo com gestores públicos dos 92 municípios do estado, agentes culturais, 
artistas, Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa e o Ministério da Cultura para apontar diretrizes e 
estratégias de políticas públicas de cultura para os próximos 10 anos, no Estado do Rio de Janeiro. 
 
Além dos encontros que estão ocorrendo em todas as regiões do estado para discutir Lei e Plano Estaduais 
de Cultura, a SEC está promovendo também discussões sobre 12 setores e linguagens artísticas (Artes 
Visuais, Cinema, Circo, Dança, Música de Concerto, Música Popular, Livro e Leitura, Museus, Patrimônio 
Material, Patrimônio Imaterial, Teatro; e TV e Novas Mídias). 

O texto a seguir foi encomendado pelo Grupo de Planejamento Setorial de Museus, criado pela SEC em 27 
de abril de 2012, e tem por objetivo estimular o debate sobre as políticas públicas para esse setor. Além 
deste, outros textos, também encomendados, estão disponíveis na página do Plano na internet 
(http://www.cultura.rj.gov.br/projeto/plano-estadual-de-cultura), a partir de agosto de 2012. Qualquer 
pessoa ou entidade pode enviar seus comentários e sugestões através dessa página. Após um período de 
debates pela internet haverá uma reunião pública para cada setor, cujas datas serão amplamente 
divulgadas, onde os textos serão apresentados e discutidos também presencialmente. 

Esperamos que a discussão em torno das ideias trazidas aqui estimule a apresentação de propostas de 
diretrizes e estratégias a serem incorporadas pelas políticas setoriais do Plano Estadual de Cultura. 
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cidadania cultural na sociedade hoje. 
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(CAPES/Fulbright). Trabalhou na Fundação Nacional Pró Memória, no Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional - IPHAN, no Museu da República e no Museu Histórico Nacional, elaborando textos para 
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Gestão de Afetos: museus como campos gravitacionais de diversidade+criatividade+solidariedade 
 
 
 
Luis Marcelo Mendes 
Luiz Guilherme Vergara 
Rosane Maria Rocha de Carvalho 
 
Introdução 
 
Por que museu? Para quê? Para quem? E com quem? 
 
Iniciamos esta escrita ou reflexão tripartida, com Rosane Carvalho e Luis Marcelo Mendes, tomando o 
princípio de cuidado com a integração de saberes e afeto como proposta ética para a política de gestão de 
museus. Esperamos a partir desta abordagem refletir também sobre os desafios e mudanças de paradigmas 
em jogo no                         “      ”                                               
               “                      ”                                                            
Trataremos aqui a gestão de afetos como qualificação ética que se distingue exatamente pelo grau de 
reconhecimento da diversidade de públicos e de visões e vozes que acompanham as mudanças em trânsito 
                                                         “         ”                   
gravitacional de atração e irradiação de compartilhamentos de experiências de imaginários simbólicos 
sociais. Este pequeno ensaio reúne diferentes aspectos apontados entre nós como perspectivas desta ética 
                                                                             “                  
                      ”                                                                           
gravitacional de agenciamentos. Reunindo experiências profissionais com perspectivas críticas e práticas, a 
           “       ”                             ação vital e comunicação que se estende pelas redes 
sociais, novas tecnologias de compartilhamento, mas que se somam também à extensão e entrelaçamento 
entre instituição-instituinte-sociedade. É na dimensão instituinte que se traz o conceito de campo 
gravitacional, ou do corpo aberto para e com múltiplas vozes que acolhe a diversidade, solidariedade e 
criatividade para si como estrutura viva. 
 
É preciso então se delinear como gestão de afetos uma ética de cuidados com as práticas dos espaços para 
acolher a diversidade de públicos, de leituras e vozes que convergem como polifonias do mundo 
contemporâneo. A gestão de afetos implica em formação de territórios de solidariedade e criatividade nos 
museus ou espaços públicos de cultura contemporânea, ativando na sociedade o sentido de lugares de 
criação e múltiplas vozes. Ressignificar os museus para o mundo contemporâneo é cuidar da participação 
da sociedade e da produção de subjetividades como geradora de novas potências de agir em diferentes 
escalas, a começar pelas microgeografias das interações humanas. Podemos então apresentar a gestão de 
afetos como ética condutora de um plano curatorial, político-pedagógico e museológico que contenha, com 
clareza, a necessidade de construção coletiva, participativa e interssetorial para as visões e missão dos 
museus no mundo contemporâneo. 
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Formação de Vínculos com Diferentes Públicos e Comunicação Relacional 
 
Rosane Maria Rocha de Carvalho 
 
 
A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE PÚBLICO 
 
O que é público? O público é uma noção que se tem usado para definir ao mesmo tempo os interlocutores 
(todos os segmentos culturais) e os destinatários de uma proposta artística ou de um serviço cultural. Cada 
destinatário tem diferentes motivações, percepções, reações e respostas diante de um mesmo evento 
artístico. 
 
Tipos de Público: 
 

1. Forma de organização: grupos/indivíduos 
2. Intensidade do vínculo: fiéis, habituais, potenciais  
3. Conhecimento da atividade: públicos especializados  
4. Tipo de atividade: leitores, internautas, apreciadores de música, dança, circo 
5. Público especial  
6. Ciclo de vida: infantil, adolescente, terceira idade  

 
 
O QUE QUEREMOS EM RELAÇÃO AO PÚBLICO? 
 
Queremos interagir com públicos ativos e sensíveis, capazes de relacionar-se com nossas propostas (de 
produção cultural); que não somente observem, como participem e acompanhem os artistas durante todo 
o processo de criação, produção e difusão da arte. 
Pensar nos públicos apenas como espectadores reduz seu papel a meros consumidores. 
 
 
O QUE É O DESENVOLVIMENTO OU A CONSTRUÇÃO DE PÚBLICO? 
 
É a relação entre o museu e os segmentos de público. Para tanto é necessário: 
 

1. Identificar os segmentos que estão envolvidos com o museu:  
 
Infantil  
Estudantes de 1º, 2º e 3º graus 
Adolescentes e jovens 
Professores  
Terceira idade 
Famílias 
Turistas 
Artistas 
Internautas 
Comunidades 
Universidades  
Portadores de necessidades especiais 
Empresários 
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2. Criar atividades culturais e estabelecer formas de comunicação direcionadas para cada segmento  

 
ESTRATÉGIAS PARA CONSTRUIR PÚBLICOS E GERAR MAIS RECURSOS: 
 
                          “                 ”;                                                            
horários criativos que permitam que os segmentos identificados possam visitá-lo; fornecer acessibilidade; 
criar contexto; fornecer calor humano; surpreender - propiciar a emoção. 
 
 
COMO FAZER ISTO? 
 
Sair do cenário para integrar-se com o entorno sociocultural da comunidade. Vincular-se com escolas, 
professores, vizinhos, comércio, hospital, outras atividades culturais, museus etc. 
Tornar visível o projeto e as pessoas que lhe dão vida: fazer exposições, apresentações em espaços 
públicos, promover oficinas, mesas redondas, encontros informais, estimular o diálogo. 
Difundir as atividades já realizadas, a tradição dos espaços, realizar visitas guiadas, mostrar os bastidores, 
criar pertencimento. 
 
 
Criar sentido através de estratégias de comunicação: sites, podcasts, e-mail, mídias sociais, divulgação na 
imprensa. 
 
Inventar e criar. Usar a imaginação. 
 
Promover o conhecimento e estimular: ensaios abertos ao público, concertos didáticos, arte pública, 
treinamento para professores, reuniões com os diversos atores envolvidos no seu processo. 
 
As estratégias de formação e desenvolvimento de público, que vão da diversificação das exposições até a 
utilização das pesquisas de público como instrumento de aferição das informações que chegam ao público 
e de detecção de suas necessidades e expectativas são decorrentes da utilização do marketing em museus 
e instituições culturais. 
 
 
Comunicação Relacional 
 
O comprometimento de museus com a transformação social implica na gestão de equipes 
multidisciplinares. Existe a necessidade de comunicar à sociedade suas atividades e atrair visitantes. Há 
recursos comunicacionais que requerem profissional com perfil adequado para gerenciar a comunicação da 
instituição cultural. 
 
Tomando como referência o conceito de museu como sistema de comunicação e informação, neste 
documento pretende-se discutir outros aspectos da comunicação que podem atrair um público maior e 
mais diversificado aos museus e torná-lo um visitante que usufrua desta experiência única. 
 
Neste sistema, no qual o acervo seria a fonte, as exposições seriam o meio e o público o receptor, a 
comunicação deve fluir em mão dupla, utilizando como feedback as pesquisas de público. Estas devem 
funcionar como um canal de retorno, com informações e opinião dos diferentes segmentos de público, 
             “        ”                                                               
 
Para tornar este processo uma realidade há que se trazer o público para visitar o museu e suas exposições. 
Constata-se uma dificuldade em muitos museus brasileiros de atrair visitantes espontâneos para visitar 
suas exposições, ao contrário da maioria dos museus europeus e norte-americanos, por exemplo, onde o  
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público é abundante. Na análise dos dados de visitação de museus brasileiros, grande parcela dos visitantes 
é formada pelos grupos escolares, estimulados à visitação pelos serviços educativos destas instituições, que 
mantêm um contato intenso com escolas, professores e secretarias de educação. Como deveriam então os 
museus atrair visitantes espontâneos? Utilizando uma série de ferramentas da comunicação e do marketing 
que tem sido usadas frequentemente e há muitos anos por museus que contam com uma grande visitação. 
Trata-se de ampliar e diversificar o público que possa se beneficiar da experiência de visitar um museu. 
 
No caso específico dos museus, desde os anos 1980 o foco se deslocou da conservação e pesquisa das 
coleções para enfatizar a relação do museu com o visitante; o público passou a ser o alvo de estratégias de 
diversificação da programação de exposições, de eventos relacionados às mesmas e da tentativa de torná-
lo um freqüentador. Para um museu, conhecer os segmentos de público que o visitam, possibilita 
desenvolver ações que permitam criar um vínculo destes com a instituição cultural. Segundo Philip Kotler, 
“                                                                                                       
        ”  
 
Por que não utilizar este recurso para aumentar a conexão do museu com seus visitantes? 
 
A comunicação não se faz apenas através de jornais, rádio e televisão, mas também pela Internet, 
smartphones, malas diretas mais sofisticadas e novos sistemas digitais e eletrônicos. O público recebe  
 
grande quantidade de informação em qualquer lugar. Os canais de comunicação cresceram em número e 
são muito mais acessíveis. Qualquer pessoa pode disponibilizar um site ou blog na Internet ou produzir 
material informativo nas mídias sociais, além do que, existem mais canais segmentados de TV e rádio. 
 
A comunicação deve ser tratada como um processo integrado que inclui todos os canais para transferir 
uma mensagem de um emissor para um receptor. Esta é a chamada comunicação de marketing integrada. 
 
Ao planejar uma campanha de comunicação de marketing, o profissional assume o ponto de vista do 
consumidor. Ele pesquisa quais canais de comunicação o público alvo está exposto ou prefere. Uma 
mensagem consistente é entregue através de uma escolha ampla, porém específica de canais de 
comunicação. O objetivo é atingir especificamente o segmento de público escolhido. E quando a campanha 
é deslanchada, o visitante, no caso, deveria ler um artigo no jornal da manhã acerca de uma exposição, ver 
um cartaz mostrando o assunto na janela de trás do ônibus que ele usa todos os dias e mesmo receber um 
convite pessoal para um evento centrado no mesmo tema. 
 
O processo de comunicação também se torna mais personalizado. Mensagens são menos transmitidas 
pelos meios de comunicação de massa e mais direcionadas para atender as preferências de cada grupo 
social. Não é à toa que novas oportunidades interativas, como as redes sociais – orkut, facebook, etc, 
fizeram aumentar estas opções. 
 
Segundo a comunicação de marketing integrada, publicidade, relações públicas, mala direta, Internet, 
eventos e outros canais de comunicação são combinados para transferir uma mesma mensagem 
consistente. Este processo oferece muito mais impacto no receptor do que se uma mensagem é recebida 
através de um canal apenas. Provavelmente esta é a única maneira de atingi-lo com eficácia no atual 
excesso de informação. 
 
E para além da comunicação e do marketing que novos processos podem nos ajudar? 
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Gestão de Afetos: criando campos gravitacionais 
Luis Marcelo Mendes 
 
Em sua Teoria da Relatividade Geral, Albert Einstein descreveu a gravidade como consequência da 
estrutura geométrica do espaço-tempo. Um corpo com grande massa realiza uma curvatura do espaço-
tempo formando um campo gravitacional. 
E isso tem muito a ver com os museus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na equação da construção de relacionamentos entre museus e seus públicos, as variações de audiência, 
reputação e sustentabilidade estão diretamente relacionadas com a massa de sua marca e a atratividade 
que ela exerce. 
 
Portanto, não é o espaço físico do museu, sua área visível, responsável pela gravitação de público, mas sim 
a densidade da sua associação com tudo aquilo que é intangível. 
 
 
 
Por esse raciocínio, o museu pode ser pequeno e poderoso. Sintético e com a presença constante fidelizada 
de um elenco de visitantes-satélites. Da mesma forma, pode ser um grande prédio, imponente de 
arquitetura arrojada, sem produzir significados. Um corpo celeste sem emissão de luz. 
 
É nessa perspectiva que se concentram as questões de engenharia de marca. Para além do fato de ter 
exposições de arte contemporânea, história ou ciências, o que traz densidade ao museu é a sua 
personalidade. É esta personalidade definida que possibilita a instituição a inserir-se na perspectiva de 
afeto com a sociedade, através do partilhamento de uma causa a ser defendida, com a qual as pessoas 
possam se relacionar. 
 
De acordo com o conceito do museólogo e gestor americano Stephen Weil, os elementos constitutivos de 
um museu (boa equipe, boa coleção, boas instalações etc.) pouco representam se este museu não fizer 
diferença para as pessoas, se não tiver impacto, ou gerar qualquer benefício para a sociedade. E aqui está o 
ponto central da Gestão de Afetos: o elemento chave para gerar rotações e densidade que exerce a 
curvatura do espaço-tempo e intensifica o campo gravitacional. 
 
 
Ações práticas para a Gestão de Afetos: 
Entendimento da internet como relacionamento 
 
A Gestão de Afetos através da internet pelos administradores de museus está atrelada à valorização das 
atividades colaborativas e do mapeamento qualitativo do coração e da mente de seus visitantes e não-
visitantes, considerando que podemos desenvolver relações afetivas fortes e de longo prazo com 
instituições que nunca visitamos. 
 
O uso de mídias sociais, muitas vezes vistas com desconfiança, deve ser entendido como uma oportunidade 
privilegiada de construção de relacionamentos seja com jovens, turistas e pessoas com alta frequência de  
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visitação. A essa atividade deve-se dedicar recursos humanos qualificados e com autonomia para 
estabelecer conversas e prestar atendimento adequado. 
 
Nessa perspectiva afetiva, o eixo da informação tem um papel fundamental. Ao analisar o comportamento 
de muitos museus nas mídias sociais, encontramos com frequência a tônica de informação sobre a 
programação, onde não há a manifestação de uma voz do museu e muito menos de uma vocação de 
interação. Nesses casos, perde-se uma grande oportunidade que está na essência das ferramentas. 
 
Como referências, podemos citar o British Museum, uma das instituições de maior prestígio da Inglaterra, 
que com frequência consegue responder a dúvidas de possíveis visitantes no Twitter, três minutos depois 
da pergunta ter sido feita. Ou ainda o Museu de História Natural de Nova York, cujas mensagens no Twitter 
são postadas pela enorme baleia azul que fica no teto do museu – proporcionando uma voz e 
personalidade não-institucional muito amigável e que, com frequência, propõe interações com os 
visitantes. 
 
O grande avanço das mídias sociais é justamente a possibilidade de exercitar a troca constante de afeto. 
Basta observar a nomenclatura adotada pelos principais canais: a imagem escolhida pelo Twitter (33,3 
milhões de usuários brasileiros em fevereiro de 2012) para as suas curtas mensagens de 140 caracteres são 
os "tweets", ou seja, pios de passarinho. Já no Facebook (44,6milhões de usuários brasileiros em fevereiro 
de 2012) encontramos como forma de interação apenas o botão "curtir". É razoável supor que nunca 
haverá um "odiar", por que isso é contra a natureza de um negócio baseado na troca de afetos. Curtimos 
mesmo as notícias tristes, como um falecimento, demonstrando com isso a nossa solidariedade. 
 
Quanto mais a administração dos museus perceberem esta dinâmica, mais fluida será a capacidade de 
estabelecer relações profundas e de longa duração com os seus públicos. 
 
 
Ações práticas para a Gestão de Afetos: 
Aposta em relações diretas sem intermediação 
 
As relações entre museus e pessoas muitas vezes são pautadas pela intermediação. Pelo aspecto 
financeiro, através de uma associação de amigos ou Organização Social, instrumento externo no 
recebimento dos recursos de doadores. Pela comunicação, através da assessoria de imprensa que 
estabelece o contato entre o museu e os veículos de comunicação. E até no atendimento direto ao público 
através de recepcionistas e seguranças terceirizados, sujeitos a troca constante e pouco treinamento. 
 
Isso para instituições como o Walker Art Center (www.walkerart.org), da cidade de Minneapolis nos 
Estados Unidos, é impensável. A instituição entende que a boa recepção, tratamento e informação ao 
público é um ponto central no sucesso da sua operação. Os seguranças são considerados ativos da galeria, 
vestem camisetas e falam com os visitantes sobre arte. 
 
Fornecer aos públicos maneiras de acessar experiências culturais é o primeiro alicerce na personalização da 
instituição. O passo seguinte é fazer uma abordagem mais individualizada para identificar, reconhecer e 
responder às pessoas e seus interesses. 
 
No Centro de Ciência de Ontário (www.ontariosciencecentre.ca), no Canadá, Vishnu Ramcharan gerencia a 
equipe de linha de frente (chamado "hosts"). Ele treina essa equipe com um princípio simples: fazer todo o 
visitante se sentir querido. Diz Ramcharan: "Os anfitriões não devem apenas estar animados que os 
visitantes estão lá, mas que o visitante, especificamente, apareceu no museu hoje. Eles devem fazer você 
sentir que você é alguém que eles estão entusiasmados de ver no Centro de Ciência." 
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Ações práticas para a Gestão de Afetos: 
Interesse real em acessibilidade 
 
Acessibilidade é algo que pode ser entendido como um problema institucional e legal. Obrigações formais 
de adequação de instalações físicas para inclusão da pessoa com deficiência. Isso exige dotação 
orçamentária, contratação de consultores especializados, restrições naquilo que pode ser apresentado no 
espaço expositivo para não gerar questões difíceis de serem resolvidas. 
 
A Gestão de Afetos nos museus transforma essa perspectiva em movimentos de aproximação com os seus 
públicos, oportunidades privilegiadas de comunicação e de experimentação sensorial que apenas um 
espaço como o museu pode proporcionar com todo o tempo e as qualidades necessárias. 
 
O Whitney Museum da cidade de Nova York, por exemplo, entendeu que gerar acessibilidade através da 
linguagem de sinais pode ir muito além de qualquer obrigatoriedade. Como conseqüência o museu realiza 
uma série de posts do blog com pessoas do ambiente artístico falando do Whitney e de suas coleções 
(http://whitney.org/WatchAndListen). Aqui temos o aproveitamento total da mídia para propor conversas, 
de pessoas que conhecem o assunto para outras tanto interessadas. O entusiasmo é evidente e faz toda 
diferença. 
 
Qualquer movimento de inclusão depende muito mais da vontade da instituição de comunicar e propor 
contato do que grandes dotações orçamentárias. 
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Inspirações Espinosianas para uma Ética de Afetos 
Luiz Guilherme Vergara 
 
                                              “      ”               ar um documento sobre gestão de 
museus. De imediato a palavra afeto traz um sentido de fragilidade emocional, daí precisamos dar uma 
outra densidade a este conceito para reconfigurar a vida pública dos museus (ou dos espaços culturais 
públicos) como um corpo institucional formado por vários corpos que se afetam, se transformam 
mutuamente. Para tanto, reunindo as proposições de Rosane Carvalho e Luis Marcelo Mendes, com a ideia 
de corpo de múltiplas vozes e afetos, podemos pensar também em valores qualitativos para esta gestão 
participativa pública, considerando uma inusitada abordagem que Ricardo Teixeira1 faz para tratar de um 
conceito de saúde a partir dos postulados da ética de Espinosa. Busquemos aqui tomar o museu como um 
grande corpo coletivo público, revendo sua gestão pela vontade e desejo de afecções diretamente ligadas e 
alimentadas pela participação social. 
 
1. O Corpo humano (o museu) se compõe de muitíssimos indivíduos (de diversa natureza), cada um dos 
quais é mui composto. 
... 
2. Os indivíduos que compõem o corpo humano e, por conseguinte, o próprio corpo humano, (o museu) 
são afetados de muitíssimas maneiras pelos corpos exteriores.  
...  
3. O corpo humano (o museu) necessita para conservar-se, de muitíssimos outros corpos, e é como se esses 
o regenerassem continuamente. 
 
Poderíamos então projetar a relação e formação de uma gestão de afetos para os museus como mútuas 
interações afecções (profissionais – público) entre idéias e práxis, onde se efetiva o cuidado com os 
diversos corpos e temporalidades dentro e fora da instituição. Propomos a percepção de um lugar 
simbólico e vivencial para o museu de afecções de múltiplas vidas e produção de subjetividades, onde se 
toma consciência das passagens dos diversos públicos, como Rosane sugere, porém como constituintes e 
instituintes dos devires tanto da instituição quanto dos indivíduos. Daí se forma a ideia de uma gestão de 
afetos dos museus como estrutura viva e orgânica de um corpo coletivo constituído pelas interações 
simbólicas, pelas estratégias de agenciamento e pertencimento de múltiplas vozes, memórias e histórias. 
Da capacidade de acolhimento e interações com a diversidade do mundo contemporâneo pode se perceber 
qualitativamente o que Luis Marcelo associa como campo gravitacional. A medida de potência de 
acolhimento e atração do mundo contemporâneo pelo museu é constituinte de seu afeto ou campo 
gravitacional dentro do tecido de relações entre imaginários sociais, produção de subjetividade e 
transformações culturais. Ainda complementando a metáfora de Luis Marcelo, o museu se insere no tecido 
cultural de uma cidade como um corpo de múltiplos corpos – simbólico, histórico, artístico, social e ainda, 
econômico. Sua pulsação gravitacional é dada pela atração e irradiação de vidas para dentro do museu, 
assim como para fora, quando levado com diferentes formas de afetos para vida dos seus visitantes. 
 
É desta breve abordagem ética inspirada em Espinosa pelo recorte de Ricardo Teixeira que propomos a 
relação corpo – museu; alma – gestores de afetos, para conduzir as idéias geradoras da missão e identidade 
de uma prática e vida pública dos museus. Entende-se na relação corpo coletivo-museu a sua constituição 
como uma estrutura viva ou vivida por múltiplos corpos, a sociedade. Em tempo, busca-se também nesta 
abordagem ética sobre gestão, criar uma maior complexidade para as relações entre museus – cidades 
criativas com princípios críticos de construção de vínculos existenciais e simbólicos que ampliam os eixos 
condutores da economia criativa, que muitas vezes se tornam dominados por perspectivas imediatistas 
neoliberais. 

                                                           
1
 Ricardo Teixeira. A grande saúde. Interface. Comunicação Educação e Saúde. Vol. 8. N. 14. P. 35-72. Setembro 2003 – 

fevereiro 2004. 
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Construindo uma gestão orgânica: Estrutura Viva – Criatura Viva 
 
Ao falarmos em estrutura viva, projetamos a gestão de diferentes saberes envolvidos na curadoria, cultura 
contemporânea e cidadania nos museus hoje, destacando a relação orgânica e reflexiva entre pesquisa-
ação, programação e as demandas por diversos públicos. A gestão de afetos se reflete num corpo de 
múltiplas vozes articulando três núcleos que cuidam dos fluxos de interações sociais dentro-fora do museu: 
 
1. Pesquisa-Ação com fluxos de acolhimento e programas para públicos diversificados – visitantes locais, 
usuários, famílias, viajantes e turistas, assim como escolas e professores. Especial elaboração de projetos 
de curadorias educativas – investigações e laboratórios político-pedagógicos; 
 
2. Pesquisa-Ação com fluxos de irradiação de processos de pertencimentos e construção de novas 
narrativas e subjetividades em comunidades e organizações sociais. Atualização contínua de estudos e 
práticas artísticas, pedagógicas e de agenciamentos sociais em parceria com universidades e diferentes 
setores da gestão pública; 
 
3. Coleção de experiências ou pesquisa-ação, através da produção de memória e conhecimento, que 
envolve a elaboração de métodos de acompanhamento e documentação dos processos artísticos-
educativos. Desenvolvimento de parcerias acadêmicas, centros de pesquisas e formação profissional em 
diversas áreas de atuação envolvidas na vida pública do museu.  
 
A integração reflexiva desses três núcleos realimentam a própria estrutura da curadoria e educação dentro 
de uma proposta de Estrutura Viva. 
 
Propomos uma condição experimental de estrutura viva dando suporte também à formação profissional 
em toda a cadeia de atuação curatorial, artística e educativa, assim como à própria gestão cultural e 
museológica. Esta dimensão se alinha ao museu da vida e arte contemporânea, e ao que Mário Pedrosa 
          “               ”                                                                 do sujeito no 
mundo. 
 
Porém, ressaltamos neste documento uma questão fundamental e desafiante para as histórias dos museus 
brasileiros – o compromisso com uma gestão de afetos que possa absorver qualidade, renovação e 
sustentabilidade de uma proposta curatorial-político-                    “              ”  
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Esta reflexão sobre gestão de afetos implica no cuidado com as múltiplas temporalidades que envolvem a 
atualidade dos museus como espaços de cidadania cultural. Isto é, o corpo gestor de curadores-
pesquisadores dão forma e qualidade à  estrutura viva, estabelecendo com a condução das mediações 

com os públicos (em suas diversas temporalidades) uma relação entre instituição-instituinte-sociedade, 

como dimensão ética voltada à ativação de um campo gravitacional de atração e irradiação de vínculos 
coletivos de subjetividades e cidadanias. Os desafios e cuidados se concentram primeiramente na 
curadoria da programação, nas estratégicas pedagógicas atualizadas e componentes de comunicação 
abertos que formam com os expositivos as mediações diretas com os públicos e suas temporalidades, 
onde pela experiência de partilha de sentidos reterritorializam-se instituição e indivíduos, como 
territórios de solidariedades, de interações coletivas com diferentes imaginários sociais e simbólicos. A 
condição reflexiva desta estrutura viva se traduz como prática de conscientização institucional e 
instituinte, ou em constante adaptabilidade às mudanças culturais, as pesquisas com o público (conforme 
elabora Rosane Carvalho), voltada ao pertencimento a uma época de diversidade – de múltiplas vozes. É 
como estrutura viva que o museu assume politicamente seu compromisso com a transformação social 
através das poéticas e práticas dos seus espaços de ativação de vontades de construção coletiva, de 
pertencimento e agenciamento. 

 
É parte do desafio dos museus diante do mundo de diversidades ser agente de entrelaçamentos entre 
sensível e simbólico, consciência poética e histórica, subjetividade e compartilhamento. Aos museus cabe 
esta abertura para o respeito à diversidade, tornando seus espaços como territórios de solidariedades, 
que se traduzem como abrigo público para as múltiplas temporalidades. 
 
Zonas limites dos museus dentro do mundo globalizado 
 
O impacto da globalização sobre a gestão e curadoria dos museus reflete claramente as aceleradas 
mudanças no mundo contemporâneo. Desde os dilemas críticos que atingem a ênfase nas grandes 
exposições – espetáculos, arquiteturas monumentais dos museus ligadas à chamada economia neoliberal 
ou criativa, ao seu contraponto de resistência crítica nas práticas artísticas e pedagogias críticas alinhadas 
ao que politicamente e socialmente se define como estética relacional ou “ irada educacion  ”  Estas 
justaposições de investimentos culturais de ideologias contrárias também se dão no campo dos 
agenciamentos socioculturais da museologia social, como no cuidado pedagógico crítico com o espaço 
de mediação. A gestão de afetos dos museus estaria então tomando o partido das complexidades políticas 
da globalização em sua dimensão local, buscando agregar valor crítico à economia criativa, pela ativação 
local de compartilhamentos de múltiplas narrativas, e processos de conscientização e pertencimento aos 
lugares de criação do imaginário social contemporâneo. Daí, o cuidado ético com a complexidade do 
que significa gestão de afetos, envolve o entendimento de uma zona limite para o sentido do museu no 
mundo contemporâneo que se explica pelos conceitos de Deleuze-Guattari para a desterritorialização, ou 
potência desestabilizadora da experiência estética como ativadora de lugares de criação e mudança - 
transformação política e estética de visões de mundo; e seu contrário, como reterritorialização, ou 
sedimentação de territórios de solidariedade. Os lugares de cultura, os museus no mundo globalizado se 
estabelecem como zona limite de encontros de paradoxos, de heterogeneidade, que instituem em si, 
como consciência de gestão, estrutura viva, a formação de um corpo de travessias e entrelaçamento por 
múltiplas vozes, envolvendo a necessidade de pertencimento ou aprofundamento de vínculos entre 
sociedade – instituição. Neste sentido, diante da globalização de cima para baixo, são também 
lembradas pelo mundo afora, como formas de resistência política, a convergência entre as práticas 
artísticas coletivas com as pedagogias críticas de Paulo Freire, as geografias das ações de Milton Santos 
(homenageado da 8ª Bienal do MERCOSUL, 2011), embasando uma outra globalização pela 
solidariedade, com o crescente campo de agenciamentos socioculturais, que defendem o papel dos 
espaços públicos de cultura como lugares prováveis de convivência e construção coletiva de imaginários 
sociais. 
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Ativações e práticas dos espaços culturais para a cidadania cultural: jogo, festa e simbólico 
 
Ressaltamos para a gestão dos afetos uma ética dos cuidados centralizada no tempo de produção de 
subjetividades e no tempo dos compartilhamentos culturais. Para melhor abordar esta atenção voltada às 
práticas dos espaços expositivos ou curatoriais (envolvendo também uma pedagogia participativa para as 
leituras históricas e artísticas) trazemos o que Gadamer2 propõe como jogo, festa-rituais e simbólico 

como princípios da atualidade do belo na arte. Entende-se por atualidade do belo em uma obra de arte 
sua condição desafiante na produção de novas narrativas e temporalidades, o que vale também para 
uma exposição, acervo ou experiência estética. O cuidado com a abertura para múltiplas vozes ou 
temporalidades se torna ético mediante o compromisso com a reterritorialização (respeitando para cada 
museu o contexto com os diferentes sentidos e leituras) do legado dos valores artísticos prenunciadores 
de horizontes prováveis de novas transformações estéticas e relações humanas. 
 
Temos a possibilidade de identificar uma política curatorial com uma premissa pedagógica voltada a 
atualidade e produção de novas temporalidades a partir dos três princípios de Gadamer: 
 
1. jogo – a liberdade de experimentar e interagir, podendo desconstruir e construir novas formas e 

estruturas comunicativas; 
 

2. festa-ritual – a necessidade de compartilhar, celebrar descobertas, de estar junto; 
 
3. produção do simbólico – uma das mais desafiantes crises que envolve a relação entre economia e 
cultura diante da globalização é a experiência de unidade e pertencimento. A produção do simbólico se 

dá quando se reconhece participando de uma comunidade de sentidos ou, em outras palavras, é da 
dimensão afetiva de uma experiência que brotam as memórias futuras de pertencimento a uma 
totalidade, a um grupo, a uma comunidade.  
 
O conceito de atualidade do belo de Gadamer, envolvendo o jogo, a festa-ritual e a produção do 
simbólico, também pode contribuir para esta indagação sobre o cuidado com as práticas do espaço de 
mediações como campo potencial ou como Luis Marcelo sugere, gravitacional de qualificação de 
perceptos, afetos e, principalmente, a alegria como fluxo expansivo de novas vontades e desejos de agir 
e criar inspirados na experiência estética compartilhada. 
 
A gestão de afetos é identificada com a ética e valores críticos que regem em cada instituição o seu sentido 
de vida pública e posicionamento diante das tendências dominantes da globalização, ainda voltada para a 
sociedade de espetáculo. Isto é, ela estabelece o grau de conscientização social pública da instituição na 
elaboração crítica e pedagógica dos sentidos de jogo, festa e produção do simbólico que ativam a partilha de 
diferentes públicos e vozes nos espaços seus de mediação ou campo gravitacional. 

 
A partir destes três componentes da abordagem de Gadamer, são também identificados os parâmetros de 
uma política curatorial para museus. Através do estudo dos elementos conceituais estruturantes das 
poéticas artísticas e valores históricos se reformulam constantemente as estratégias e práticas 
interpretativas, construindo vínculos e relações afetivas com os diferentes públicos através dos modos de 
recepção/participação das mostras. 

 
Na relação jogo-festa-simbólico, propõe-se a integração de práticas curatoriais com pesquisas 
pedagógicas que quebrem narrativas hegemônicas buscando dar lugar ao primado multissensorial da 
partilha da experiência de sentidos, produzindo novas fluências interativas e perceptivas dos acervos, 
patrimônio e exposições temporárias. A expansão ética da política curatorial dos museus para uma  

                                                           
2
 GADAMER, Hans-Georg. La actualidade de lo Bello. Buenos Aires, Ediciones Paldós, 2008. 
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gestão de afetos envolve a reconfiguração das práticas dos espaços para a condição de lugar de criação 
e múltiplas vozes, sem perder sua identidade estruturante de novas subjetividades formadora relacional 
de consciência histórica. Certamente, também se reconhece que o enraizamento do papel dos museus 
como espaços públicos de compartilhamentos de experiência de sentidos somente ocorre pelo 
compromisso com a sustentabilidade das relações humanas, da construção de desejos na formação de 
hábitos e convívios. 
 
No caso dos museus de arte, para pensarmos os desafios da arte ou experiência estética para os museus - 
ou abordagens curatoriais, propomos por um lado, segundo Gadamer, o entendimento de que toda obra 
de arte exige uma experiência temporal que a atualize (além de ser um objeto histórico) como parte de 

um jogo no qual o próprio artista é o primeiro a explorar e reinventar. Por outro, a conceituação curatorial, 
em cumplicidades com artistas e educadores, de espaços e percursos relacionais, onde a própria visita se 
desenvolva como parte de um jogo-ritual ampliado de leituras e enunciações pedestres interpretativas, 
encarnadas nos ambientes e arquiteturas das instituições. Assim, a própria reconfiguração da esfera 
pública da arte, da memória ou história nos museus se atualiza também como prática dos ambientes 
expositivos, ativando novas polissêmicas entre intervenções ambientais, fenomenologia da experiência 
estética-pedagogia crítica. A instituição e sociedade se atualizam mutuamente como campo gravitacional 
afetado pelos seus múltiplos corpos em trânsito. Este é o próprio jogo e gestão de afetos entre estrutura 
viva / corpo de múltiplos corpos de interações sociais. 
 
Ao mesmo tempo, em paralelo aos debates sobre a democratização da produção de múltiplas narrativas 
nos museus, são constantemente reinventadas práticas pedagógicas dentro das esferas públicas sociais. 
Assim, sucessivamente e dialeticamente, a reconfiguração dos sentidos de participação e afetos do público 
nos museus é transformada e transformadora das políticas curatoriais dos espaços e dispositivos 
interpretativos. O jogo criador de sentidos, que era restrito aos artistas, vem se deslocando ou se 
expandindo para o que hoje tratamos como mediação ou agenciamentos socioculturais, rompendo com 
cada espectador um jogo participativo de recepção e interpretação. 
 
A festa (ou ritual) é uma segunda dimensão desta atualidade, que remete à celebração, rituais e um 
sentido especial de alegria. Ao visitarmos os espaços de um museu como uma escultura social ou campo 
de gravitações estéticas, compreendemos o sentido de Gadamer para as festas e os rituais que servem 
como qualia, ou qualidade do fluxo de temporalidades nas experiências compartilhadas de novos sistemas 
e valores estéticos. A alegria é incorporada à potência do espaço de promover vivência e 
compartilhamentos, de tornar cada indivíduo reconhecido como parte de uma estrutura viva de 
comunicação e afetos. O simbólico emerge então como uma dimensão de crença na unidade ou primado 
dos sentidos, de comunhão e de vivências que remetem todos participantes a um entendimento ou 
sentimento compartilhado de pertencimento, que não apenas diz respeito ao momento vivido, mas à 
memória futura desta experiência. 
 
Propomos a atualização de parâmetros e paradigmas de uma gestão de afetos pela confluência entre os 
percursos e legados da museologia social, pedagogias críticas com as práticas artísticas contemporâneas 
experimentais que conjugam uma busca comum pela reconfiguração do sentido de público, pela construção 
coletiva de conhecimento, pertencimento e agenciamentos. O entrelaçamento conceitual destas 
abordagens permite se repensar os cuidados e a integração de saberes profissionais que envolvem as 

práticas dos espaços expositivos, mediações e convivências como campos de cruzamentos de visões 
transformadoras de imaginários sociais. 
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Lugar de Criação e Múltiplas Vozes– Pertencimento/solidariedade/ criatividade 
 
 
 

 
 
 
Estrutura Conceitual: Lugar de Criação e Múltiplas Vozes 
 
Proposta para um laboratório de visões participativas 
 
 
Os conceitos de pertencimento/solidariedade/ criatividade precisam ser instituídos para os museus 
como cuidados práticas éticas de espaços de transformação social. Os museus como espaço de 
transformação social se estruturam a partir da ênfase nos processos de: formação de público, 
comunicação integrada, marca, reputação e personalidade, nas questões relacionadas à intermediação e 
acessibilidade, ouvidoria e num laboratório de visões participativas que apresentamos a seguir. 
 
 
Esboçamos para tanto a construção de um método participativo, como desdobramento estratégico de 
instituinte de estrutura viva de múltiplas vozes. A realização de um laboratório de visões participativas 
para cada museu, estabelecido por meio de encontros de profissionais de diferentes setores da cultura 
e educação local. Tais encontros têm como objetivo a apresentação, sensibilização e formação de 
uma ouvidoria que culmine com o compartilhamento de respostas às seguintes perguntas que instigam 
o imaginário local sobre os horizontes possíveis do papel do museu: Por que museu? Para quê? Para 
quem? E com quem? 
 

Apresentar uma perspectiva transdisciplinar focada em estudos contemporâneos integrados entre 
práticas artísticas experimentais, curadoria, museologia e pedagogia crítica; 
 

Apontar para uma dimensão ética das práticas curatoriais e educativas voltadas ao acolhimento e 
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produção de múltiplas narrativas; 
 

Constituir uma imersão estratégica de diferentes gestores socioculturais, estruturando um laboratório 
de percepções e esperanças para a cultura, arte, educação e meio ambiente voltados a composição de 
uma filosofia, visão e missão para cada museu; 
 

Reunir acadêmicos e pesquisadores para um debate sobre as novas possibilidades, conexões e fronteiras 
para arte contemporânea, sociedade, educação, saúde e meio ambiente no século XXI; 
 

Mapeamento e sensibilização de estruturas intersetoriais e identificação de parcerias possíveis de 
apoio político, pedagógico, artístico e cultural; 
 

Inaugurar uma rede intersetorial e transdisciplinar que possa dar apoio e identificar pessoas-chave para 
criação de um comitê de educação cultural e ambiental. 
 
 
 
 
 
 
Diretrizes 
 
1) Promover a gestão integrada dos diversos campos e áreas de conhecimento da vida pública dos museus. 

 

2) Exercitar uma comunicação relacional com a diversidade de públicos. 

 

3) Ressignificar acervos para o sentido de construção pública do simbólico e imaginário social de forma 

aberta e participativa. 

 

4) Cuidar sistemicamente do acolhimento e pertencimento dos indivíduos e grupos sociais como parte da 

vida e função pública da instituição. 

5) Investir na qualificação institucional através  da valorização de competências e capacitação continuada 

dos seus profissionais.  

 


