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Resumo: No trabalho pretende-se discutir projeto em implementação no MAST - Museu

de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro que recorreu a um 'olhar antropológico'

na sua construção. A conjunção direta entre Antropologia e Educação é relativamente

escassa, aspecto ainda mais saliente quando se trata da "popularização da ciência" em

ambientes não formais. Apesar de comumente se considerar necessário estabelecer um

diálogo com a 'cultura' dos grupos aos quais a divulgação de conhecimento científico se

destina, os limites de tal esforço costumam ser estreitos. Isto é particularmente agravado

quando se trata de público escolar e do estatuto, inquestionado, que se costuma atribuir

às crianças e jovens. Um aspecto central do projeto que se gostaria de discutir no GT é a

tentativa  de  encontrar  espaço  para  processos  cognitivos  e  afetivos  das  crianças  e

adolescentes  nas  suas  experiências  no  MAST.  Busca-se  encará-los  como  sujeitos

portadores de cultura  e  formas de apreensão e  decodificação e,  assim,  como atores

centrais em todas as situações nas quais estão envolvidos, que, neste caso, inclui tratar-

se de um museu de ciência e de história da ciência e de redes que contêm de forma mais

direta a ligação com escolas, professores e mediadores, além das próprias pessoas que

conceberam o projeto e o analisam. 
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Alguns lugares donde se parte

Um aspecto pouco destacado do conhecido artigo onde Chevallard (1989) elenca

pontos que basearam a proposta da "transposição didática" é a menção  ao 'lugar' - ou,

melhor, à falta de lugar - que costumamos atribuir aos alunos e às crianças em geral: 

Pupils will not protest at our tentative descriptions of their conduct, if only because they are
uninformed about  them – a  quite  gratifying  situation  in  itself.  This  situation,  allow me to
remark, simply reiterates the traditional situation that for centuries the explorer of the human
world has been accustomed to – be it with the poor at home, with so-called primitive people
in  remote  countries,  or,  in  the  classroom and  elsewhere,  with  that  recurrent  epitome of
foreignness and barbarism in the heart of civilization, the child.

Essa 'ausência' das 'falas' das crianças dos discursos produzidos sobre elas, relativos ao

espaço escolar ou aos ambientes não formais, ficou longe do cerne das discussões sobre

a "transposição didática". Na síntese que Marandino (2004), como exemplo, oferece, o

debate se teria centrado no papel outorgado ao "saber sábio" e à epistemologia que o

sustenta para considerar os modos como se dá a "transposição didática" e se constitui o

"saber ensinado". A autora analisa vários trabalhos que defendem o reconhecimento da

importância  das  práticas  sociais  e  das  configurações  cognitivas  na  didatização,

associados  à  percepção  do  papel  da  escola  como  socializadora  e  produtora  de

conhecimentos. Neste sentido, caberia pensar-se na existência de uma cultura escolar,

ainda que constituída de recortes a partir  da cultura mais ampla,  e  quase que numa

"ciência escolar", com epistemologia própria.

No que se refere à educação em museus, Marandino aporta com trabalhos que

destacam os elementos envolvidos nos processos de transformação do conhecimento

científico em saber exposto, na "transposição museográfica". Recorre a Bernstein1 e ao

conceito de "recontextualização" - próximo ao de "transposição didática" de Chevallard,

mas menos circunscrito à matemática, já que partindo da sociologia da educação -  para

destacar a relevância de se "estudar a transferência dos textos entre diferentes contextos

de produção e reprodução, mediada pelas relações de poder e pela regulação do discurso

de  ordem  social"  (2004:  104).  Propõe  que  os  "discursos  expositivos"  sejam

compreendidos  com  base  numa  analogia  com  o  discurso  pedagógico  de  Berstein,

sugerindo  considerar  a  relação  que  se  desenrola  entre  os  elementos  envolvidos  na

1  Marandino  refere:  Bernstein,  B.  (1996).  A estruturação  do  discurso  pedagógico:  classe,  códigos  e
controle.  Petrópolis:  Vozes;  Bernstein,  B.  (1996).  Pedagogy  symbolic  control  and  identity:  theory,
research, critique. London: Taylor and Francis. 



constituição de um discurso expositivo como um jogo, com regras peculiares: "O jogo dos

discursos também pode ser representado pela idéia de um jogo de vozes, sendo que

cada área do conhecimento – sua história, sua estrutura lógica e epistemológica, seus

conteúdos e métodos e os atores que a compõem – possui voz que pode ou não estar

presente no produto final, no discurso expositivo" (2004: 105). Acrescenta que a relação

entre os diferentes discursos está longe de tranquila:

mesmo que seja dada voz a diferentes discursos, esse espaço por si só não garante que
efetivamente eles participem com o mesmo peso nas decisões, escolhas e seleções que
serão  realizadas  durante  o  processo  de  recontextualização.  Entram  nesse  universo  de
negociação fatores sociais, culturais, políticos e ideológicos que poderão regular a relação
entre os diferentes discursos, dando voz a uns e calando outros (2004: 105).

Bernstein  enfatizara  que  o  papel  dos  contextos  de  produção  e  reprodução  do

discurso pedagógico depende da autonomia relativa concedida aos níveis ou agências

nos diferentes níveis do sistema educacional; e quanto a isso Marandino considera que o

discurso expositivo e o discurso pedagógico são análogos.  Já no que toca às regras

avaliativas, acha importante destacar que os resultados das pesquisas de público são

normalmente  utilizados  para  conferir  a  efetividade  das  exposições  e/ou  das  ações

educativas, mas "não se avalia o público, nem mesmo essa avaliação tem implicações

políticas e sociais na vida do visitante, como a avaliação promovida no âmbito escolar"

(2004: 106). Assim, de um modo geral, embora o discurso expositivo possa ser encarado

como um discurso pedagógico, há aspectos inerentes às duas instituições, que fazem

com que se estabeleça

uma relação espaço-temporal bastante diferenciada entre o público no museu e na escola.
O controle sobre as implicações do domínio (ou não)  desses conhecimentos também é
muito  distinto  se  compararmos esses  dois  locais.  E,  nesse  sentido,  existe  uma relação
diferenciada desses públicos com o conhecimento apresentado nesses locais (2014: 107).

Marandino conclui destacando a importância de se refletir sobre o processo de produção

do discurso expositivo como contribuição às seleções e escolhas feitas em exposições de

museus de ciências, em especial quando a dimensão educativa seja importante, e algo

que pode ajudar na construção do campo da divulgação científica e da educação não

formal em museus. 

Num  artigo  que  teve  impacto  significativo,  "A  favor  da  desescolarização  dos

museus", Lopes (1991) parte das três categorias em que Varine-Bohan2 situa a animação

cutural  em  museus,  terapêutica,  promocional  e  conscientizante.  Quanto  à  segunda,

promocional,  dominante  nos  museus,  o  objetivo  é  apenas  justificar  a  existência  da

instituição, mesmo que sob a forma de uma "proposta de democratização cultural", "tendo

como pressuposto que se trata de um bom produto para aquele público determinado, o

2  Lopes refere: Varine-Bohan, H. (1987). O tempo social. Rio de Janeiro: Livraria Eça.



qual  jamais foi  consultado sobre seus interesses"  (:  444).  Ou,  nos termos de Varine-

Bohan, "A animação dos museus, em direção ao público escolar, não tem por objetivo,

salvo  muito  raras  exeções,  satisfazer  as  necessidades  deste  público  [...]  ou  mesmo

responder à demanda pedagógica expressa pelos professores" (citado em Lopes, 1991:

443).  Lopes  é  crítica  tanto  das  abordagens  promocional  e  terapêutica  como  da

conscientizante, 'na moda' na época em que escreveu o artigo. Isto por razões que vão do

caráter elitista, que acabou por estar associado às posições escolanovistas, até a  falta de

correspondência da educação permanente, nos moldes propalados pela Unesco, a uma

adaptação ativa dos museus brasileiros que, ao invés, "permaneceram identificados com

modelos  importados  e  adaptados"  (:  447).  Ao  inserir-se  num  campo  que  não  lhes

pertence, os museus oferecem "soluções paliativas, que não contribuem para enfrentar o

todo dos problemas que a escola enfrenta [...], os museus abrem mão de se colocarem

como instituições culturais que até mesmo poderiam atuar como um contraponto à escola,

propiciando outras maneiras de desvendar e compreender o mundo" (: 448).

Nesse sentido,  a  "escolarização dos museus"  "em essência vem significando a

transposição para o interior do museu das metodologias e práticas do ensino escolar" (:

449),  o  que  as  visitas  tipo  'crocodilo'  ou  'rebanho'  ilustram:  "Essas  visitas  guiadas

permanecem  sendo  as  principais,  quando  não  as  únicas,  atividades  educacionais

oferecidas pelos museus,  apesar  das inúmeras pesquisas que já  atestaram o quanto

essas práticas  impõem situações  de aprendizagem passivas,  fornecendo informações

irrelevantes"  (:  450).  Como,  de certa  forma,  apontado em desabafos dos professores

sobre as dificuldades  de integrar suas visitas nos currículos escolares, há uma questão

comum aos museus e às escolas: "Os problemas básicos que os museus enfrentam hoje

são decorrentes de sua condição de instituições de saber oficializado que, assim como a

escola,  integram  sistemas  educacionais  e  culturais  empenhados  na  manutenção  da

ordem social vigente" (: 451). Contudo, há também a dificuldade de reconhecer que "a

proposta educativa dos museus é diferente da proposta da escola" (: 451), inclusive por

se tratar essencialmente de uma linguagem visual e não verbal, sem ordem sequencial ou

urgência de aprendizado, prazos e planejamentos (: 451-2). Um trabalho cooperativo é o

que se deveria almejar, até para não "deixar passar a oportunidade de que, em uma visita

ao museu [...] se vivencie, fora de sala de aula, uma atividade que pelo menos questione

a própria sala de aula" (: 453). Lopes considera ainda que a questão educacional nos

museus  precisa  lidar  com  a  "separação  que  se  dá  no  processo  de  produção  e

disseminação de conhecimento também nos museus. Separação entre as pesquisas de

novos aspectos da realidade e sua veiculação realizada pelas exposições e atividades



culturais e educativas" (: 453). E conclui:

O que norteia nossa reflexão é a discussão do sentido mais geral dessa contribuição dos
museus à educação: manutenção, reforço, extensão da instituição oficial escola e de seus
métodos  de  ensino  e  avaliação,  que  todos,  sem  exceção,  consideramos,  no  mínimo,
problemática;  ou  tentativa  de  contraponto,  que  possa  talvez  até  contribuir  para  futuros
questionamentos da ordem estabelecida, de modo que as crianças e os adultos tenham
acesso a outros horizontes culturais (: 454).

Como  talvez  seja  de  praxe,  escolhemos  os  trabalhos  acima  por  serem  bons

'situadores' para o projeto que estamos desenvolvendo no âmbito do MAST - Museu de

Astronomia e Ciências Afins, no Rio de Janeiro. Não são trabalhos recentes mas cremos

que as questões que colocam permanecem relevantes e que, ao menos no tocante a

alguns aspectos, apenas parcialmente foram endereçadas. Para voltar a Chevallard, as

crianças  e  adolescentes  continuam objetos  sobre  os  quais  se  produzem discursos  e

saberes sem que lhes seja outorgado um lugar, de contestação ou autoria efetivos; o que

pesa  quando  se  busca  refletir  tanto  em  termos  de  "transposição  didática"  como  de

"recontextualização" - ou, já agora, de "transposição museográfica". Ao se considerar os

papéis atribuídos às diversas agências envolvidas nesses processos é importante que se

reflita sobre o lugar desempenhado pelas crianças e adolescentes, que se pense o papel

de suas 'vozes', na configuração dos 'saberes', em ligação com os modos de constituí-los,

transmiti-los  e  apropriá-los;  bem como  que  se  o  promova.  Os  museus,  como  Lopes

pontuou, talvez possam auxiliar no redimensionamento das convenções e processos que

continuam  a  basear  a  maioria  das  práticas  escolares;  inclusive  viabilizando  a

incorporação de desejos escolanovistas - motivação, interesse, envolvimento de alunos e

professores - em ambientes escolares mais amplos. No sentido colocado por Lopes e

Marandino, contêm, por seu caráter específico, o potencial  de, em ligação com outras

agências envolvidas nos processos de ensino, ajudar a entender e explorar possibilidades

de  "transposição  didática"  ("recontextualização",  se  quisermos)  para  diversos  tópicos,

tanto  ligados a ciências 'hard'  como mais 'soft'.  São espaços onde é possível  'jogar',

'ensaiar' práticas de constituição e exploração de 'conteúdos' - que revertem diretamente

para  si.  Ao  viabilizar  a  emergência  de  aspectos  diversos,  menos  'disciplinados',  da

existência  pessoal  e  concreta  das  crianças  e  adolescentes  -  inclusive  nas  relações

peculiares com seus professores estabelecidas no ambiente de 'mediação'  do museu - no

contato  com  os  temas  propostos,  podem  contribuir  para  que  a  "transposição",  a

"recontextualização", seja mais rica, posto que levando em conta seu papel de 'alunos' e

de 'visitantes', mas, sobretudo, o de apropriadores e construtores de saberes e de modos

de estar no mundo. 



Um projeto em que se trabalha

No  MAST  -  Museu  de  Astronomia  e  Ciências  Afins,  do  Rio  de  Janeiro,  há

preocupação com a "transposição museográfica" de temas 'científicos' (cf., p.e., Cazelli et

al.,  1999),  que  se  coaduna  com a  busca  de  incorporar  a  dimensão  historiográfica  a

algumas  das  exposições,  forma,  como  Valente  (2005)  destacou,  de  desmisticar  a

emergência de conceitos e princípios científicos e contribuir para o desenvolvimento de

um  pensamento  crítico,  associado  à  percepção  de  que  "Todos  os  processos  de

aproximação  do  público  com  a  ciência  são  construções  históricas,  implementadas

simultaneamente à promoção das ciências ao longo dos séculos" (Valente, 2014: 48).

Vários  profissionais do MAST são envolvidos na elaboração das exposições,  que em

parte expressam 'saberes' de cunho acadêmico de pesquisadores da casa. São também

realizadas pesquisas de público, inclusive no sentido de avaliar seus efeitos em termos de

inclusão social, uma meta explícita das atividades do museu (cf., p.e., Falcão Silva et al.,

2010). Como em boa parte dos museus e na maioria dos 'museus de ciência' (o MAST

certamente também um 'museu de história da ciência'), alunos constituem parcela muito

significativa  do  público  do  MAST.  É-lhes  dada  atenção  especial  através  das  Visitas

Escolares  Programadas  (antecedidas  de  Encontros  de  Assessoria  ao  Professor),  que

contam  com  a  presença  de  mediadores,  além  das  visitas  escolares  'livres',  sem

participação de mediador. Tem-se claro que não se trata de uma 'escolarização' do MAST,

nem  de  uma  'extensão'  da  escola.  Trabalha-se,  no  momento,  com  a  trilha,  "Onde

vivemos?", com um viés de 'astronomia'.  Dá-se ênfase à formação e à reflexão sobre

mediadores  em  museus  de  ciência  (vide,  p.e.,  Gomes,  2013;  Mendes,  2011),  como

'expositores' privilegiados dos conteúdos, espaços e formas de exposição pensadas para

o público escolar.

Os objetivos diretos do projeto, em fase inicial,  para o qual procurarmos refletir

neste trabalho são: aumentar o número de visitas escolares ao MAST, ao estimular o

interesse de professores de história e geografia por trazer seus alunos - recorrendo a

'instrumentos' afins a cada uma das coordenações do museu nas atividades oferecidas;

fomentar a ligação com as escolas do entorno; desenvolver modos de 'escuta' de 'falas'

dos alunos nas visitas - este o aspecto mais central; contribuir para a formação de um

'espaço de memória'  do bairro de S. Cristóvão - ponto cuja ligação com o anterior se

pretende adensar.  Ainda não se definiram as questões motivadoras mas, de qualquer

forma, o título será algo na linha de "Por que caminhos viemos?" Em síntese, considera-

se que os processos de "transposição", "recontextualização", serão tão mais densos e



ricos quanto mais interpenetrem a multiplicidade de dimensões que os envolve e em que

estão envolvidos e isto passa pois pelo incremento da relação do MAST com seu entorno

e das coordenações que o constituem entre si.  De certa forma, é a mesma ideia que

baseia o tipo de conexão que se espera estabelecer entre o museu e as escolas do

entorno:  torná-las,  através  de  mecanismos  diretos  e  indiretos,  uma  das  agências  da

"recontextualização". No tocante aos 'temas' de ciência e história da ciência com maior

cruzamento direto com o currículo escolar, isto se dará sobretudo através dos professores

e alunos. Já no que se refere ao museu de modo mais amplo, através do esforço de

aumentar  a  inserção do museu no bairro  e  nas suas 'memórias',  via  ligação com os

moradores, alunos e suas famílias em visitas espontâneas, de fim-de-semana, quando se

tornam respondentes às pesquisas de público que já realizamos.

O aspecto central vincula-se diretamente ao esforço por 'ouvir' mais as crianças e

adolescentes, no espaço do museu, tanto via suas 'falas' diretas e indiretas como a partir

de oficinas, criadas junto com as diversas coordenações, mas que se pretende sejam

regularmente reestruturadas junto com os alunos e, conforme o caso, com os professores.

Aqui quer-se também enfatizar o caráter 'livre' e prazeroso, de exploração, de autoria, que

se pode associar a visitas a museu. O respeito pelas dimensões afetivas do processo

cognitivo, o esforço de viabilização da expressão e criatividade das crianças e jovens,

bem como sua 'escuta' - inclusive do que de seus  contextos sócio-culturais emerja nas

situações concretas-, constituirão, quer-nos parecer, um bom meio de fomentar o gosto

por estar no mundo e, talvez, pela reflexão e pelo conhecimento, por se encarar como

parte  da  produção  de  'saberes',  inclusive  no  que  se  relacionem  com  as  dimensões

hegemônicas da 'ciência'. Nos museus, os mediadores são quem tem envolvimento mais

direto com professores e alunos, o conjunto constituindo uma rede de relações, no caso

em boa  parte  orientadas  'aprendizados'  em ambiente  não  formal.  Assim,  se  buscará

fomentar nos mediadores a empatia com as crianças e adolescentes -  que apoie um

registro acurado das 'respostas' do 'público escolar' e, num primeiro nível, a otimização

dos processos de "recontextualização", nas oficinas e visitas oferecidas, inclusive em sua

inter-conexão  com os ambientes escolares. 

De um modo geral, acredita-se que a 'historicização', tal como oferecida no MAST,

que se pretende enfatizar, pode ter um lugar importante nos processos de apropriação de

saberes tornados hegemônicos,  por viabilizar  o 'estranhamento'  das visões de mundo

ofertadas, propiciar que cada um perceba sua participação nas concepções presentes e,

assim,  seu lugar  de  'co-autoria'.  Isto  ganha um significado maior  quando se  trata  de

crianças e adolescentes em situação escolar, por apoiar a possibilidade de encararem de



maneira diferente o papel em que tradicionalmente são colocados e os conteúdos 'dados'

(cf.,  p.e.,  Novais,  2012) ao se verem como membros dessas construções. A distância

entre as instituições escolares e os museus,  apesar de vários esforços de diminui-la,

ainda é grande, a efetiva fertilização mútua pequena; em parte, por cada uma insistir em

permanecer no seu nicho próprio, nos esforços de pensar como melhorar as formas de

apresentação de 'conteúdos'. Com o projeto, busca-se 'quebrar',  ao menos um pouco,

essa falta de diálogo efetivo e propiciar que o MAST se transforme, na inter-relação com a

escola,  num  lugar  de  experimentação  -  inclusive  de  modos  de  aprendizado  -,  de

exploração  de  possibilidades  que  viabilizem  uma  lide,  prazerosa  e  'escutada',  com

conhecimentos, 'científicos', e, sobretudo,  de exercício de participação nos mundos que

vamos construindo e nos saberes que os ancoram. Na visão de popularização da ciência

em vigor  no  MAST,  considera-se  fundamental  estabelecer  diálogo  com as  formas  de

conhecimento e cultura dos grupos focais. Como Chevallard bem lembrava, falta-nos dar

esse estatuto aos 'alunos', às crianças. Encará-las como sujeitos, portadores de cultura e

formas de apreensão e decodificação, e, assim, como atores importantes a serem levados

em  conta  nas  situações  de  ensino,  nos  processos  de  "recontextualização",  nas

construções de mundo, é uma forma de familiarizá-las com os saberes científicos e de

propiciar que se tornem autores, dos processos e formas de sua difusão mas, sobretudo,

de seus conteúdos, de suas associações com os exercícios da cidadania.

Mais e talvez sobretudo, a proposta do projeto é ligar-se a várias outras reflexões e

práticas  em  curso  que  buscam  repensar  o  modo  como  encaramos  e  o  lugar  que

atribuímos às crianças e aos jovens, nas escolas, nas famílias,  nos diversos espaços

sociais. Dominic Barter é proponente destacado no Brasil da comunicação não violenta.

Parte do pressuposto de que a "palavra comunicação denota uma construção de sentidos

juntos", que inclui tanto ação como fala. Assim, os processos de comunicação devem ser

de  "mutação  mútua",  onde  "aprender,  crescer,  mudar,  interagir,  cooperar  é  algo  que

simultaneamente está mudando os dois; a sintonia vem, não de um lugar fixo, mas de um

processo  de  crescimento".  Deixamos  de  pensar  em  "produtos,  conhecimentos,

comportamentos fixos, aceitáveis, que precisam ser adotados por um outro ser, antes de

conhecermos esse ser, antes desse ser estar interagindo com o mundo de uma forma que

faz seu próprio jeito de existir transparente para nós" e educar então significa "cultivar um

ambiente no qual um ser único pode descobrir o mundo e ser descoberto pelo mundo"

(Barter, 2010).  A escola de ensino médio Espaço Beta foi aberta nessa linha, de voltar ao

significado grego original da palavra escola, de espaço sem lei imposta, sem cobrança, de

lazer, e onde você pode simplesmente observar: "Quando você aprende alguma coisa,



você não está dormindo, não está comendo, não está trabalhando. Você precisa estar

livre dessas outras coisas para poder investigar o novo, o eterno, aquilo que estimula sua

curiosidade" (2013),  aprender e fazer 'ciência' inclusive. O projeto Território do Brincar é

outro que vai no mesmo sentido: "um trabalho de escuta, intercâmbio de saberes, registro

e  difusão  da  cultura  infantil",  "um  intercâmbio  onde  pesquisadores  e  crianças  se

encontram  no  fazer  e  no  brincar,  sempre  aprendendo  um  com  o  outro"

(http://territoriodobrincar.com.br/o-projeto/). A propósito, Adriana Friedmann (2015) lembra

o  paralelo  forte  entre  o  olhar  antropológico  -  "olhar  pesquisador,  olhar  curioso,  olhar

inquieto.  Olhar  do  olho,  do  corpo,  do  coração  e  da  cabeça.  E  tantas  emoções  e

pensamentos abrindo espaço dentro do nosso ser" (:37) - e o olhar de toda e qualquer

criança,  em  última  análise  de  qualquer  de  nós,  que  só  o  vamos  deixando  de  lado,

exatamente,  por  causa  dos  processos  comumente  vigentes  de  escolarização  (:  38).

Donde o desafio lançado aos educadores, de "perceber a importância de criar tempos e

espaços  de  autonomia  e  liberdade  de  expressão,  de  escolha  e  movimento  para  as

crianças", ao invés daquilo em que fomos formados, "propor, intervir, sugerir, ensinar" (:

39). Ouvir e escutar as crianças relaciona-se diretamente com "estar presente, conter a

tendência que nós, adultos, temos de querer entender; e ter a coragem de entrar por

inteiro  no  universo  das  crianças  a  partir  das  nossas  impressões,  sensações  e

percepções"  (:  40);  pedir  licença  e  visitar  suas  casinhas  -  a  partir  dos  registros  que

tenhamos guardado das nossas.  Nisso,  "O olhar  antropológico  para  as  casinhas das

crianças - as vidas das crianças - exige abertura para o novo e para aprender sua língua,

seu dialeto e, talvez, se elas permitirem, partilhar dos seus segredos e esconderijos" (:

42).

Gostaríamos muito de conseguir  dar essa feição ao projeto em implantação no

MAST:  de  olhar  e  escuta  mútuos e  efetivos  -  entre  mediadores,  alunos,  professores,

propositores  e  analistas  do  projeto  -,  de  atribuição  de  um lugar  pleno  às  crianças  e

adolescentes  nas  construções  das  trocas  que  ocorrem,  inclusive  e  talvez  sobretudo

quando  na  relação  estabelecida  com  escolas,  com  entornos,  com  'conteúdos',  com

memórias,  que,  assim,  podem  melhor  ser  vividos  por  cada  um  como  dimensão  de

construções de presentes. O MAST é um espaço museal e um espaço público que, como

Barter comenta a respeito da escola Espaço Beta, significa um que é apropriável e de

responsabilidade de todos, ou seja, de cada um no seu ser.  Um espaço portanto de estar,

de viabilização de trilhas, de caminhos, de saberes.
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