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Durante muito tempo, a escola foi a principal instância utilizada pela Modernidade para a subjetivação dos sujeitos a seus pressupostos: a busca da Razão, a busca da essência humana, a busca da verdade das coisas. Com a ampliação, nas últimas décadas, do entendimento de cultura e sua centralidade no cotidiano das pessoas, passou-se a enfatizar a análise de formas de subjetividades também fora da escola.
Além de a escola ser considerada, na Modernidade, a instância para o ensino das verdades do mundo, considera-se que essas verdades somente são conseguidas através da Ciência. Entretanto, a partir de uma perspectiva pós-estruturalista, é questionado o fato da Ciência ser o único meio através do qual se possa buscar as verdades do mundo, questionando o fato de a ciência ser caracterizada como neutra e isenta de fatores externos e proporcionando aportes para a discussão de que a ciência é “descoberta” em condições específicas, temporais e bem demarcadas. 
Pensando nestas idéias, chego ao objeto de estudo dessa pesquisa, que não apresenta um alcance tão amplo e nem tão legitimado como a escola, mas tem se tornado poderoso neste intuito educativo: os museus de Ciências.
Este trabalho fez parte de minha dissertação de mestrado onde fiz uma análise da produtividade do Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (MCT). Este museu caracteriza-se por ser um museu interativo onde o visitante pode mexer em todos seus experimentos e exposições. Esta interação inclui apertar botões e puxar alavancas até o manuseio de materiais utilizados por cientistas em suas pesquisas, além de exposições visuais.
É por meio da interação que este museu torna-se uma instância pedagógica e um dispositivo de disseminação científica muito instigante e produtivo. O MCT é formado de 3 pavimentos. No terceiro pavimento se localizam os experimentos referentes às áreas de Física e Química e dois mezaninos —Comunicação e Desafios com figuras e números. No segundo pavimento tem-se as áreas dos Seres Vivos, dos Dioramas, do Universo, da Saúde entre outras, e no térreo, Educação Ambiental, Mundo da Criança e Interações Vivas. 
Como o pós-estruturalismo considera que existem muitas maneiras de dar significado às coisas do mundo, também várias podem ser as representações de ciência e de Natureza. Neste sentido, meu objetivo é discutir as representações nas exposições do MCT, uma instituição que vem sendo considerada um marco histórico no que se refere à educação científica por proporcionar uma nova maneira de ensinar ciências. Neste trabalho me utilizo o conceito de poética das exibições proposto por Lidchi (1997). Para esta autora, a poética de exibição, consiste nos diferentes significados produzidos através da maneira de exposição dos experimentos e objetos entre si e no próprio espaço interno do museu. A autora preocupa-se com os museus etnográficos, cujo foco são os conhecimentos relacionados à disciplina escolar de História. Nesta análise, centrar-me-ei —embora esta tenha sido uma tarefa difícil— nos conhecimentos relacionados às Ciências envolvidos na organização destas exposições.
A poética das exibições está muito vinculada ao conceito de representação. Tomo o conceito de representação não em um sentido platônico e sim no contexto da virada lingüística, no qual tem a ver com a relação entre “o real e a realidade” de um lado, e de outro, com as formas pelas quais este real e esta realidade se tornam presentes para nós (Silva, 1999).
Na perspectiva pós-estruturalista, os sistemas de representação são considerados construções sociais e discursivas parciais e particulares dos grupos que estão em posição de dirigir o processo de representação, ou seja, são sistemas de significação, vinculados aos discursos que os produzem (id).
Para a realização deste trabalho, fiz visitas ao MCT, observando os experimentos e exposições presentes e observando visitantes interagindo nestes experimentos. A seguir, passo a destacar algumas destas atrações e quais as representações que permeiam sua exposição.
Iniciarei indicando alguns exemplos do terceiro pavimento, onde se concentram os experimentos de Física, Química e os mezaninos de Matemática e Comunicação.
O experimento Motorista Atento (nº 2112), é composto de um “esqueleto” de automóvel com assento, pedais de freio e acelerador, volante e indicador de velocidade. À frente deste —a aproximadamente 1m—, um semáforo dá as instruções ao motorista do que deve ser feito através de suas cores —vermelho, amarelo e verde. A placa indicativa do experimento diz:
Tempo de reação. Aperte o botão para iniciar e coloque o cinto de segurança. Só assim o experimento estará em funcionamento. Através da alavanca à sua direita, se necessário, ajuste sua altura dos pedais. Sempre que a luz amarela acender, aguarde a troca de sinal luminoso para acionar o pedal do freio ou do acelerador. O painel indicará seu tempo de reação em centésimos de segundo para executar esses procedimentos tão usuais no trânsito. Um motorista desatento ou alcoolizado apresentará um tempo de reação acima do normal, podendo provocar acidentes graves.

Uma discussão que pode ser feita em relação a este experimento é a questão do caráter explicitamente educativo do MCT, que busca no cotidiano as explicações de suas exposições. Esta é uma estratégia comum nos experimentos, na qual os visitantes associariam o que está sendo ensinado —o conteúdo de Física “tempo de reação” como o indicado na placa— ao seu dia a dia. Quem não anda de carro ou de ônibus todos os dias? Dessa forma, o aprendizado no museu torna-se muito mais instigante que aquele curricular de sala de aula, pois faz mais sentido para os alunos. Os ensinamentos do MCT ficam marcados como sendo mais “reais” que os escolares. A forma alternativa como o conteúdo de Física é ensinado nos experimentos do MCT diferencia-se daquele conhecimento freqüentemente marcado no âmbito escolar como abstrato e sem sentido. O “tempo de reação” seria ensinado no MCT de forma dinâmica e compreensível, pois utiliza uma metodologia interativa onde o próprio aluno alcançaria seus entendimentos e conclusões.
Este é um dos slogans principais do MCT: o próprio aluno busca/obtém a compreensão dos fenômenos naturais por seu mérito, sendo os experimentos interativos os meios para alcançar essas conclusões. A formação do saber depende da atitude de cada aluno frente a esse saber.
Segundo Moraes (1999) —professor da PUCRS e Coordenador da Área de Educação do MCT—, este é um dos intuitos do MCT. Os experimentos proporcionam níveis de interação para um efetivo aprendizado do aluno: de níveis mais simples até níveis mais abstratos de formação de conhecimento. Há uma gradação entre estes níveis, na qual o aluno vai alcançando uma compreensão mais complexa do conhecimento conforme vai avançando nos mesmos. “O MCT também se propõe a ampliar o entendimento do que significa aprender ciências. Ao cidadão de hoje já não basta adquirir conhecimentos e teorias. Ele necessita conhecer também os processos da Ciência. Necessita adquirir um conjunto de habilidades e atitudes científicas capazes de possibilitar-lhe uma vida mais plena num mundo dominado pela ciência e tecnologia” (id: 44).
Essa visão, em que é preciso conhecer os processos envolvidos na descoberta dos saberes científicos e em que os fenômenos naturais podem ser melhor compreendidos através do uso de experiências e práticas repetíveis em laboratório, provém de estudos sobre o ensino de Ciências das décadas de sessenta e setenta do século XX. Nesses estudos era dada grande importância à utilização de técnicas e instrumentos, aproximando o método científico usado nos laboratórios de pesquisa aos métodos usados no ensino de Ciências. Através da “redescoberta”, o aluno descobriria o conhecimento. Tais estudos borram o fato de que estes experimentos foram construídos e tiveram seus saberes estabelecidos de acordo com uma série de condições específicas, ao mesmo tempo em que reforçam a idéia moderna de que a Natureza é quantificável, classificável e, portanto, dominável. 
No segundo pavimento, parte das exposições é apenas contemplativa. Mas uma das atrações que chama bastante a atenção é uma das seções interativas do segundo andar: a área intitulada Corpo Humano. A seção apresenta uma série de testes envolvendo diferentes “capacidades” do nosso corpo. Descreverei três deles como exemplo.
Um salto na vida (experimento n° 2725) consiste em uma série de "botões” enfileirados em uma plataforma vertical, que tem a altura regulada conforme a altura do visitante. Este deve saltar o mais alto que puder e bater na fileira de botões. A placa informativa traz um escore de altura de salto média conforme a idade do saltador, indicando:
Que altura você consegue saltar? A altura que você consegue saltar é a medida da condição de sua perna e seus músculos. Ela vai depender do seu peso, comprimento de sua perna e da força e rapidez com que seus músculos se contraem. Veja aqui seu escore:
Idade
feminino
masculino
9-11
9-11
9-11
12-14
10-12	
11-14
15-27
10-13
12-19
18-35	
6-9
12-19
	Escores médios em polegadas Interessante salientar a medida utilizada para medir o salto. A polegada é um padrão pouco —ou nada— usual em nosso país. Neste caso, não faz sentido para o visitante saber se pulou seis ou doze polegadas porque esta medida não existe em seu cotidiano. Parte do sentido do experimento é perdida, não é alcançada. Provavelmente, o experimento foi importado de algum país com este padrão de medida e não houve a preocupação de converter essa medida..
Vá em frente. Pular alto requer boa coordenação muscular. Para aumentá-la, siga as regras de uma boa nutrição, dê ao seu corpo o descanso adequado e faça exercícios.
Outro experimento deste tipo é o Ouvido aguçado (nº 2729), no qual o visitante tem de acionar o botão de início do experimento e, então, apertar o botão de parada o mais rápido que puder assim que ouvir o sinal sonoro. Sua placa também indica uma tabela sobre o tempo de reação médio a um sinal sonoro e informa:
Teste seu tempo de reações a um estímulo sonoro. Confira seu escore.
0.000 a 0.050
excelente
0.050 a 0.150
bom
0.150 a 0.200
médio
0.200 a 0.250
fraco
Escore em segundos.

O terceiro experimento que gostaria de citar é o Mão de aço (nº 2730) que consiste num gancho de metal que deve ser apertado o mais forte possível, com um mostrador digital indicando a quantidade de força que sua mão está exercendo sobre o gancho. Na placa também há valores médios de força para homens e mulheres conforme sua idade:
Teste a força de sua mão. Segure a maçaneta com uma mão e aperte tão forte quanto puder. Verifique seu escore.
Homens

Mulheres

Até 70
fraco
até 30
fraca
70 a 100
normal
30 a 50
normal
100 a 150
forte
50 a 70
forte
acima de 150
muito forte
acima de 70
muito forte
Confira seu escore. Não faça o teste se você tiver problemas de coluna.

Interessante salientar aquilo que Lutz (1998) diz em seu trabalho, em que afirma que o olhar é atraído pela diferença, pelo belo, pelo interessante, pelo que chama atenção. Nesses experimentos que acabei de descrever, o que a maioria dos visitantes procura é a diferença de características físicas entre os colegas, ou entre homens e mulheres. Além destas diferenças, os visitantes buscam medir suas habilidades e confirmar aquilo que são capazes de fazer. Essa medida relaciona-se a um valor padrão de altura de salto, de tempo de reação a um sinal sonoro e de força da mão, como indicam os exemplos. E estes padrões são construídos dentro de um contexto específico, constituindo-se na norma, através da qual podemos medir, comparar, determinando aqueles que são considerados normais e aqueles que não o são.
Neste ponto, é possível problematizar a determinação dessa norma. Normatizar é um conceito moderno, é enquadrar a diversidade do mundo em quadros definidos. Segundo Ewald (1993), a norma é um certo tipo de regra que trabalha em relação à média. A média, no primeiro experimento, por exemplo, seria obtida pelo somatório da altura do salto de todas as mulheres dividido pelo número total destas mulheres. Sabemos da impossibilidade de obtermos todos os valores de salto das mulheres do mundo, então, os estudos que determinam essa média pautam-se em um número “x” de mulheres “estatisticamente significativo”. Este valor “x estatisticamente significativo” é obtido de uma tabela de valores construída a partir de uma série de cálculos matemáticos. Assim, o valor da média de altura de um salto de mulher —que não provém do número total de valores de todas mulheres— é um valor construído em cima de outros valores que também foram construídos. Dessa forma, os padrões de normalidade apresentados neste experimento são valores fabricados do mesmo modo que qualquer valor que envolva a média. Neste sentido, saliento que a norma não é estável nem constante, não podendo vigorar indefinidamente. A norma tem relação com um grupo bem localizado no tempo e no espaço. Ela é relativa.
Criada a norma, cria-se também a necessidade de enquadrar-se nela. Os sujeitos não tendem a se afastar do padrão normal e sim a aproximar-se dele, num processo de identificação com o normal. E é essa busca pela normalização que acaba mantendo a norma. A norma se constitui enquanto norma no momento em que existem sujeitos que a referenciam, que a colocam em ação. “O que faz com que a norma seja norma é sua ação” (Macherey, 1990: 181). Esse processo de “retroalimentação” —usando um termo de cunho biológico— mantém a norma enquanto “regra” a ser seguida. Assim, o MCT adota a norma expressa nas tabelas como regra e a reproduz, a coloca em circulação.
Nos experimentos que envolvem aptidões físicas, é importante discutir a influência do conhecimento biológico na constituição de determinadas noções e no conseqüente estabelecimento de certos padrões. A Biologia é caracterizada como um conhecimento determinista, ou seja, se você nasceu mulher, você “naturalmente” é vista como mais fraca do que um homem porque sua forma física assim nos mostra. Grifo esta palavra no sentido de salientar a naturalização e o conseqüente conservadorismo deste tipo de conhecimento. Se a sua Natureza é essa, então você é assim. O que está exposto, mostrado, naturalizado pretende reforçar a idéia de que você é assim. O que está presente nestes conceitos naturalizados é a ocultação das operações de poder que o constituíram deste modo e não de outro.
Vários autores, especialmente nas vertentes feministas de análise, têm se preocupado com a relação entre conhecimento biológico e questões de sexualidade e gênero. Louro (2000:11) afirma que a concepção de que a sexualidade é algo “dado” pela Natureza, “usualmente se ancora no corpo e na suposição que todos vivemos nossos corpos, universalmente da mesma forma. No entanto, podemos entender que a sexualidade envolve rituais, linguagem, fantasias, representações, símbolos, convenções”, que vão além destas características biológicas. Ao pautarmos a sexualidade apenas em características corporais, passam-se a considerar anormais identidades que não se encaixam neste padrão. 
Tais experimentos corroboram a idéia de que Biologia veio —e ainda vem— se constituindo como um conhecimento natural, anterior, verdadeiro, a partir do qual, os padrões embasados neste conhecimento “não têm erro”, são padrões tomados como naturais, o que esconde muito de suas construções enquanto padrões sociais. Os discursos biológicos são utilizados para naturalizar o que é socialmente construído. Dessa forma, as mulheres vão sendo constituídas como sujeitos naturalmente mais fracos. 
Ainda destaco a idéia de Clifford (1995), que afirma que os museus, através de diferentes mecanismos, criam a ilusão de aquela ser a representação adequada de um mundo, arrancando os objetos de seus contextos específicos, de tal modo que o discurso ali presente seja a realidade, e que sua ordem coerente acabe ocultando as histórias específicas da produção de significados em relação a tais objetos.É neste sentido levantado por Clifford que o MCT também procura apresentar suas exposições como a realidade.
No segundo pavimento, também discuto outras duas exposições: os dioramas e as réplicas indígenas. 
No total, são oito dioramas sobre os diferentes tipos de paisagens brasileiras, lado a lado —litoral, capão litorâneo, banhado, campo, floresta amazônica, planalto de araucárias, mar, cerrado— cada um enquadrado em uma vitrine, isolada uns dos outros. Cada um deles apresenta exemplares representativos da flora e fauna correspondentes ao ambiente. Apresentam também, em painéis informativos, a localização de tais ambientes no Brasil bem como as características principais de cada animal ou planta representado no diorama através de pintura ou taxidermização. Dessa maneira, esses animais acabam se constituindo nos verdadeiros habitantes destes locais, mesmo que, como afirma Haraway (1989), muitos animais não sejam ali colocados, pois são muito pequenos ou pouco coloridos. As exposições sempre envolvem escolhas para que o ambiente representado seja o mais “natural” e belo possível. Desta forma, são descartados aqueles animais com aparência pouco saudável, envelhecidos ou mal taxidermizados. 
Este “real” representado, embora o museu o trabalhe como sendo “o real”, no pós-estruturalismo, o consideramos como mais uma representação do real entre tantas outras possíveis. As espécies animais ali representadas são aquelas que habitam tal ambiente, mas sua localização no diorama é uma recontextualização do lugar que cada animal ocupa no local “natural”. A distribuição no diorama é tão importante quanto à seleção dos exemplares a que Haraway se referiu. Esta distribuição estaria vinculada a alguns princípios discutidos por Veiga-Neto (2000), ao analisar o tempo e o espaço como partes constituintes do currículo escolar. 
Um deles é que, a partir do confinamento dos corpos na escola —que em nosso caso, corresponde às vitrines de cada diorama—, a distribuição dos corpos —ou aqui, dos animais dentro do diorama— deve ser o menos caótica, difusa e informe possível, fazendo com que o poder atinja a todos igualmente (id). E esta distribuição deve obedecer a um princípio de funcionalidade já que, no caso do ambiente representado pelo diorama, as espécies têm de ser representadas de uma forma tal que pareçam estar em seu ambiente “natural”. A preocupação com essa distribuição ordenada proporciona uma idéia de movimento ao diorama, o que lhe dá a idéia de ser verdadeiro. E ainda, reconhecendo que cada animal ocupa um lugar no ambiente, podemos enquadra-lo neste ambiente, colocando cada peça em seu lugar, reforçando uma visão de Natureza que pode ser ordenada e dominada, à imagem e semelhança das expectativas humanas.
Segundo Veiga-Neto (2000), além destes, ainda é importante a questão da lugarização dos corpos no espaço físico do diorama, no qual cada espécie tem o seu lugar naquele espaço, importando a posição de cada um em relação aos demais. Assim, as espécies não ocupam os mesmos lugares no ambiente e elas se relacionam entre si de diferentes modos. Em relação a essa posição dos animais no espaço do ambiente representado no diorama, pode se constituir um conceito de ambiente perfeito, em que todas espécies convivem harmonicamente.  Este tipo de idéia é geralmente vinculada ao senso comum, no qual a Natureza é representada como uma perfeição, onde todos convivem em harmonia. 
Critico esta visão de Natureza harmônica, em parte devido à minha formação acadêmica, onde aprendi que os animais de determinado ambiente não estão todos ao mesmo tempo em um mesmo lugar. Cada espécie mantém entre si diferentes relações —predação, demarcação de territórios, ocupação de diferentes nichos ecológicos Nicho ecológico é um termo utilizado na Ecologia e designa o modo de vida de cada espécie animal, o papel que cada espécie ocupa em relação às demais espécies e ao ambiente: onde se alimenta, em que momento se alimenta, onde vive, que turno do dia é ativo, onde e como se reproduz etc., entre outras— o que as impossibilita de ocuparem o mesmo espaço constantemente. 
E, em parte, critico esta visão por considerar que a Biologia não é uma ciência neutra, capaz de designar com exatidão como é “realmente” a Natureza ou determinado ambiente. Segundo Santos (2000), o conhecimento biológico é um conhecimento construído como qualquer outro saber; depende de muitos fatores envolvidos em relações de poder. “A Biologia tem uma história que, longe de ser natural, é construída no tempo, tendo suas marcas, compreensões e valores” (id:254). A constituição deste conhecimento como grande nomeador das verdades do mundo natural vem sendo estabelecida pela compreensão hegemônica de uma visão antropocêntrica de Natureza, segundo Amaral (2000), principalmente veiculada pela mídia.  Essa visão antropocêntrica pode ressaltar a utilidade da Natureza ou seu aproveitamento para a produção de tecnologias ou bens de consumo, ou, em outra direção, pode retratar um homem afastado dessa natureza, dando origem a uma sensação de Natureza intocada, romântica e harmônica (id). É essa visão antropocêntrica, preponderante em nossa sociedade, que é passada pelos dioramas do MCT. Além de transmitirem esta imagem de Natureza em harmonia —característica totalmente constituída por esta visão—, estimulam a idéia de uma separação dicotômica e oposta entre homem/Natureza. 
Todas as características levantadas procuram demonstrar como o MCT é verdadeiro. Ele tem em seu interior, ambientes “reais” presentes em todo Brasil. Nesse contexto, o MCT traz para seu interior —fechado, limpo e seguro— toda a natureza brasileira —selvagem, enlameada e perigosa—, desespacializando sua localização e reconstruindo-a como parte de um novo conjunto —o MCT. Haraway (1989) diz que o sentido verdadeiro atribuído à Natureza representada nos dioramas, concretizado através das ferramentas narrativas da taxidermia, escultura e fotografia, é alcançado pela seleção de indivíduos e grupos de animais considerados como representantes típicos da espécie. 
As exposições de dioramas nos museus acontecem em favor da identificação de uma Natureza que é sempre o outro, aquele dominado, conhecido e protegido (Haraway, 1991). Dessa forma, “o tempo e a ordem da coleção borram o trabalho social concreto de sua construção” (Clifford, 1995:262). Mais uma vez, vemos o dispositivo de naturalização em ação. Os dioramas quanto mais naturais são apresentados, mais poder desenvolvem no sentido de “esconder" o fato de terem sido fabricados.
É interessante notar que naqueles ambientes aos quais supostamente temos mais acesso —como o litoral e o planalto das araucárias— não aparece à presença humana e as vitrines são geralmente planas. Ao passo que no diorama da floresta, a vitrine é recortada de maneira a proporcionar um vão —do tamanho aproximado de uma pessoa adulta— onde se tem à sensação de penetrar no interior da floresta. Além disso, é o único diorama que tem os sons dos animais procurando proporcionar que o “clima” no diorama seja o mais “real” possível. Essa representação —a única que inclui a presença humana através da personagem do seringueiro— constitui a idéia de que a floresta não é tão inóspita e tão distante, quando comparada com os outros ambientes, e nem tão perigosa, escura e intocada que nela não possa haver seres humanos, embora o ser humano representado seja mostrado incorporado àquele “natural”.
É a partir deste mesmo discurso de aproximação à “realidade” que podem ser analisadas as réplicas da vida indígena. Na área No passado —nº 3200 — localizam-se duas reconstituições de ambientes guarani. Numa delas, é representada uma família composta de um homem, uma mulher e uma criança dentro de um espaço que passa a impressão de ser o interior de uma caverna com inscrições rupestres nas paredes. A mulher de longos cabelos negros, praticamente sem roupas, está agachada, abrindo um animal com uma pedra lascada. A criança, ao seu lado, de cócoras, coloca lenha na fogueira. Não se vê diretamente nem o rosto da mãe nem da criança. O homem também tem longos cabelos, usa colares e um meio saiote de pele de animal, segura uma lança maior que sua altura em uma das mãos e, na outra, carrega um punhado de peixes. Permanece de pé, olhando para a cena da mulher e da criança no interior do local e dá as costas para a saída do lugar. No chão, ainda é representada uma fogueira. E encostado em uma das paredes, um conjunto de longas flechas.
Noutra cena, há a representação do interior de uma habitação guarani com paredes e teto feitos de palha e bambu. O chão da habitação está repleto de cerâmicas, lenha para o fogo, raízes comestíveis, frutas, grãos (feijão, batata-doce, abóbora, pimenta, amendoim, moranga, aipim, cará) e utensílios domésticos. Há também uma fogueira e, à volta desta, cinzas espalhadas pelo chão. Uma mulher encontra-se abaixada, ralando uma raiz. Ao seu lado, um instrumento de palha chamado tapite —onde é feita a farinha— e cujo procedimento de utilização está explicado em um cartaz em frente ao ambiente.
A observação destas reconstituições aponta, por um lado, para uma sensação de distância entre a cultura ocidental e a indígena. Gimblett (1991) diz que se usam técnicas específicas de arranjo e explicação para a construção de idéias; os objetos são organizados, no contexto, por meio de grandes legendas, mapas e diagramas, ou outros objetos. Neste sentido, o índio, ali representado constitui-se no outro, no diferente. Pense bem: “como eles podiam viver sem uma geladeira, uma cama confortável ou sem mesa nem talheres para comer?”. Ao constituir uma idéia de “primitividade” na vida indígena, é criada a sensação de uma evolução em direção a um ponto melhor, mais confortável, que é o modo como vivemos hoje. O índio é retratado como exótico e é representado como aparece em descrições históricas —“os selvagens seminus”— ou como é retratado em filmes de cinema, sempre a margem do padrão ocidental, branco e capitalista. 
Além disso, os índios do MCT, em muito diferem dos índios que vivem atualmente. O discurso do MCT parece ser o mesmo de algumas reportagens veiculadas pela mídia, nas quais a cultura indígena é mostrada como uma cultura diferenciada que deve ser protegida e preservada. Neste sentido, o indígena deve ser colocado à parte, para que não seja perdida esta sua cultura. Em contraste com este discurso, o que vemos freqüentemente na televisão e outros meios de comunicação, são índios vestindo roupas e sandálias Havaianas, calçando tênis, portando telefones celulares, e outros objetos de nossa sociedade de consumo. Os índios vêm sendo inseridos em nossa cultura, tornando-se pessoas consumidoras de bens o que é muito interessante para a manutenção do capitalismo. Estas representações harmoniosas do MCT, desconsideram os interesses da lógica capitalista de consumo de bens e produtos. Ali, o indígena ainda é representado —como verificamos em livros didáticos— como típico de uma cultura a ser protegida ou como uma cultura inferior à ocidental.
Por outro lado, as reconstituições podem apontar para uma idéia de continuidade entre a vida indígena —anterior, “primitiva”— e a vida ocidental —atual, tecnológica— se direcionarmos nossa atenção para os alimentos ali representados. Todos os legumes e frutas fazem parte, ainda hoje, de nossa dieta alimentar. Outro exemplo é a fabricação da farinha: os indígenas já tinham meios de fabricar a farinha, consumida e produzida até os dias atuais.
Os discursos retratados na representação, entre outros tantos possíveis, são distintos entre si. Cada sujeito identifica-se com um ou outro dos discursos apresentados. Podemos dizer que o processo de identificação se dá pela “ocupação de um espaço”. Ao colocar-me em um ou outro dos lugares apresentados na exposição, me identifico com este ou aquele lugar. A identidade possui vários elos de ligação que a compõem e vai sendo constituída a cada situação frente a qual é exposta. Assim, vamos nos constituindo conforme os discursos em que estamos envolvidos. 
É interessante notar a área a que pertencem as réplicas mencionadas. O fato de os grupos indígenas serem representados “no Passado” identifica-os ao fato de não existirem mais, de serem velhos, ultrapassados, sem valor, em contraste com o presente —o hoje— com as facilidades imprimidas por, por exemplo, utensílios domésticos cada vez “melhores”. Gimblett (1991) afirma que, ao criar suas próprias categorias, os colecionadores criam suas próprias raridades —a reclassificação dos curadores. Corroborando esta idéia, relembro uma frase de um aluno que circulava nesta seção na ocasião de uma de minhas visitas: “aqui não, só tem coisa velha”. 
No entanto, outro sentido pode ser dado a esta denominação da área quando pensamos no contexto de constituir os índios enquanto consumidores. Localizá-los em um tempo passado pode sugerir que, agora, os índios não são mais assim, agora eles estão inseridos em um contexto capitalista. Já se pensarmos naquele outro sentido —de construção de uma cultura indígena harmoniosa, os índios são representados no passado, estimulando um sentimento idílico, saudosista, de um tempo perfeito que, infelizmente, agora não existe mais.
As concepções mais difundidas de um mundo moderno Moderno aqui, no seu sentido mais corriqueiro de novo, atual. referem-se às invenções de tecnologias e instrumentos sempre mais atuais e mais inovadores que facilitem a vida das pessoas. Essas facilidades não permitem somente um maior controle do tempo e espaço do momento presente, do agora, mas também acabam gerando uma vontade de controle do que está por vir. Se nosso agora já está bem esquematizado, podemos partir para o futuro, buscando trazê-lo ao nosso alcance para que este seja organizado e controlado. Nesse contexto, não há interesse pelo passado e sim pelo futuro que é trazido para o presente. Essa presentificação do futuro pode ser considerada uma das marcas do registro pós-moderno (Harvey, 1996).  Marca ou denominação que o MCT pode levar, na medida em que se apóia em novas tecnologias.
A época atual —que pode ser chamada pós-modernidade— é caracterizada, segundo Frieland e Boden (1994), como uma resignificação dos usos e percepções do tempo e do espaço; e vem acompanhada da idéia de uma crise da concepção moderna de que temos um espaço e tempo definidos. Essa idéia moderna de rigidez não condiz com o mundo em constante mudança que estamos vivendo. Estas constantes mudanças —como já comentei— são resultado do desenvolvimento tecnológico ocidental que permite a compressão espaço-tempo. Compressão esta que coloca mais em evidência a efemeridade das coisas, das relações, dos saberes, dos acontecimentos diários. Visto que as coisas neste mundo são efêmeras, têm um curto “tempo de vida”, sentimos a necessidade de um controle deste espaço e deste tempo que não se constituem mais como coisas definidas. 
Essa “fuga” do efêmero e a busca de controle do futuro são alguns dos elementos que proporcionam um aumento no consumo de modo geral. Harvey (1996:258) expõe que “os capitalistas se voltam para o fornecimento de serviços bastante efêmeros em termos de consumo”. Neste sentido, o MCT e suas atrações constituem-se num produto consumível. Suas exposições interativas não são definitivas. Alguns experimentos permitem mais de um modo de interagir, proporcionando resultados distintos a cada interação. Isso o diferencia dos museus tradicionais, os quais são considerados definitivos pois uma vez visitados, não ofereceriam novidades significativas numa segunda visita. Eles constituem-se na permanência. Já o MCT constitui-se no efêmero. É possível visitá-lo inúmeras vezes, que ao voltar para casa, sempre se terá algo diferente para contar. 
Outra seção para discussão é a área Saúde que —embora muito pequena— desperta alguns questionamentos interessantes. Na concepção apresentada pelo MCT, questões de saúde limitam-se a um corpo, ou mais reducionista ainda, a órgãos isolados e doentes. Esse tipo de representação reafirma uma visão cartesiana, baseada na idéia de que o todo é sempre um somatório das partes; e conseqüentemente, se cada parte for bem cuidada, o todo não apresentará problemas.
A analogia do corpo humano com a máquina é muito explorada aqui. Do mesmo modo que a máquina, cada engrenagem do corpo deve estar em bom estado para que o corpo funcione corretamente. Na representação da área, são colocadas dezenas de partes do corpo adoentadas em um canto escuro. Noutra vitrine, apresentam-se três órgãos doentes —coração, pulmão e fígado— e suas respectivas causas —comida gordurosa, cigarro e álcool. Tudo fragmentado e especificado em suas minúcias. Essa visão compartimentalizada de saúde —ou melhor, de doença, como mais apropriadamente poderia se chamar a seção— é predominante na medicina ocidental, onde são tratadas as doenças e não os doentes.
Este conceito de medicina, baseado na freqüente construção de um conhecimento pautado no detalhe, leva a constituição de um saber cada vez mais pormenorizado, mais sutil, movido pela necessidade de tradução deste saber ao “sujeito comum” através dos especialistas. Os especialistas da Saúde são, no MCT, representados pelo médico e pelo dentista, cada um em seu consultório.
Assim, na seção foram montados dois ambientes retratando “a medicina em ação”. Em um deles, é representada uma sala de cirurgia com dois médicos devidamente vestidos, com aventais e toucas verdes, máscaras e luvas. O médico olha para frente enquanto a enfermeira, que tem ao seu lado uma mesa com uma série de instrumentos cirúrgicos, alcança-lhe um bisturi. Deitado na mesa de operação, o paciente —coberto por um lençol e também usando uma touca— parece respirar por meio de uma máscara ligada a um aparelho —simbolizado por uma “bomba” que sobe e desce simulando o movimento de entrada e saída de ar de seus pulmões.  Atrás do paciente, uma televisão apresenta um filme com cenas de uma cirurgia de intestino. 
Ao lado desta reconstituição está montado um consultório odontológico. No mesmo contexto da cena anterior, também estão presentes dois especialistas, representados por um homem e uma mulher, ambos com avental branco, máscaras, luvas e óculos. À frente destes, uma cadeira reclinável com os aparelhos utilizados numa consulta dentária: uma mesa com brocas, uma pequena pia, uma lâmpada e um visualizador de raios-X. Ambos ambientes passam a idéia de completa.
Neste contexto, a visão do todo como soma das partes —que comentei inicialmente— é reforçada e é instituída na separação das modalidades por experts. Quanto mais se conhece o órgão, sua composição, suas células —suas minúcias—, mais específico, mais reduzido fica o conhecimento. Sendo tantos os detalhes sobre cada órgão, mais conhecimento tem de se adquirir para tratá-lo e, assim, vai se constituindo a categoria do especialista. 
A figura do expert vem se constituindo, segundo Foucault (1997), desde o século XIX. Ao discutir sobre os diferentes tratamentos dados à loucura, o autor expõe como a figura do louco, enquanto um ser anormal, vai se formando na história. Antes deste século, a loucura era vista como um erro, mas não precisava ser separada do resto do mundo, poderia se conviver com a loucura. A partir do fim do século XVIII e início do XIX, iniciou-se o processo de confinamento da loucura em locais específicos. Esse confinamento constituiu a idéia de uma loucura que é anormal, devendo, portanto, ser tratada. Coube ao médico do hospital, a tarefa de trazer o indivíduo à normalidade. 
Neste sentido, o médico vai se constituindo enquanto um sujeito conhecedor da doença, detentor de um saber científico. Tal saber permite-lhe falar sobre a doença, sobre o seu devido tratamento, ao mesmo tempo em que lhe propicia o desenvolvimento de um poder, fazendo com que seja o único capaz de discursar sobre a verdade da doença em questão. Essa associação entre poder e saber vai construindo o médico enquanto perito. 
Freqüentemente, a escolha de um médico depende do quão especialista ele é. Os sujeitos são “atraídos” por este saber minucioso, procurando o médico para resolver seus problemas e, ao mesmo tempo em que fazem isso, proporcionando uma reafirmação do poder do médico. O saber e o poder médico tem uma relação entre si, um permitindo a sustentação e a manutenção do outro. 
Na forma como são construídas as exposições do MCT, é representada esta noção de que o médico e o dentista são os responsáveis pelo saber científico e são os únicos capazes de dizer algo sobre isso. O fato de no canto escuro ser exposta uma série de órgãos e pedaços de corpos, cujas doenças e possíveis tratamentos somente são apresentadas quando acionamos o programa de computador localizado a frente das réplicas, reafirma a concepção de que aquele conhecimento não se constitui num saber comum que qualquer sujeito teria acesso.
Com essas análises das representações do MCT procurei demonstrar parte do que o museu tem a ensinar. O que pretendi destacar foram alguns dos inúmeros discursos intermeados às exposições do museu e o quanto o MCT, em grande parte de suas atrações, procura demonstrar como suas exposições são muito interessantes e diferentes daqueles museus tradicionais ou do ensino escolar pois permitem uma série de opções variadas a cada novo dia que visitamos o museu.
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