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RESUMO:	 Esta	 narrativa	 busca	 refletir	 sobre	 as	 condi-
ções	do	educativo	de	uma	instituição	privada	que	realiza	
atividades	em	diversas	áreas,	sendo	uma	delas	a	área	cul-
tural,	e	suas	formas	de	atuar	no	período	de	isolamento,	
consequente da pandemia da Covid-19. O desenvolvi-
mento de ideias e práticas durante este período eviden-
ciou a existência de uma crise no trabalho da educação 
não	 formal,	 principalmente	 no	que	 se	 refere	 as	 formas	
de	contratação	e	vínculo	empregatício	com	 instituições	
culturais e museus. Fato que antecede a própria crise 
pandêmica. Através do cenário da pandemia podemos 
observar o agravamento das injustiças e da desvaloriza-
ção	de	profissionais	da	área	cultural	e	da	educação	não	
formal.	Além	de	analisar	as	questões	trabalhistas	da	cul-
tura	nesse	contexto,	o	presente	artigo	também	propõe	
avaliar	e	questionar	a	posição	de	museus	e	 instituições	
culturais observando a maneira em que ambas percebem 
e interagem com essa classe trabalhadora.

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Pandemia; Arte-educação;          
Museus; Arte.
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Iniciado	em	2020,	o	atual	contexto	de	pandemia	de	
COVID-19 é nomeado e categorizado de diferentes mo-
dos: “quarentena”,	 “o isolamento”,	 “o novo normal”. 
Mas,	antes	da	pandemia	que	nos	coloca	num	estado	de	
crise,	de	emergência	 sanitária,	onde	 se	 situava	a	 crise	
anterior	a	esta?	Em	todo	lugar:	na	saúde,	na	educação,	
na cultura e no trabalho. A crise no trabalho na área da 
educação não-formal já estava acontecendo. Educado-
ras	sendo	contratadas	por	um	curto	prazo,	apenas	pelo	
período	 de	 duração	 de	 uma	 exposição.	 Contratações	
que,	por	muitas	vezes,	são	em	regime	de	estágio,	outras	
vezes,	com	baixos	salários	e	 frágeis	vínculos	 trabalhis-
tas.	A	realidade	aqui	exposta	não	é	nenhuma	novidade,	
tanto	no	que	diz	respeito	às	relações	trabalhistas	exis-
tentes	no	sistema	capitalista,	quanto	nos	enfrentamen-
tos	específicos	do	setor	cultural.	Educadoras	de	diver-
sas	 instituições	 culturais	 buscam	pelo	 reconhecimento	
de	sua	prática	e	estabilidade	em	seu	ofício,	e	esse	é	o	
motivo	 pelo	 qual,	 mesmo	 que	 de	 forma	 vagarosa,	 al-
gumas	instituições	estejam	mudando	a	maneira	de	agir,	
interagir	e	contratar	profissionais	da	área.

Apesar de a realidade apresentada ser compartilha-
da	por	todo	o	setor	cultural	do	país,	é	possível	identificar	
aspectos	 específicos	 de	 cada	 localidade.	Na	 cidade	de	
Sorocaba,	no	interior	do	estado	de	São	Paulo,	o	número	
de	 instituições	culturais	é	 reduzido	se	comparado	à	 re-
alidade	da	capital.	Esse	cenário,	 somado	a	escassez	de	
políticas	públicas,	deixa	as	profissionais	da	área	à	mercê	
de contratos esporádicos e a poucas possibilidades de 
trabalho.	Em	uma	das	instituições	culturais	da	cidade,	no	
final	de	 fevereiro,	 iniciava-se	a	 formação	de	uma	expo-
sição cujo tema girava em torno da tecnologia e da em-
patia.	Para	a	exposição,	a	equipe	foi	composta	por	duas	
estagiárias e quatro estagiários das áreas de artes visu-
ais,	arquitetura	e	urbanismo,	engenharia	da	computação	
e	geografia,	uma	supervisora	da	área	de	design	gráfico	
e	duas	educadoras	formadas,	uma	na	área	de	história	e	
outra	na	área	de	logística,	história	e	pedagogia.	A	ação	
da	 instituição	de	contratar	educadoras	formadas,	e	não	
apenas	estagiárias,	foi	inédita	e	empolgante	para	a	equi-
pe,	uma	vez	que	a	realidade	dos	educativos	em	Soroca-
ba não é algo que permita vislumbrar um futuro estável 
dentro	da	profissão.	Havia	grande	expectativa	 também	
porque o autor da exposição tem origem sorocabana.
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Durante	duas	semanas	de	formação,	ações	foram	
traçadas:	 estudos,	 conversas,	 estratégias	 e	mais	 estu-
dos. O afeto e a tecnologia presente no título da exposi-
ção nos atravessavam. Pequenas conquistas como maior 
proximidade com a instituição e com a equipe artística 
nos faziam sentir empolgação e esperança. Quando che-
gou	a	abertura	da	exposição,	toda	a	equipe	observava	
o crescimento das conversas e dos espaços de troca e 
acolhimento,	o	que	gerava	um	sentimento	de	conquis-
ta,	principalmente	para	as	que	estavam,	por	questões	
burocráticas,	há	um	ano	longe	da	instituição.	Consegui-
mos conquistar legendas em português para os vídeos 
da exposição e tradução em braile de alguns textos e 
verbetes,	 o	 que	 não	 era	 comum	 em	 exposições	 ante-
riores,	e	isto	nos	animava.	Contudo,	ao	mesmo	tempo,	
descobríamos	as	novas	condições	de	trabalho,	perceptí-
veis apenas àquelas que ocupavam permanentemente o 
espaço	expositivo:	obras	com	problemas	tecnológicos,	
dificuldade	 em	 ficar	muito	 tempo	 dentro	 de	 uma	 sala	
fechada,	e	doenças	respiratórias	surgidas	da	exposição	
excessiva a um ar-condicionado pensado para o público 
e	para	a	obra,	mas	não	para	as	educadoras.	

Nos quatro primeiros dias da exposição ouvíamos 
e	líamos	notícias	em	jornais,	televisão	e	internet	sobre	
um vírus. Algumas de nós já estavam com seu álcool em 
gel em mãos. O quinto dia da exposição não aconte-
ceu,	pois	a	quarentena	começou.	O	mundo	entrou	em	
crise	e	o	nosso	trabalho,	entrou	na	crise	da	crise.	Assim	
como	o	 restante	 do	Brasil,	 entrávamos	 em	quarente-
na por período indeterminado. Foi pouco tempo para 
estar no espaço e conseguir levar adiante os nossos 
conhecimentos	 referenciais,	 técnicos	e	práticos	sobre	
as	 obras,	 além	de	 conseguir	 desenvolver	 a	mediação	
dentro desta exposição.
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Inicialmente,	nós	acreditamos	que	em	uma	sema-
na	estaríamos	de	volta	ao	trabalho	presencial,	mas	pas-
saram-se	duas	semanas,	três	semanas,	um	mês.	Neste	
momento,	começamos	a	ter	um	melhor	entendimento	
de que não voltaríamos para lá tão cedo. Os seguidos 
e incontáveis dias foram acompanhados de muitas in-
seguranças,	inclusive	sobre	o	nosso	vínculo	trabalhista.	
Já	adiantando,	é	preciso	frisar	que	tivemos	nossos	con-
tratos	temporários	preservados,	assim	como	as	estagi-
árias,	com	as	datas	originais	dos	três	meses	e	meio	de	
exposição. Essa realidade é privilégio na área frente a 
tantas	profissionais	que	foram	demitidas	em	massa,	em	
diversas	instituições.

Foi um período inquietante de adaptação para que 
de	alguma	forma,	nós	pudéssemos	continuar	a	trabalhar	
o	 conteúdo	 da	 exposição,	mesmo	 de	 forma	 remota.	 E	
como atuar como educadora em uma exposição a distân-
cia? O que fazer? Quais caminhos seguir? Estas e outras 
dúvidas preenchiam as conversas da equipe educativa. É 
possível observar essa posição no seguinte relato:

(...)	E	no	entanto,	todas	e	todos	sentimos	em	maior	
ou menor grau essa perguntinha inquietante: vai tudo 
ficar	igual?!	Ela	nos	confronta	com	a	urgência	de	que	
algo	terá	que	mudar	para	nos	protegermos	melhor,	

para não chegar de novo a este ponto que nos revela 
tão	vulneráveis	e	desprotegidos.	(ARAUJO,	Marcelo;	

FERNANDES,	João,	2020).
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Observando que todos os núcleos da instituição 
começaram a se movimentar e dar continuidade aos 
seus	 trabalhos	 remotamente,	 tendo	 as	 redes	 sociais	
como	ferramenta	que	os	 ligasse	ao	público,	pensamos	
que o educativo também poderia ocupar este espaço. 
Os primeiros momentos foram de compreender como 
seguiriam	os	próximos,	 tanto	para	nós,	quanto	para	 a	
instituição.	O	segundo	momento,	foi	de	iniciar	reuniões	
esporádicas com a equipe educativa para traçar rumos 
e propostas.

Desenvolvemos uma proposta de ação: cada pes-
soa da equipe educativa escolheria uma obra da expo-
sição	e,	através	de	alguma	linguagem	(desenho,	escrita,	
vídeo),	realizaria	uma	leitura	própria	da	obra	e	engajaria	
reflexões	do	público	que	pudessem	ser	compartilhadas	
em forma de comentários nas redes sociais da institui-
ção,	onde	esta	ação	seria	consolidada.

Entendendo	que	a	profissão	de	mediadora	cultural,	
da	arte	educadora,	ainda	não	é	amplamente	conhecida,	
tivemos	a	ideia	de	elaborar	um	texto	coletivo,	onde	toda	
equipe	 contribuiria	 para	 introduzir	 os	 significados	 do	
educativo,	do	nosso	trabalho	e	da	exposição.	Propostas	
aceitas	pela	instituição	e	com	algumas	alterações	feitas,	
nosso primeiro texto foi publicado na revista online da 
instituição,	este	 texto,	além	de	 falar	 sobre	a	profissão	
de	mediadora	cultural,	também	teve	a	intenção	de	dar	
visibilidade à exposição que ocorria e ao educativo que 
nela	atuava,	pois	neste	momento	de	pandemia	“Saem 
de cena os vernissages, mas entra em ação uma intensa 
produção para alimentar redes a fim de manter a visibi-
lidade de espaços e carreiras”	(SCHENKEL,	2020,	p.	2).	
Infelizmente,	as	outras	ações	não	puderam	ser	realiza-
das	por	conta	do	tempo,	já	que	o	período	da	exposição	
foi mantido e se encerrou na data prevista anteriormen-
te à pandemia. Apenas o texto de um dos estagiários foi 
publicado na revista online da instituição.
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Enquanto	 isso,	uma	solução	para	não	prejudicar	a	
empresa	que	nos	dava	a	formação,	 foi	a	criação	de	um	
curso para arte-educadoras. Para realizar a ação foi ne-
cessário	fazer	algumas	adaptações,	visto	que	a	formação	
interna foi transformada em um curso aberto ao público 
e	não	apenas	para	a	equipe,	pois	as	estagiárias	eram	bu-
rocraticamente impedidas de realizar atividades online. 
Estivemos presentes e atuantes no processo de enten-
der as novas dinâmicas para garantir que o curso acon-
tecesse,	mas,	nós	que	estávamos	vivendo	exatamente	as	
provocações	que	o	curso	explanou,	fomos	mais	do	que	
tudo,	apenas	ouvintes.	Aquele	espaço,	assim	como	ou-
tros,	teve	pouca	participação	efetiva	do	educativo.	

A	 revolta	 nos	movia,	 nos	 irritava,	mas,	 ao	mesmo	
tempo,	 nos	 fazia	 criar.	Aceitar	 que	 uma	exposição	 seja	
considerada	desativada,	morta,	 com	 tantas	educadoras	
dispostas a realizar um trabalho neste contexto era in-
concebível. Tentamos mais uma vez. Construímos um 
projeto	de	mediação	online,	aproveitamos	a	ponte	entre	
a atuação de uma de nós como professora de história dos 
anos	finais	do	Ensino	Fundamental	num	colégio	particular	
da cidade de Boituva/SP e levamos a exposição para as 
alunas e alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. De-
senvolvemos um roteiro para a visitação utilizando a pró-
pria arte do folder da exposição para criar um arquivo de 
apresentação e procuramos incluir na versão online algu-
mas	situações	da	visita	presencial,	como	o	acolhimento	
e	a	finalização,	momentos	essenciais	e	 importantes	por	
estabelecer	 vínculos	 entre	mediadoras,	 exposição,	 visi-
tantes e instituição. A importância dessa adaptação pode 
ser observada na seguinte fala:

Nessa adaptação do trabalho educativo para o ambiente virtu-
al,	um	primeiro	desafio	é	manter	o	próprio	espírito	da	palavra	

mediação,	que	ressalta	a	dimensão	de	negociação	que	perpassa	
essa	atividade	–	um	jogo	diariamente	redefinido	entre	objetos	

artísticos,	instituições,	contextos	sociais	e	pessoas.	(...)	
(SCHENKEL,	2020,	p.	13).
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A	mediação	foi	composta	por	palavras,	imagens,	
vídeos e trocas. A maior parte das mais de 30 alunas 
e	alunos	participou	falando,	contando	suas	vivências	
e	impressões	sobre	tecnologia,	pandemia	e	empatia,	
que	 eram	 os	 temas	 da	 exposição	 e,	 também	 sobre	
a	 pandemia,	 uma	 vez	 que	 o	 tema	 surgiu	 durante	 a	
mediação e se desenvolveu através das falas das es-
tudantes.	Elas	 falavam,	por	exemplo,	sobre	os	sons	
que	se	tornaram	menores,	uma	aluna	chegou	a	dizer:	
“às	 vezes	 eu	 fico	 pensando,	 que	 cor	 o	 som	 tem?”.	
A roda no chão foi substituída pela roda cibernética 
que transformava a reunião afetuosamente. Enquan-
to	 isso,	 com	 o	microfone	 e	 vídeo	 desligados,	 algu-
mas	de	nós	choravam	por	perceber,	depois	de	meses	
longe	da	profissão,	o	quanto	aquele	momento	tinha	
uma	 grande	 força	 crítica	 e	 afetuosa,	 independente	
da maneira com que se realizasse e por notar que 
todo o esforço e dedicação para a realização da pro-
posta	foi	recompensado,	pois	as	respostas	positivas	
foram muito além das expectativas. O tempo foi cur-
to,	mas	ainda	se	perdura	nas	nossas	memórias.	Hou-
ve interesse de outras professoras e professores de 
outras	 turmas	em	 realizar	 visitação	online,	mas	não	
havia	tempo	de	realizá-las,	pois,	apesar	da	proposta	
envolver	a	repetição	da	experiência,	infelizmente	ela	
só	pôde	acontecer	uma	vez,	no	último	dia	do	nosso	
contrato. De acordo com Camila Schenkel: “Nessa 
adaptação abrupta a uma atuacção integralmente di-
gital, o trabalho de mediação cultural parece mais 
importante do que nunca.”	(SCHENKEL,	2020,	p.	9).	
Assim,	em	meio	a	turbulências	e	incertezas	nós	con-
seguimos,	dentro	do	cenário	que	tínhamos,	elaborar	
propostas e ativar a exposição. 
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Assim,	a	crise	da	crise	evidenciou	o	óbvio.	A	equipe	
educativa,	que	mais	possui	contato	com	a	obra	em	expo-
sição	e	seus	desdobramentos,	pouco	possui	importância	
e espaço para tomar a frente do seu próprio trabalho. Há 
uma	distância	subjetiva	entre	a	produção,	a	instituição	e	
até	mesmo	a	expografia,	que	não	tem	como	um	pressu-
posto	básico	questões	essenciais	para	a	trabalhadora	da	
arte-educação. Essa realidade está presente na condição 
espacial	de	trabalho,	com	restrições	de	bancos	ou	falta	
de	ventiladores,	pois	o	espaço	é	pensado	para	o	bem-es-
tar	das	obras	e	não	para	as	pessoas	que	ali	estão,	como	
também	na	falta	de	atenção	em	relação	às	questões	de	
acessibilidade que poderiam ser resolvidas com uma con-
versa que não ocorre.

Durante todo esse processo pudemos ter certeza 
daquilo que já sabíamos: a qualidade e a importância da 
equipe educativa. Houve grande empenho em ativar a 
exposição,	mesmo	a	distância,	 com	o	desenvolvimento	
de projetos criativos que fossem um desdobramento da 
até então mediação que nós conhecíamos. A tentativa 
nunca	foi	de	recriar	uma	mediação	presencial,	porque	sa-
bemos que a mediação tal como a conhecemos só existe 
quando outros elementos essenciais se fazem presentes 
como	o	espaço,	as	obras	e	-	o	mais	importante	-	o	públi-
co. A proposta era construir algo novo utilizando os re-
cursos disponíveis naquele momento com o objetivo de 
desenvolver	novas	possibilidades	de	atuação,	pois:

Para	além	de	soluções	midiáticas	que	garantem	a	visibilidade	
dos espaços artísticos durante a suspensão de sua programação 
regular,	coloca	-	se	o	desafio	de	descobrir	como	o	trabalho	edu-
cativo	de	museus	e	instituições	culturais	pode	ter	continuidade	
em	tempos	de	isolamento	social,	quando	um	dos	seus	maiores	

pressupostos,	o	da	presença	e	convivência	com	obras	e	pessoas,	
encontra - se interditado. 
(SCHENKEL,	2020,	p.	11)
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Existem outras maneiras de conceber a arte-edu-
cação	que	não	incluem	necessariamente	uma	exposição,	
afinal,	 a	 mediadora	 tem	 uma	 característica	 plural	 em	
conhecimentos e na capacidade de desenvolver o seu 
trabalho. E mesmo obras que já nascem digitais muitas 
vezes	 exigem	um	ambiente,	 uma	 situação	 e	 um	 apara-
to	 específico	 para	 serem	 devidamente	 compartilhados	
(SCHENKEL,	2020,	p.	11).	Porém,	parece	que	as	institui-
ções	não	acompanham	as	potencialidades	do	seu	corpo	
educativo.	A	educadora	existe	para	além	das	exposições	
e	dos	espaços	institucionais,	é	um	corpo	que	vai	além	de	
ser alguém que medeia uma obra e traduz em uma hora 
e	meia	todos	os	conceitos,	ideias	curatoriais,	referências,	
informações	 artísticas	 e	 curiosidades	 pessoais.	 Haverá	
um	momento	em	que	as	instituições	olharão	para	o	edu-
cativo com a devida atenção?

A	maior	de	todas	as	problemáticas,	cujos	desdobra-
mentos	perpassam	 inúmeras	áreas	do	trabalho,	é	a	bu-
rocracia.	Símbolo	de	democracia	burguesa,	a	burocracia	
abre	espaço	a	outro	isolamento,	que	não	aquele	em	pau-
ta mundial neste momento: o isolamento no mercado de 
trabalho,	que	impede	a	contratação	fixa	ou	com	espaços	
de tempo menores que um ano entre uma contratação e 
outra.	Isso	significa	que	após	o	fim	de	uma	contratação	
para	uma	exposição	de	quatro	meses,	haverá	doze	meses	
de desemprego. Este cenário explicitou como a burocra-
cia ajuda no processo de precarização das trabalhadoras 
culturais e como o educativo ocupa muitas vezes um lu-
gar minoritário dentro do mercado da arte contemporâ-
nea,	no	qual	os	curadores	e	artistas	são	comumente	tidos	
como os únicos participantes importantes deste círculo. 
Assim,	mesmo	que	 condições	 sociais,	 como	o	 trabalho	
precário,	não	sejam	tão	 impactantes	como	uma	pande-
mia,	elas	podem	ser	tão	prejudiciais	e	opressoras	quanto:	

As pandemias não matam tão indiscriminadamente quanto se 
julga. É evidente que são menos discriminatórias que outras 
violências cometidas na nossa sociedade contra trabalhado-

res	empobrecidos,	mulheres,	trabalhadores	precários,	negros,	
indígenas,	imigrantes,	refugiados,	sem	abrigo,	camponeses,	
idosos,	etc.	Mas	discriminam	tanto	no	que	respeita	à	sua	

prevenção,	como	à	sua	expansão	e	mitigação.	
(SANTOS,	2020,	p.	18)
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A burocracia também impede que a equipe educati-
va	esteja	presente	na	produção	da	expografia	e	na	mon-
tagem	da	exposição	,	pois	a	equipe	é	contratada	poucos	
dias antes do início da exposição e ainda tem que rei-
vindicar o seu espaço antes da abertura ao público. Da 
mesma	forma,	a	expografia	é	realizada	de	forma	que	não	
comporta as atividades educativas propostas pela pró-
pria	instituição,	assim	como	não	considera	os	corpos	das	
trabalhadoras	que	ali	precisam	estar,	estudar,	planejar	e	
realizar o seu ofício. É a burocracia que passa por cima 
das trabalhadoras e dos trabalhadores da educação não 
formal,	que	na	maior	parte	do	tempo	têm	que	encontrar	
outras formas de sustento até que seja permitida a recon-
tratação. A burocracia é quem decide o número monetá-
rio	de	supervisoras	para	uma	exposição,	sem	perceber	as	
demandas reais que acabam por sobrecarregá-las. 

Esse relato é parte da tentativa necessária de guar-
da	da	memória	e	atuação	de	diversas	mediadoras,	a	par-
tir da experiência em uma instituição cultural na cidade 
de	Sorocaba.	A	educação	e	a	arte,	consideradas	ativida-
des	de	luxo,	mas	desvalorizadas	em	todos	os	seus	níveis,	
ainda estão em segundo plano mesmo nas maiores insti-
tuições	culturais	do	Brasil.	Por	isso,	o	resgate	dessas	vi-
vências	se	faz	necessário	durante	a	crise	pandêmica,	que	
entre outras coisas nos mostrou o aprofundamento de 
cenários de crise já conhecidos no cotidiano.
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