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RESUMO 

 

 

 

Nesta produção acadêmica vinculada ao estágio supervisionado será apresentado, 
inicialmente, um embasamento histórico e teórico sobre a relação entre museu e escola. 
Procura-se caracterizar os museus como espaços de produção, educação e divulgação do 
conhecimento. Sendo um espaço particular de ensino, diferente da escola, considera-se 
fundamental estudar os processos de mediação didática que ocorrem nos museus e, para 
isso, é imprescindível investigar como ocorre a produção do discurso expositivo e as 
possibilidades pedagógicas a partir do objeto museal. Para finalizar, serão apresentados 
também, os olhares cruzados sobre essa relação interinstitucional. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os museus e demais espaços de cultura são depositários da memória de um povo, 

encarregados pela preservação das obras produzidas pela humanidade, com suas histórias, 

com os meios próprios de que dispõem. São espaços de produção de conhecimento e 

oportunidades de lazer. Seus acervos e exposições favorecem a construção social da memória 

e a percepção crítica da sociedade. 

 Neste contexto, é importante esclarecer aos alunos sobre o que é um museu e sobre 

seu papel na constituição da memória social, sendo fundamental, nessa iniciativa, mostrar que 

tipos de objetos podem e devem ser preservados e expostos, a fim de oferecer uma 

compreensão da trajetória desse objeto até tornar-se uma peça de museu, onde através dele 

novos saberes serão produzidos pelas relações que ocorrem no âmbito da cultura museal.  

 Um dos aspectos que norteiam as discussões sobre as relações entre museu/escola é 

evidenciado pelo debate das especificidades que regem a educação formal e a educação não-

formal. Ou seja, entre as instituições de ensino e os museus existem múltiplas formas de 

cooperação e de interação baseados em casos e modelos diversos de ação educativa propostas 

pelas duas instituições e, na medida em que o impacto das ações educativas dos museus não é 

único e nem homogêneo, é importante entender quais as possibilidades e especificidades 

possíveis dessa ação educativa e qual a inserção destas em outros meios que não o 

museológico. 

 Pretende-se, portanto, com esta pesquisa, analisar e sugerir possibilidades de 

realização de uma nova prática pedagógica, ou seja, a partir de visitas escolares aos museus, 

que venham auxiliar na construção de novos conhecimentos, através de uma análise de 

historicidade do objeto museal, que deverá embasar todo o processo documental, entendido 

como suporte básico para a realização da comunicação no museu. Visto que, na maioria das 

vezes, os programas educativos desenvolvidos pelos museus com a rede escolar, não passam 

de atividades eventuais, ao mesmo tempo em que as ações museológicas de pesquisa, 

conservação, exposição e documentação em geral, têm sido insuficientes no sentido de 

fornecer o suporte necessário para a construção de uma nova prática pedagógica. 

 A questão fundamental é como transformar o objeto museal em fonte de conhecimento 

histórico e artístico? E quais as possibilidades pedagógicas com atuação do professor ou 
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educador de museus, como mediador entre acervo e estudantes, através de um espaço 

multidisciplinar proporcionado pelo museu?  

 No que se refere à interação do público escolar com as exposições nos museus, não se 

deve esquecer de que é necessário realizar uma transposição didática durante a visita dos 

estudantes. Tal processo deve ser realizado pelos professores e/ou mediadores e compõe um 

modelo didático de apropriação do conhecimento apresentado nesses locais. 

 Assim, os objetos expostos em um museu com suas variedades de estilos, lugares e 

formas de produção, precisam de cuidados em sua seleção para uso pedagógico. Pois esses 

objetos compõem a cultura material e são portadores de informações sobre costumes, 

técnicas, condições econômicas, ritos e crenças de nossos antepassados. Essas informações ou 

mensagens são obtidas mediante uma leitura dos objetos, transformando-os, portanto, em 

documentos. E com essa transposição didática das informações contidas no objeto museal 

torna-se possível a aquisição e construção de novos saberes. 

 No que se refere à metodologia do trabalho, será dividido em três capítulos: 

 O primeiro capítulo será destinado aos referenciais históricos e teóricos e as 

permanências e transformações na parceria entre museu e escola, visando mostrar a 

importância do objeto museal para uma ação cultural e educativa que busca produzir novos 

conhecimentos. 

 Já no segundo capítulo, as áreas de estudo serão caracterizadas, ou seja, a escola E.E. 

Prof. Murillo do Amaral, Aparecida-SP, local onde foi realizado o estágio supervisionado. E 

também, o Museu Nossa Senhora Aparecida, apresentado como um ambiente multidisciplinar 

de aprendizagem. 

 Por fim, serão abordados no terceiro capítulo os olhares cruzados sobre a relação entre 

museu e escola, em vista das dificuldades e desafios e também das riquezas encontradas nessa 

relação interinstitucional. 
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1 - Fundamentação Teórica 
 
 

Capítulo I – Interação Museu e Escola: referenciais históricos e teóricos. 
 

 

 

“Pois o museu que falamos aqui não é mais o de arte, de história, de arqueologia, de 
etnologia, de ciências. Não há mais limites do que os próprios limites do homem. Este museu 

apresenta tudo em função do homem: seu meio ambiente, suas crenças, suas atividades, da 
mais elementar à mais complexa. O ponto focal do museu não é mais o ‘artefato’ mas o 

Homem em sua plenitude. Nessa perspectiva a noção de ‘passado’ e de ‘futuro’ desaparecem, 
tudo se passa no ‘presente’, em uma comunicação com o ‘indivíduo’ e o Homem, por 

intermédio do ‘Objeto’. Toda pesquisa [...], toda conservação, toda prática educacional 
devem ser meios de integração cultural. Assim, toda noção estática de conhecimento gratuito 

e auto-suficiente é substituída pela noção dinâmica de desenvolvimento”.  

Huges de Varine, 1969. 

 

 

1.   História dos museus 
 
 
 

 A origem do termo museu remonta a palavra grega Mouseion, ou casa das musas, era 

uma mistura de templo e instituição de pesquisa, voltada, sobretudo para o saber filosófico. 

As obras de arte expostas no Mouseion tinham mais a intenção de agradar às divindades que 

propriamente serem abertas à contemplação e admiração de possíveis visitantes.  

 As musas na riquíssima mitologia grega, eram as filhas que Zeus gerara com 

Mnemosine, a divindade da memória. As musas, donas da memória absoluta, imaginação 

criativa e presciência, favoreciam o desenvolvimento das letras e das artes e ajudavam os 

homens a esquecer a ansiedade e a tristeza. 

 Segundo Campos, “[...] as Musas, em número de nove, filhas de Zeus (o deus dos 

deuses) e Mnemosine (a deusa da memória). Eram elas: Caliope, a rainha das musas, 

inspiradora da poesia épica e da eloquência; Polínia, a musa da poesia lírica, Erato, da 

poesia erótica e da elegia; Clio, da história; Euterpe, da música; Talia, da comédia; 
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Melpóneme, da tragédia; Terpsicore, da dança e Urânia, da Astronomia”. (CAMPOS, 1965. 

p.11). 

 Mais tarde em Alexandria o museu reaparece junto com a famosa biblioteca 

organizada pelo matemático Erastótenes. Mas, não era apenas um museu, foi um centro de 

pesquisa organizado e financiado pelo Estado, com o objetivo de fomentar a produção de 

conhecimento, onde buscava-se reunir o conhecimento humano em diversas áreas do saber, 

como filosofia, medicina, história, astronomia, mitologia, astrologia, etc.  

 Não se tratando mais do ‘templo das musas’ da mitologia grega, mas sim ‘templo da 

ciência’, no palácio da Alexandre. Para esse fim possuía além da biblioteca, um laboratório de 

pesquisa, jardins botânicos, jardins zoológicos e observatórios. 

 

Ptolomeu Filodelfo no séc. III a.C. fundou o Museion de Alexandria cuja finalidade 
era de preservar os conhecimentos do passado a partir de suas coleções. Para 
Giraudy e Bouilhert (1990) funcionava como uma instituição pluridisciplinar de 
ensino e de pesquisa que abrigava um museu, uma biblioteca, uma universidade, 
bem como jardins zoológicos e botânicos. Estava sobre a direção de um sacerdote e 
era freqüentada por filósofos. Possuía característica religiosa, os objetos deveriam 
ser respeitados e admirados. (REIS, Bianca, 2005, p.11) 

  

 

 O Mouseion foi utilizado para definir um local de estudos, possuía centros de 

educação e irradiação do conhecimento, era uma espécie de Universidade. Para Suano, "[...] 

buscava-se discutir e ensinar todo o saber existente no tempo, nos campos da religião, 

mitologia e medicina, cuja principal preocupação era o saber enciclopédico". (SUANO, 

apud, NASCIMENTO, 1998, p.22). 

 Na idade média, a Igreja passou a ser a principal receptora de doações eclesiásticas e 

de patrimônio de príncipes e famílias abastadas da época, e também formou verdadeiros 

tesouros, como o famoso “tesouro de São Pedro”.  

 Neste período, no museu, eram conservados os conhecimentos humanos que eram 

utilizados como inspiração para os artistas, ao mesmo tempo em que serviam como veículo de 

reprodução da estética aprovada pela Igreja. Isto porque, a representação artística estava 

intimamente relacionada com os objetivos didáticos da Igreja e propagação da religião cristã.  
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 Encontra-se nos estudos de Franco (apud, NASCIMENTO, 1998, p. 50) sobre as 

estruturas culturais deste período, análises que vão demonstrar o objetivo das representações 

artísticas com todo o seu simbolismo religioso, justificado pelas necessidades não só 

artísticas, mas ideológicas e filosóficas da época medieval. 

 Mas foi no Renascimento que "aliada ao rompimento das idéias do mundo medieval, 

rompeu-se também a confiança nos velhos caminhos para a produção do conhecimento: a fé, 

a contemplação não eram mais consideradas vias satisfatórias para se chegar à verdade". 

(ANDERY, apud, NASCIMENTO, 1998, p. 51). 

 

No Renascimento o artista passa a ser reconhecido como indivíduo, ou melhor, um 
gênio que estava acima dos padrões dos homens comuns, passa-se do artesão ao 
homem do saber, das corporações de ofício ao criador individualizado. Outrossim, a 
obra produzida buscava retratar a própria vida, objetivando estimular os sentidos, o 
desfrute visual, do que a imaginação ou meditação, porque era o homem e o meio 
urbano que estavam sendo traduzidos através de uma imagem pictórica. 
(NASCIMENTO, 1998, p.54). 

 

 

 Segundo Supélveda: 

 

Foi no Renascimento que surgiu o “embrião do museu moderno”, os chamados 
Gabinetes de Curiosidades. Estes eram quartos pequenos, localizados em palácios de 
nobres e estudiosos que reuniam objetos variados. Tanto as peças artísticas, quanto 
as científicas passavam pelos critérios de autenticidade e capacidade de suscitar 
emoção e surpresa em quem as observava. As visitas a esses locais ainda eram 
restritas a um público seleto de nobres, monges, poetas, sábios, entre outros. 
(SUPÉLVEDA, apud, REIS, 2005, p.12) 

 

 

 Segundo Giraudy e Bouilhert1, com o Renascimento, os humanistas reúnem coleções 

profanas para as quais, pela primeira vez, construir-se-á um invólucro. Organizadas em 

pequenos espaços privados, destinam-se ao estudo, meditação ou contemplação.  

 Os gabinetes de curiosidades, eram uma “espécie de vanguarda que viria estimular e 

orientar o estupendo trabalho dos colecionadores do Renascimento e dos Tempos Modernos, 

                                                           
1 GIRAUDY, D. BOUILHET, H. O museu e a vida. Rio de Janeiro: Fundação Nacional Pró-Memória, 1990. 
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alicerces que possibilitaram o admirável movimento museológico que se seguiu à Revolução 

Francesa de 1789”. (CAMPOS, 1965. p.16). 

 

[...] as galerias de arte encomendadas pelos monarcas, príncipes e papas para as suas 
residências acabaram dando origem aos museus de belas-artes, enquanto os gabinetes 
de curiosidades originaram os museus de história natural, e os gabinetes de 
antiguidades, os museus de arqueologia. (VASCONCELOS, 2006, p. 17).   

 

 

 Marlene Suano2 afirma que “a formação de coleções é provavelmente tão antiga 

quanto o homem, contudo, sempre guarda significados diversos, dependendo do contexto em 

que se inseria. Por isso a coleção retrata, ao mesmo tempo, a realidade e a história de uma 

parte do mundo onde foi formada, e também a daquele homem ou sociedade que a coletou e 

transformou em coleção.”  

 Segundo Bianca Reis3, a Revolução Francesa que ocorreu em 1789 foi decisiva para 

essa mudança na compreensão do patrimônio cultural. Pois foi estimulado o interesse e o 

orgulho pelo passado, e conseqüentemente o sentimento nacionalista. Essa idéia sobre a 

compreensão do patrimônio cultural resgatou, portanto, o valor do objeto que representa a 

identidade nacional.  

 Foi somente a pós a Revolução Francesa que se teve acesso definitivo às grandes 

coleções, tornado-as, públicas e passíveis de serem visitadas em diferentes museus. Neste 

contexto, a idéia de que o Estado deveria ser o tutor de todo o patrimônio apontava para duas 

direções: da história nacional cujas obras são monumentos e a instrução cujas obras são 

consideradas meios de enriquecer de maneira contínua o conhecimento das gerações futuras. 

 O primeiro museu público europeu que se tem notícia é o Ashmolean Museum, de 

Oxford, na Inglaterra, e sua inauguração data de 1683, por conta de uma doação da coleção de 

John Tradesdin a Elias Ashmole, com a condição específica de que este a transformasse em 

um museu da Universidade de Oxford. No entanto, o espaço museológico continuou restrito, e 

quem tinha acesso eram somente os especialistas e estudantes universitários.  

                                                           
2 SUANO, Marlene. O que é museu? São Paulo: Brasiliense, 1986. 

3
 REIS, Bianca Santos Silva. Expectativas dos professores que visitam o Museu da Vida. 2005. 106f. 

Dissertação (Mestrado). Departamento de Educação, Universidade Federal Fluminense, 2005. 
 



12 

 

 Já o famoso Museu do Louvre, inaugurado em 1793 era disponível ao público três dias 

em cada dez dias, a fim de educar a nação francesa acerca dos valores do classicismo. 

  

2.  História dos museus no Brasil 

 

 No Brasil, deve-se ao diligente vice-rei D. Luiz de Vanconcelos e Souza, a primeira 

tentativa de implantação de um museu no Rio de Janeiro. O sucessor do Marquês de Lavradia, 

que exerceu essas funções na colônia, de 1778 a 1790, teria recebido da própria rainha D. 

Maria I, através de seu ministro, D. Martinho de Melo e Castro a ordem para essa fundação. O 

certo é que D. Luiz deu inicio a instalação do museu,  a Casa de História Natural, denominada 

pela população – Casa dos Pássaros,  entregando a sua direção ao hábil catarinense Francisco 

Xavier Cardoso Caldeira. 

 Marlene Suano destaca que:  

 

 

[...] tanto a Escola Real quanto o Museu Real foram criados nos moldes europeus 
embora muito mais modestamente. Para o acervo inicial da Escola Real, D. João VI 
doou os quadros que trouxera de Portugal, em 1808. Já o Museu Real ou Museu 
Nacional - nossa primeira instituição científica - hoje o maior museu do país, teve 
por núcleo uma pequena coleção de história natural conhecida, antes da criação do 
museu como ‘Casa dos Pássaros’. (SUANO, Apud, NASCIMENTO, 1998, p.30). 

 
 
 
 

 Segundo Campos4, alguns fatores levaram a extinção do instituto, no entanto, “a 6 de 

julho de 1818 D. João VI baixava o decreto pelo qual ficava criado no Rio de Janeiro um 

Museu Real, destinado a propagar os conhecimentos e estudo das ciencias naturais do Reino 

do Brasil, que encerra em si milhares de objetos dignos de observação e exame e que podem 

ser empregados em benefícios do comércio, da Indústria e das Artes”. 

 Os primeiros museus brasileiros possuíam temática científica, como observa Lopes: 

                                                           
4
 CAMPOS, Vinicio Stein. Elementos de museologia. História dos museus – Brasil. 3º vol. São Paulo: 

Tipografia Santa Rita, 1965. 
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[...] uma decorrência da exuberância da natureza brasileira. O Museu Nacional do 
Rio de Janeiro, criado em 1818 e organizado durante um século, foi a primeira 
instituição brasileira dedicada primordialmente à história natural. O Museu Paraense 
Emílio Goeldi, em Belém, no Pará, criado em 1866, e o Museu Paulista, conhecido 
anteriormente como Museu do Ipiranga, criado em São Paulo, em 1894, são 
exemplos de instituições dedicadas às ciências naturais e consolidadas a partir da 
segunda metade do século XIX, principalmente a partir das contribuições dos 
especialistas estrangeiros. (LOPES, apud, VALENTE, M. E., CAZELLI, S. e 
ALVES, F, 2005, p. 184-185). 

 

 Museu Real, a princípio, Museu Imperial Nacional durante o regime monárquico e 

após a proclamação da República, Museu Nacional, como ficou definitivamente denominado, 

o notável instituto científico que foi transferido para o palácio da Quinta da Boa Vista, onde se 

encontra desde 1892, graças aos esforços de Ladislau Neto, que tudo fez para instalá-lo neste 

local. 

 Através de Santos, ao analisar o estágio dos museus brasileiros, torna-se possível 

inferir que a realidade desses museus está entre os gabinetes de curiosidades do modelo 

europeu do século passado e alguns avanços que estão sendo realizados através de trabalhos 

alternativos que buscam um novo fazer no que se refere ao museu-educação e patrimônio 

cultural. A autora afirma que:  

 

[...] observamos estágios diferenciados de dinamização e interação dos museus com 
a sociedade; há instituições museológicas que não ultrapassaram ainda a fase de 
armazenamento do aspecto de Gabinete de Curiosidade, esperando que um visitante 
despretensioso o aprecie, se deleite com as raridades que ali estão preservadas para a 
posterioridade. Por outro lado, notamos algumas transformações constatadas através 
da execução de algumas ações museológicas isoladas, que vão desde a redefinição 
dos aspectos museográficos, preocupação com a didática e aumento da pesquisa. 
(SANTOS, Apud, NASCIMENTO, 1998, p. 30-31). 

 

 

3.  O objeto museal: um instrumento construtor de conhecimento 
 

 
 

 No museu o objeto, a partir da sua aquisição, não tem mais a função de uso que lhe foi 

atribuída pelo homem no momento de sua concepção, de transformação da natureza, enquanto 

matéria prima em um produto, com um determinado objetivo para essa confecção. Sendo 

assim, após ser recolhido por um colecionador ou ao ser inserido no espaço museológico 

estará nas vitrines apenas como um objeto, de uma época específica, sendo somente 
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significativo como símbolo de um valor histórico, estético e cultural de um determinado 

segmento social, um produto em si mesmo.  

 Mas, é através da documentação realizada no museu que é ratificada as informações 

que estarão compondo o objeto na vitrine, tendo ao seu lado uma etiqueta que o identifica, é 

esse o procedimento para que seja efetivado o entendimento desse objeto.  

 Ferrez coloca que:  
 
 
 

A documentação de acervos museológicos é o conjunto de informações sobre cada 
um dos seus itens e, por conseguinte, a preservação e a representação destes por 
meio da palavra e da imagem (fotografia). Ao mesmo tempo, é um sistema de 
recuperação de informações capaz de transformar as coleções dos museus de fontes 
de informações em fontes de pesquisa científica ou em instrumento de transmissão 
de conhecimento. (FERREZ, apud, NASCIMENTO, 1998, p.90). 

 

 

 É necessário, portanto, buscar explicitar as teias de relações onde este objeto está 

imerso, isto é, ir além dos seus aspectos físicos, como também, é descobrir através deste 

método - a historicidade - que uma coleção pode ter um significado estabelecido a partir da 

produção de conhecimento de um objeto museal, e não apenas colocando este em exposição, 

compondo vitrines que apresentam os objetos, de forma estanque, independente e esvaziado 

de conteúdo. 

 Rosana Nascimento5 destaca que o objeto ao entrar para o contexto de um museu, é 

visto enquanto um documento, representativo como um suporte de informações que serão 

extraídas dele mesmo, ao mesmo tempo em que os atos de classificá-lo, estudá-lo e expo-lo 

vão definir sua significação cultural, desvinculando-o do seu contexto primário, onde o 

homem lhe deu função e significação de uso.  

 Para a autora, o objeto museal: 

 

 

É o conceito que estamos denominando no contexto museológico, que significa a 
produção cultural (material e imaterial) do homem, os sistemas de valores, símbolos 
e significados, às relações estabelecidas entre os homens, entre o homem e a 

                                                           
5 NASCIMENTO, Rosana. O objeto museal, sua historicidade: implicações na ação documental e na 
dimensão pedagógica do museu. 1998. 121f. Dissertação (Mestrado em Educação). ULHT, Universidade 
Federal da Bahia, 1998. 
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natureza, que através da modificação da natureza, cria objetos no decurso da sua 
realização histórica. São os objetos elaborados e existentes fora do homem, mas que 
refletem as complexas teias de relações entre os homens no processo histórico. 
(NASCIMENTO, 1998, p.39). 
 
 
 
 

 Neste sentido, é um documento tridimensional, que ao ser museificado passa a 

representar o seu valor histórico, artístico, econômico, por estar fora do circuito material para 

o qual foi concebido, ocasionando como conseqüência a fragmentação enquanto objeto de 

conhecimento. 

 A autora afirma ainda que: 

 

 

[...] a dimensão pedagógica do Museu, não está relacionada apenas com a 
apresentação dos objetos, mas certamente, na compreensão da historicidade do 
objeto museal. Por isso, defende-se a tese que cada objeto traz consigo a sua 
historicidade, que reflete as inter-relações dos homens com o seu meio e com o fato 
cultural, num espaço-tempo histórico determinado. Assim, se concretiza uma praxis 
pedagógica, cuja relação sujeito-museólogo e sujeito-visitante é mediatizada pelo 
objeto museal, tomado enquanto objeto de conhecimento. (NASCIMENTO, 1998, 
p.32-33). 
 
 
 

 Sola observa que: “[...] a tradicional peça de museu, simbolizado por um fato 

tridimensional, é apenas um dado de um conjunto de informação museológica, de uma 

mensagem, e, que não temos museus em função dos objetos que eles contêm, mas em virtude 

dos conceitos ou idéias que esses objetos ajudam transmitir.” (SOLA, apud, NASCIMENTO, 

1998, p. 37). 

 O objeto museal será entendido, portanto, como um vetor para produção de 

conhecimento, não só para uma exposição, porque é através da pesquisa, que esse objeto irá 

apresentar várias teias de relações onde está imerso, dando uma dinâmica ao processo de 

construção do discurso museológico. Sendo assim, o objeto museal enquanto objeto de 

conhecimento, passa a ser o mediador para o entendimento de determinados momentos 

históricos, levando ao homem a compreensão e as contradições sociais, já que a manifestação 

cultural não é algo isolado do seu espaço-tempo histórico. 

 Pois, os objetos que estão preservados no museu, entendidos apenas como um suporte 

de informação devido ao seu valor "estético" ou de "fato histórico" passam a ser semióforos, 



16 

 

ou seja, são objetos dotados de um significado, e representam o invisível, não sendo manipulados, 

mas expostos ao olhar.  

 Esses objetos se tornam símbolos representativos e informativos de determinados 

segmentos sociais e manifestações culturais, e é através deles, que se podem apresentar as 

transformações e contradições que a sociedade passa em determinados momentos históricos, 

pelo fato de que o objeto ao ser preservado no contexto museológico passa a ser visto como 

um produto. 

 Assim, tomando a historicidade contida no objeto museal, busca-se explicitar essas 

relações através de um discurso museológico - a exposição - que, neste sentido, não poderá ter 

uma composição de objetos, e sim, objetos que estão imersos nas teias de relações onde o 

espaço-tempo histórico é relativo. 

 Desta forma, será efetivada a dimensão pedagógica desta instituição onde o passado 

não estará estático numa vitrine, mas relacionado com o presente, fazendo com que o sujeito 

ao visitá-lo tenha o entendimento do seu presente que estará explicitado num discurso 

museológico, ou seja, na exposição. 

 
 
 

 
4.  A possível parceria entre Museu e Escola 
 
 
 

 As relações dessas duas instituições, museu-escola, tiveram seu fomento incentivado 

por órgãos vinculados à educação e à prática museológica, como a Unesco6 e o próprio Icom7. 

No entanto, essa aproximação cedeu ao museu o papel de ilustrador dos conteúdos escolares, 

o que foi muito criticado pela bibliografia atual sobre esta realidade em relação ao papel 

educacional dos museus. Mas, o que tem ajudado a compor um panorama em que os museus 

são parceiros de instituição escolar, são as possibilidades culturais e didáticas desses espaços, 
                                                           
6 Unesco – United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization - (Organização para a Educação, a 
Ciência e a Cultura das Nações Unidas) - foi fundada em 16 de novembro de 1945, e promove a cooperação 
internacional entre seus 193 Estados Membros e seis Membros Associados nas áreas de educação, ciências, 
cultura e comunicação. 

7 Icom – International Council of Museums - é uma organização internacional não-governamental de museus e 
de trabalhadores profissionais de museus, criada em 1947 para levar avante os interesses da Museologia e outras 
disciplinas relacionadas com gerência e operações de museus. Esse órgão concentra o desenvolvimento do 
conhecimento na área de museologia, e se preocupa com o desenvolvimento social e com a conservação do 
passado da sociedade. 
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aliadas a políticas governamentais de valorização do patrimônio, e a políticas educacionais de 

formação profissional.  

 Parece-me que não temos hoje, no Brasil, uma cultura de museu constituída. Vale 

lembrar que o próprio tema era, até bem pouco tempo atrás, associado a coisas velhas, 

desatualizadas, inertes. Entretanto, é nítida uma política de visitações com o intuito de 

formação de platéia, de contempladores. O fato de que o número de visitantes de museus 

estarem aumentando é ótimo, mas para que isso não se resuma a uma estatística de saldo 

positivo nos balanços e relatórios anuais das instituições ou do governo é preciso que 

cuidemos da qualidade do atendimento. 

Sabemos que o museu é muito mais que um local de acumulação de objetos, sua 

função é conservar, estudar, valorizar e expor ao público elementos da vida social que estejam 

ligados de formas diversas à história e à memória. Os museus são fontes de conhecimento, 

pois materializam um contexto histórico e através de objetos e de outras maneiras preservam a 

realidade de uma época, de um costume, de uma utilidade, enfim daquilo que foi, pois a partir 

do momento da entrada de um objeto em um museu ele deixa de exercer sua função original e 

passa a ser conservado para fins de preservação de memória. 

É necessário, portanto, que nessa parceria entre museu/escola seja promovido tanto a 

instrumentalização, oriundos das escolas nas linguagens e práticas específicas do espaço 

museal, quanto a adequação desse espaço para a promoção da real interação entre os escolares 

e o patrimônio cultural e científico. Não se trata de uma subordinação de um ao outro, mas da 

possibilidade de uma interação pedagógica entre ambas as instituições que respeite as missões 

e exigências particulares de cada uma. 

 Portanto, a proposta primordial dessa parceria educativa entre escola e museu, ou seja, 

a relação social entre essas duas instituições de ensino, uma formal e a outra não-formal, é 

diversificar as formas de aprendizagem para melhor atender as necessidades dos alunos. 

Deve-se levar em consideração, que no diálogo entre educação e cultura é importante 

formular diretrizes e estratégias, bem como reafirmar o compromisso com a construção da 

cidadania e com o aprendizado. 

  Nesse contexto, os museus possibilitam diferentes experiências, como por exemplo, o 

contato com o objeto de estudo, e a apresentação interativa da temática. Para isso os museus 

oferecem serviços educativos, desempenhando ações de mediação, contemplando as 

demandas do público em geral. 
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 Segundo Bianca Reis: 
 
 
 

[...] Os museus devem ser um espaço sugestivo, lúdico e interessante onde não 
necessariamente as coisas devam ser explicadas como acontece na escola. E neste 
caso, considerar que não há uma única forma de construção do conhecimento, de 
aprendizagem, ele pode despertar no sujeito a afetividade instigando a emoção, o 
romantismo, a ação, a interação e a reflexão. (REIS, 2005, p. 42). 

 

 

 No entanto, há também dificuldades entre essa parceria, Supélveda (apud, REIS, 2005, 

p.44) destaca alguns pontos dessas dificuldades. Um exemplo é o professor que se sente 

excluído muitas vezes por não compreender a linguagem utilizada na concepção da exposição. 

Outro ponto importante é o fato de que nem tudo o que está exposto faz parte do currículo 

escolar, e nem dos conteúdos trabalhados em sala de aula.  

 Há diferença também na metodologia, pois o museu trabalha com tempo reduzido e 

com formas didáticas diferenciadas, não sistemáticas, e essas características são problemáticas 

para os professores, que possuem um sistema diferente na escola. E muitas vezes o professor 

não está preparado para utilizar os objetos de uma exposição para integrá-los na sua prática 

pedagógica. Pode-se que, pela má formação desse profissional, ele se sinta despreparado para 

desenvolver uma atividade no museu. 

 Todavia, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) prevê no artigo 62 e 63, 200h de carga 

horária de atividades culturais durante a formação desse profissional, o que de alguma forma 

amplia as possibilidades de conhecimento de outros locais importantes na construção e 

reconstrução de práticas culturais e pedagógicas necessárias à formação de um profissional da 

educação. E neste contexto, o museu tem sido muito procurado, pois esses profissionais, além 

das horas exigidas pela instituição de ensino, buscam também um maior entendimento das 

potencialidades de um museu. 

É de extrema importância, portanto, o professor ser reflexivo e investigador de sua 

disciplina e também da sua prática pedagógica, buscando sempre compreender o aluno em seu 

convívio sociocultural, para assim contribuir na melhoria do ensino-aprendizagem.  

Diante desta realidade nos deparamos com dois posicionamentos, de um lado 

professores que reclamam de alunos passivos para o conhecimento, sem curiosidade, sem 

interesse, desatentos e que desafiam a autoridade do professor. Por outro lado, alunos que 

reivindicam um ensino mais significativo, articulado com sua experiência cotidiana, um 
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professor menos autoritário, que lhes exija menos esforço de memorização e que faça da aula 

um momento agradável. 

 Nesse contexto, as visitas aos museus merecem atenção, para que possam constituir 

uma situação pedagógica privilegiada como trabalho de análise da cultura material, em vista 

da compreensão da “linguagem plástica” que alguns professores adotam ao fazer da visita ao 

museu uma forma concreta de ilustrar suas aulas, fazendo com que os alunos tenham uma 

visão parcial do acervo. Por isso é preciso desencadear uma ação educativa que estimule a 

sensibilidade à “linguagem plástica”. 

 Buffet aponta que:  

 

Além dos problemas materiais referentes, por exemplo, as condições de transporte, 
custo das entradas, segurança, entre outros, o projeto de parceria entre a escola e 
museu deve questionar as práticas pedagógicas a ele relacionadas. Para se alcançar 
os objetivos almejados, a visita deve inserir-se numa progressão pedagógica 
coerente onde o professor não seja mero consumidor de produtos culturais, mas 
também não transforme a visita em um prolongamento ‘disfarçado’ da sala de aula. 
A prática pedagógica em parceria suscita medidas que favoreçam o diálogo entre os 
atores envolvidos. (BUFFET, apud, MARTINS, 2006, p.41). 

 

 De fato, a educação é um ponto chave para se estabelecer uma consciência de fato da 

história, da memória e da identidade. O trabalho educativo realizado dentro do museu é um 

caminho viável para a diminuição dessa falta de consciência. Devemos aproveitar o espaço e 

o público que o freqüenta, sejam escolas ou visitantes comuns, para junto deles, efetivar 

projetos educativos que ao mesmo tempo desmistifiquem visões arcaicas a respeito do museu 

e o transforme em um espaço de socialização e conhecimento. 

 Kramer diz: “[...] para ser educativa, a arte precisa ser arte e não arte educativa; do 

mesmo modo, para ser educativo, o museu precisa ser espaço de cultura e não um museu 

educativo. É na sua precípua ação cultural que se apresenta a possibilidade de ser educativo. 

O museu não é lugar de ensinar a cultura, mas, sim, lugar de cultura.” (KRAMER, apud, LEITE 

e OSTETTO, 2005, p.36). 

 A relação museu-escola, trás a idéia de um espaço de encontro, um espaço de debate, 

um espaço em que as coisas se produzem e não apenas o já produzido é comunicado. Como 

diz Kramer, a “educação é um processo dinâmico e ininterrupto que não cabe mais num 
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paradigma verticalizado de transmissão de saberes consagrados. A revisão do papel dos 

museus acompanha o rendimento do conceito de formação e de conhecimento, que não pode 

mais ser reduzido à sua dimensão de ciência, deixando de fora a dimensão artística e 

cultural.” (KRAMER, apud, LEITE e OSTETTO, 2005, p.38). 

 Entender a educação museal sobre uma ótica mais abrangente, portanto, é um passo 

essencial para a conformação de uma parceria pedagogicamente construtiva entre essas duas 

instituições. 

 

  

5.  O formal e o não formal na relação museu/escola 

 

 

 A concepção tradicional de ensino, restrita à sala de aula, ao professor e aos livros, 

tem sido geralmente associada à concepção de aprendizagem formal, enquanto as 

experiências educativas que ocorrem em outros cenários externos à escola estão associadas 

com a aprendizagem não-formal. Mas não são propriamente os cenários que determinam esses 

tipos de aprendizagem.  

O ensino formal é o momento em que a educação se sujeita à pedagogia (a teoria da 

educação), cria situações próprias para seu exercício, produz os seus métodos, estabelece suas 

regras e tempos, e constitui executores especializados. É quando aparecem a escola, o aluno e 

o professor. 

 A aprendizagem formal, tradicionalmente identificada com o contexto escolar, tem 

características específicas e seu objetivo fundamental é a aprendizagem do aluno. Já a 

aprendizagem não-formal, ligada a contextos culturais, tem um conteúdo estético e lúdico, 

pretende muito mais o entretenimento e o fruir cultural, apresentando-se de forma muito mais 

atraente e curiosa.  

 Estas características nos fazem refletir sobre o paradoxo da eficácia do ensino não-

formal frente ao contexto formal que tem o objetivo explícito de aprendizagem, mas que 

muitas vezes fracassa em seu intuito. 

 Carvalho ao discutir a questão, afirma que "[...] a verdadeira função didática da 

escola e dos museus não é a de dar todos os conhecimentos, mas desenvolver o espírito 
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analítico e pesquisador no estudante. É a verdadeira praxis libertadora, a educação através 

da conscientização e reflexão". (CARVALHO, apud, NASCIMENTO, 1998, p.15). 

 No que diz respeito à discussão entre educação formal e não-formal e suas 

contribuições para a formação artística, segundo Mikel Asencio e Elena Pol (apud, MOURA, 

2005, p.2), deve-se identificar as características do processo não-formal de aprendizagem, que 

possam contribuir para mudanças positivas na escola, além de inspirar estratégias pedagógicas 

formais que permitam, em contrapartida, agregar valor às experiências não-formais, é um 

esforço necessário para a transformação das propostas que compõem o cenário da educação 

tanto em museus como nas escolas.  

 “A importância que Vigotsky dá às interações sociais leva-nos a conceber não só a 

função do professor e também, poderíamos dizer, a do monitor [ou educador de museus], 

como responsáveis potenciais pelas transformações que desejamos provocar no olhar de 

nossas crianças, mas também a importância das interações entre as crianças, incentivadas 

pelas monitorias, como fundamentais para o processo de aprendizagem e formação 

pretendido”. (MOURA, 2005, p.10). 

 É necessário reconhecer a importância fundamental dos espaços culturais, entre eles 

escolas e museus, na formação artística e cultural das crianças e dos profissionais envolvidos 

através de diferentes situações, afirmando a necessidade dessas instituições estarem 

comprometidas com a cidadania e a democracia e ter como esteio a formação cultural de 

todos os cidadãos. 

 

 

6.              A importância da ação cultural e educativa em museus 

 

 Entende-se por ação cultural, um conjunto de procedimentos envolvendo recursos 

humanos e materiais, que visam por em prática os objetivos de uma determinada política 

cultural. Podem ser ações de produção, de distribuição, ação voltada para troca, para o uso, 

ações culturais de serviço ou de criação. E são três os momentos da ação cultural, 

primeiramente a atenção é dada à obra em si, seria a salvaguarda do objeto. Posteriormente a 

atenção é dada ao grupo, à coletividade, uma oportunidade de interação entre a obra e o grupo 

que a vê. E depois a atenção é dada para o indivíduo, para incentivar a fruição, não só pelo 

grupo, mas principalmente entre o indivíduo e obra. 
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 A educação em museus, enquanto prática institucional é um campo de estudo bastante 

abrangente, na medida em que os museus são instituições diversificadas, tanto no que se 

refere a sua tipologia de acervo, quanto a sua história, contexto sócio-cultural, perfil 

institucional e tipo o de público freqüentador. Ela lida com os conceitos de memória, 

apreciação e reflexão, pois, a memória construída ao longo do tempo, da qual o objeto é 

suporte, é vivenciada pelo visitante (observador) que agregará aos diversos significados, já 

constantes do objeto, o seu significado, que é resultado de sua apreciação pessoal. 

 

Para a construção de um potencial pedagógico é necessário valorizar o papel do 
sentir, do intuir, do construir, do fazer parte, trabalhando a importância da vivência 
nas ações educativas e na sua própria relação com a cultura. Contudo, no aspecto 
pedagógico é preciso que ele seja aprimorado através de um planejamento estrutural 
que envolva além da área educacional, os setores técnicos e administrativos, 
buscando uma clareza maior nos objetivos institucionais. (PIVELLI, 2006, p. 119). 

 

 O museu deve conciliar as necessidades de evocação e celebração da memória com a 

responsabilidade de promover a consciência histórica, utilizando suas obras como objetos de 

conhecimento. 

 Mas, a continuidade efetiva do processo educativo é ainda muito difícil pela brevidade 

de permanência dos participantes, pela ausência de instrumentos adequados para registrar este 

processo e pela diversidade de público que procura atendimento. Assim em termos de 

proposta educacional freqüentemente predomina apenas a monitoria adaptada para uma 

determinada finalidade. E geralmente os grupos atendidos são espontâneos ou provenientes de 

escolas, que pretendem complementar o conhecimento da sala de aula, sem muitas vezes se 

preocupar com as questões conservacionistas do local visitado. 

 De acordo com Allard e Boucher (apud, MARTINS, 2006, p.21) o desenvolvimento da 

função educativa dos museus pode ser delimitado em três etapas sucessivas, mas não 

exclusivas. A primeira delas é marcada pela criação e inserção de museus em instituições de 

ensino formais, no caso, as universidades.  

 É o caso, por exemplo, do Ashmolean Museum da Universidade de Oxford, fundado 

em 1683, com amplas coleções de história natural e geologia. Seu acesso era restrito aos 

estudiosos pertencente às elites inglesas com entendimento dos saberes de referência 

necessários para compreensão das exposições. Muitos museus desse período, que na Europa 
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vai até o século XVIII, trazem embutidas as configurações próprias a uma instituição de 

pesquisa, e serão eles os responsáveis pela estruturação das disciplinas científicas como a 

Histórias, a Geologia, a Paleontologia, a Biologia, a Antropologia, entre outras. 

 A segunda etapa é marcada pela progressiva entrada de um público mais amplo, e de 

classes sociais diferenciadas, nos recintos museológicos. É como parte de um projeto de 

nação, em um esforço de modernização da sociedade, que em fins do século XVIII o museu 

passa a ser considerado como um lugar do saber e da invenção artística, do progresso do 

conhecimento e das artes (POULOT, 1983, apud ALLARD e BOUCHER, 1991), onde o público 

poderia formar seu gosto por meio da admiração das exposições.  

 A terceira etapa do papel educativo dos museus é caracterizada pela chegada de grupos 

escolares aos museus. A partir dos anos 1960, motivados principalmente pelo movimento da 

Nova Museologia, verifica-se um importante desenvolvimento dos panoramas educativos, 

principalmente aqueles voltados aos grupos escolares. (ALLARD e BOUCHER, apud, 

MARTINS, 2006, p.23). 

 É a partir principalmente do século XX, que segundo Koptke “os museus passam a ser 

reconhecidos como instituições intrinsecamente educativas, ou seja, instituições com o 

atendimento específico para os diversos públicos explicitando objetivos pedagógicos 

precisos”. (KOPTKE, apud, MARTINS, 2006, p. 22).  

 Essa relação irá se desenvolver com mais força, com a entrada maciça de grupos 

escolares de todas as faixas etárias em todos os tipos de museus.  

 Diversas questões contribuem para a composição desse panorama: a diversidade do 

acervo e as características comunicacionais de cada museu, a inserção temática dessa 

tipologia patrimonial nas necessidades e currículos escolares, questões políticas e legislativas 

de ambas as instituições, ideais e teorias educacionais e formação de profissionais. 

 Segundo Garcia Blanco,  

 

[...] tudo isso conduz a importantes inovações, já não se expõe quase tudo, senão 
aquilo que é coerente e necessário; os critérios associativos já não são somente 
sistemáticos, taxonômicos ou classificatórios; as peças vão ser associadas e 
ordenadas em função de novas referências, levando-se em conta seus diversos 
significados culturais, econômicos, sociais, religiosos, etc. (BLANCO, apud, 
MARTINS, 2006, p. 23). 
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 A imensa variedade de museus existentes atualmente, tanto no que se refere à tipologia 

de acervo como às práticas e tendências profissionais, permite a delimitação de um amplo 

leque de possibilidades pedagógicas. O entendimento da natureza da experiência sócio-

cultural-educativa proporcionado por uma visita a um museu é o resultado de diversos fatores 

que incluem, entre outros elementos, os interesses e atitudes do visitante, suas experiências 

pessoais prévias, combinados com a proposta pedagógica do museu e suas características 

comunicacionais e de salvaguarda. 

 É necessário, portanto, definir quais níveis de interação poderá ser estabelecido entre 

as instituições. Para tal, devem-se conhecer essas coleções museológicas de modo a 

determinar quais as possibilidades, frente aos objetivos desejados. Por outro lado, a análise 

dos programas escolares permite um real conhecimento dos objetivos, estratégias, conteúdos e 

públicos da escola, permitindo-se definir essa interação. 

 Allard e Boucher (apud, MARTINS, 2006, p.42) partem de uma concepção onde “a 

análise dos programas escolares e o inventário das coleções dos museus permitem 

estabelecer uma adequação entre a escola e o museu, auxiliando na compreensão de como 

essas duas instituições culturais podem mutuamente se completar na educação dos jovens”. 

Onde o objeto é justamente a seleção feita a partir da coleção do museu e dos programas 

escolares. E as coleções de um museu podem dar margem a um sem número de programas e 

temas para o trabalho pedagógico.  

 Por isso, conhecer previamente a exposição e suas possibilidades é sem dúvida um dos 

grandes fatores a influenciar o sucesso de uma visita escolar. Para tanto, os atores – 

educadores de museu e professores – devem encontrar-se antes da visita escolar, de forma a se 

conhecerem mutuamente e a seus respectivos projetos pedagógicos. 
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2 - Caracterização do Estabelecimento de Ensino e/ou da Área de Estudo. 

 
Capítulo II – Museu e Escola: espaços de construção de conhecimento. 
 

 

Dando continuidade ao trabalho realizado com os alunos do Ensino Fundamental da 

Escola E.E. Prof. Murillo do Amaral, da cidade de Aparecida-SP, através do estágio 

supervisionado do 4º período do curso de História do Centro Universitário Salesiano de São 

Paulo. Busca-se através desse trabalho, desenvolvido no 6º período do curso de História, 

mostrar aos alunos do Ensino Médio da escola em questão a importância dos museus para a 

aprendizagem e construção de conhecimento. 

 Os objetivos são discutir, problematizar e propor metodologias de ensino a partir do 

espaço museal, levando em conta a característica interdisciplinar do acervo, reflexo do 

contexto multicultural existente. 

 Neste capítulo, num primeiro momento, serão abordadas as características físicas do 

estabelecimento de ensino, e também da área de estudo que é o Museu Nossa Senhora 

Aparecida. 

 Pretende-se através da visita ao Museu Nossa Senhora Aparecida, trabalhar o 

simbolismo, o imaginário e a fantasia nas brincadeiras e narrativas de histórias, contos e 

lendas. Possibilitar a representação, a expressão e a comunicação de experiências por diversas 

formas de registro e linguagens. Instigar pesquisas artísticas, culturais e de história local. E 

também, provocar um debate e desenvolver o senso crítico no aluno. 

 

1.    A concepção do projeto do Estágio Supervisionado: o currículo 

formal X espaços não formais e a questão do conteúdo. 

 
 

 Sabendo que o museu é muito mais que um local de acumulação de objetos, sua 

função é conservar, estudar, valorizar e expor ao público elementos da vida social que estejam 

ligados de formas diversas à história e à memória. Pretende-se apresentar através desse 

projeto de estágio uma proposta, uma possibilidade educativa, especialmente aos alunos do 
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ensino médio, público ao qual o estágio supervisionado está direcionado, mas também 

possível de se desenvolver com qualquer outro grupo escolar. 

 Esse meio cognitivo a ser proposto é o museu. Pois, como nos mostra Santos8, os 

museus são “para muitos setores da comunidade, lugares onde se guardam coisas velhas. 

Professores e alunos em geral, desconhecem as possibilidades de utilização de um museu 

como recurso didático, não vêem coleções como possíveis ilustrações ou testemunhos 

concretos da teoria vista em aula”. 

 De fato, a educação é um ponto chave para se estabelecer uma consciência de fato da 

história, da memória e da identidade. O trabalho educativo realizado dentro do museu é um 

caminho viável para a diminuição dessa falta de consciência. Devemos aproveitar o espaço e 

o público que o freqüenta, sejam escolas ou visitantes comuns, para junto deles, efetivar 

projetos educativos que ao mesmo tempo desmistifiquem visões arcaicas a respeito do museu 

e o transforme em um espaço de socialização e construção de conhecimento.  

Temos como orientação os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que nos 

auxiliam a desenvolver capacidades e habilidades, como por exemplo, a valorização do 

patrimônio sociocultural e o direito à cidadania; reconhecer semelhanças e diferenças, 

mudanças e permanências, conflitos e contradições sociais em diversos contextos; dominar 

procedimentos de pesquisas e como lidar com as fontes encontradas; além de respeitar a 

diversidade social, étnica e cultural dos povos. Estabelecendo assim, relações históricas entre 

o passado e presente e situando os conhecimentos históricos em diversas temporalidades. 

E como propõe o tema, os museus apresentam-se como uma nova fonte de 

conhecimento, e uma nova forma de se ensinar e aprender. Visto que, um educador bem 

preparado, pode utilizar o museu, com suas riquezas históricas, para fazer da visita um espaço 

de curiosidade, envolvimento, questionamento, enfim de efetivo interesse pelo conhecimento. 

 Muitos objetos em exposição como, por exemplo, objetos de devoção, utensílios 

doméstico, armas, moedas, enfim, que podem ser transformados em simples objetos da vida 

cotidiana e que apenas despertam interesse por serem antigos, podem servir como fonte de 

análises, de interpretação e de crítica por parte dos alunos. A potencialidade de um trabalho 

                                                           
8
 SANTOS, Maria Célia T. M. Museu, Escola e Comunidade, uma integração necessária. Bahia: Bureau 

Gráfica e Editora, 1987. In: Educação e museus: experiências e possibilidades educativas através da visitação a 
museus. 
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com objetos transformados em documentos reside da inversão de um “olhar de curiosidade” a 

respeito de peças de museu em um “olhar de questionamento”, de formação que pode 

aumentar o conhecimento sobre os homens e sobre sua história. 

 Os objetivos, portanto, são discutir, problematizar e propor metodologias de ensino a 

partir do espaço museal, levando em conta a característica interdisciplinar do acervo, reflexo 

do contexto multicultural existente. 

 Pretende-se apresentar aos alunos uma nova maneira de se aprender História, 

Geografia, Artes entre outras disciplinas com um intuito interdisciplinar. Utilizando das 

visitas agendadas ao Museu Nossa Senhora Aparecida (pode-se estender a visita a outros 

museus da cidade e da região), pretende-se através da monitoria e ações educativas, instigar a 

curiosidade pela diversidade tipológica do acervo, e desenvolver nos alunos o prazer pelas 

diversas manifestações de arte e da história entre outros aspectos, dando ênfase à história 

local.  

 Para a compreensão do processo de produção de saberes ocorrido na escola, é de 

fundamental importância entender os elementos que compõem a cultura escolar, já que eles 

irão determinar as relações entre conhecimentos, sujeitos, procedimentos, tempos e espaços 

na instituição.  

 Forquin9 ao analisar a educação como reflexo e transmissão de cultura, ressalta que a 

educação escolar não deve se limitar à seleção entre saberes e materiais culturais, mas garantir 

efetivamente sua transmissão e assimilação, que demandam “a elaboração de elementos dos 

saberes ‘intermediários’, que são tanto imagens artificiais quanto aproximações provisórias 

mas necessárias”, as quais constituem, por sua vez, processos de seleção – inclusão e 

exclusão – e inserção de dispositivos intermediários que fazem com que parte da cultura seja 

transmitida.  

 Essa dimensão pedagógica que se procura resgatar traduz-se mais explicitamente na 

busca de propiciar ao público uma experiência cultural mais significativa por meio de 

atividades, ou seja, serviços educativos.  

                                                           
9 FORQUIN, J. C. Escola e cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar. Porto Alegre, 
Artes Médicas, 1993. (p.16). Apud: MARANDINO, Martha. A pesquisa educacional e a produção de saberes 
nos museus de ciência. (p. 165). 
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 Para Santos10, o educador em museu não pode se esquecer de que tem o bem cultural 

como o seu instrumento de trabalho, devendo, então, explorar seu potencial pedagógico. 

 
 
 
2.    O espaço formal: A Escola “EE Profº Murillo do Amaral” 
 

  

 

 A Escola “E.E. Prof. Murillo do Amaral”se localiza no bairro da Aroeira em Aparecida 

- SP, na Travessa Antônio Filippo, que liga a Avenida Padroeira do Brasil à Avenida Zezé 

Valadão. A área do prédio é divida em oito salas de aula, sendo que uma delas é um 

laboratório de ciências, e uma outra é a sala de vídeo, que é utilizada no período noturno para 

acomodar os alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos). Há também no centro do pátio 

outras duas salas, uma é o laboratório de informática e a outra a biblioteca. 

 A escola foi criada pelo Decreto nº 14, em 18/12/1960 com a denominação de grupo 

Escolar do Bairro de São Roque, passando a denominar-se Prof. Murillo do Amaral pelo 

Decreto 10.114 de 12/04/1968. Segundo informações contidas no Regimento Escolar, os 

cursos oferecidos foram autorizados nas seguintes resoluções: 

 

 

 - Autorização do Curso EF II – Resolução SE nº 14/76, DO. 22/01/1976. 

 - Autorização do Curso EM – Resolução SE nº 87/92, DO. 02/04/1992. 

 - Autorização do Curso EM EJA - Resolução SE nº 13/93, DO. 30/01/1993. 

 

 

                                                           
10

 SANTOS, Magaly de Oliveira Cabral. Lições das coisas (ou Canteiro de Obras) – Através de uma 
metodologia baseada na educação patrimonial. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: DE-PUC. Apud 
Museu, educação e cultura. 
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Croqui do prédio da escola E.E. Prof. Murillo do Amaral  

Fonte: Secretaria da escola 

  

 

 Com a estrutura apresentada no croqui, vemos também uma área concretada em volta 

a construção, que serve como estacionamento, isso do lado direito, já do lado esquerdo não se 

tem ascesso. Ao fundo há uma quadra poliesportiva com poucos recursos, não havendo muito 

entretenimento para os alunos. 
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Fonte: Reprodução de uma quadro localizado na sala da direção da escola. 

 

 A comunidade na qual a escola está inserida, como podemos observar na figura acima, 

é formada por familias de classe média baixa, e uma boa parte da população é pobre, carente e 

trabalhadora, ocupando-se do trabalho informal, em atividades diversas aos finais de semana. 

Residem em habitações de alvenaria, com pouco conforto e geralmente inacabadas. A 

estrutura urbana oferece água encanada na maioria das casas, assim como eletricidade. 

Usufruem de esgotos públicos, calçamento e iluminação. 

 A falta de áreas de recreação e lazer para os jovens aprofunda ainda mais a 

instabilidade social do bairro, pois, aliada à falta de oportunidades de emprego, produz o ócio 

que conduz muitos jovens à marginalidade social. 

 A escola desenvolve aos finais de semana o Programa do Governo Federal “Escola da 

Família” e oferece atendimento aos pais através das reuniões oficiais de pais, palestra de 

orientação e sempre que necessário faz orientação de casos particulares, apesar de sentir 

necessidade de profissional especializado, como Orientador Educacional e Psicólogo, funções 

ou cargos inexistentes na Escola Estadual, dos quais se ressente a Escola pela privação. 
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3.  O espaço não-formal: O Museu Nossa Senhora Aparecida. 
 
 

 O Museu Nossa Senhora Aparecida inaugurado em oito de setembro de 1956 por Dom 

Carlos de Vasconcelos Motta, com um conceito de museu abrangente e eclético, reúne desde 

sua fundação, uma variedade tipológica de acervo, a maioria coletada no Vale do Paraíba por 

Conceição Borges Ribeiro Camargo. No entanto, esse acervo vem crescendo constantemente 

devido às doações feitas pelos devotos de Nossa Senhora Aparecida.  

 O museu, na sua concepção, apresentava características de um gabinete de 

curiosidades, devido à exposição de diversos objetos de todos os ramos de conhecimento. 

Coletaram-se no decorrer do tempo alguns exemplares de arqueologia e etnologia (em 

especial alguns fragmentos da própria cidade de Aparecida e Vale do Paraíba), mineralogia, 

numismática, taxidermia, heráldica, filatelia, materiais representativos da Revolução 

Constitucionalista de 1932, objetos litúrgicos, imaginária, arte popular, instrumentos 

musicais, ex-votos, paramentos, louçaria, prataria, objetos de uso doméstico, entre outros. Em 

especial, peças ligadas à história de Nossa Senhora Aparecida e ao Santuário Nacional. 

Compondo, portanto, um acervo expressivo da diversidade cultural brasileira, que merecem 

cuidados por preservarem a memória e afirmarem nossas identidades. 

 Antes do Museu se instalar na Torre Brasília no Santuário Nacional de Aparecida em 

1967, as coleções foram abrigadas em diversos locais na cidade de Aparecida, a princípio no 

Prédio das Oficinas Gráficas de Arte Sacra, na rua Dr. Oliveira Braga nº. 80 em Aparecida, 

(atual Seminário Propedêutico). Algum tempo depois o museu foi transferido para o prédio do 

atual Hotel Recreio, não se sabe a data específica. 

 A exposição, então localizado no 2º andar da Torre Brasília, com caráter permanente 

apresentava cerca de 80% do ser acervo. Como suporte havia algumas vitrines e armários 

feitos com madeira e vidro com acúmulo de objetos, não tinha tema, contexto cultural ou 

periodização histórica. Expunha as coleções sem nenhum critério, e não havia uma 

organização orientada. O excesso visual era muito, o que dificultava a compreensão do roteiro 

expositivo. E por não gerar pesquisa, as informações basicamente eram transmitidas através 

de algumas etiquetas ou orientações dos recepcionistas. 
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3.1. A reestruturação do Museu Nossa Senhora Aparecida 
 
 

 Sendo o Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida o maior 

Santuário Mariano do mundo, e importante referência para a religiosidade popular, não se 

tinha até pouco tempo atrás um local adequado que relatasse de forma conjunta, e com uma 

abordagem cultural e educativa, a memória de quase três séculos de devoção a Nossa Senhora 

Aparecida. 

 Com o propósito de iniciar um programa de atualização institucional, considerando um 

significativo fluxo ao museu (ver anexos I e II) devido às romarias feitas ao Santuário 

Nacional, visitas espontâneas e escolares, o Museu Nossa Senhora Aparecida, um dos locais 

mais freqüentados do Santuário com mais de cinqüenta anos de existência, em parceria com a 

Fundação Patrimônio Histórico da Energia de São Paulo, a partir de 2003, buscou rever 

alguns conceitos em relação ao tratamento e documentação do acervo, baseando-se numa 

perspectiva de atuação mais técnica. Procurou padronizar as ações relacionadas à gestão do 

acervo museológico e do espaço museográfico, refletindo assim na melhoria da comunicação 

e dos serviços oferecidos ao público.   

 Iniciou-se, portanto, um processo de reestruturação museológica, a fim de que fosse 

valorizado o potencial pedagógico e de entretenimento do museu, enquanto órgão de 

comunicação, educação, em especial evangelização. Assegurando assim a integração do 

Museu no cotidiano do Santuário e no cenário cultural brasileiro.     

 Esse processo de atualização institucional foi orientado pela empresa Jequitibá 

Cultural, Educação, Patrimônio e Arte, através das consultoras Giselle Peixe e Silvia 

Bigarelli. Segundo as consultoras11: 

 

 

O Museu tem ainda papel fundamental na preservação das manifestações de fé 
concretizadas no pagamento de promessas, fenômeno que se dá na Sala dos 
Milagres e em outros pontos do Santuário. Caberia ao Museu a tarefa de seleção, 
conservação e apresentação de parte desses testemunhos, considerando o seu caráter 
documental, merecedor de estudos e apresentação museológica. 

                                                           
11

 PEIXE, Giselle. BIGARELI, Silvia. Museu do Santuário Nacional de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida: Proposta museológica institucional, proposta expositiva, proposta de 
ação educativa. 2004. 
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 A proposta museológica institucional, apresentada em 2003, previa que o Museu 

juntamente com o Centro de Documentação e Memória, no período Arquivo Histórico, 

fossem os responsáveis pela pesquisa, pelo registro, conservação e disseminação da memória 

do Santuário Nacional e da devoção a Nossa Senhora Aparecida. 

 Após essa reestruturação, o Museu passou a ter um caráter eclesiástico temático, 

valorizando a devoção a Nossa Senhora Aparecida. E enquanto órgão de memória e 

comunicação assumiu também o papel evangelizador, com uma missão pastoral de formação 

de conhecimento e compreensão do fenômeno da fé, visando atender seu diversificado 

público, em especial, os devotos da Padroeira, adotando um viés educativo e não-formal, 

facilitando assim, a compreensão do seu público freqüentador. 

 Com a reestruturação instituiu-se também uma política de acervo, como por exemplo, 

as diferentes formas de incorporação de novos objetos ao acervo, sendo estas através de 

doação, legado, compra, transferência, permuta e coleta. 

 Em relação à forma de aquisição de acervo, para que um bem seja incorporado, ele 

passará por uma comissão avaliadora, para que se analise a conveniência de sua aquisição, 

obedecendo alguns critérios, tais como: sua representatividade (significado documental, 

histórico, estético, antropológico), originalidade, estado de conservação, capacidade de 

armazenamento, etc. E de forma clara, deve-se expor aos ofertantes a política de acervo 

adotada pelo Museu, esclarecendo as possibilidades da peça ser incorporada ou não, podendo 

assim o ofertante optar pela devolução ou autorizar o destino em que a Instituição escolher. 

 No que se refere às coleções provisórias, sem incorporação ao acervo, ficou definido 

que as entradas desses objetos seriam através de empréstimos de longa ou curta duração 

(comodato), custódia ou depósito. Devendo ser preservadas com igual responsabilidade 

patrimonial. 

 Observa-se que nessa primeira fase de reestruturação, foram implantadas novas rotinas 

de tratamento do acervo, referente ao trabalho realizado nas áreas de documentação e 

conservação. O serviço técnico, através de consultoria, foi embasado em normas 

internacionais, no que se refere à higienização e catalogação do acervo, buscando reunir todo 

conhecimento existente sobre ele, e armazenando as informações em banco de dados 

(atualmente o Sistema Docman). Esse serviço a princípio era realizado no oitavo andar da 

Torre Brasília (nas dependências do Santuário Nacional), mas a Reserva Técnica logo foi 
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transferida para o quinto andar, onde permaneceu até o mês de outubro de 2008. Deste 

período até os dias atuais a Área Técnica (ambiente de documentação e reserva) está instalada 

no terceiro andar da Torre Brasília. 

 No entanto, o processo de instalação da Reserva Técnica, baseada em modernos 

critérios, será abordado detalhadamente em outro sub-capítulo, visando esclarecer os critérios 

adotados em relação ao controle climático, e também em relação ao armazenamento e 

acondicionamento de acervo. 

 

3.2. A inauguração da nova exposição 
 
 
 

 O Museu manteve até 2005 no segundo andar da Torre uma exposição de caráter 

permanente, apresentando cerca de 80% do seu acervo. No entanto, essa mostra foi desativada 

após implantação de um novo projeto expográfico para o primeiro andar. Com a 

reestruturação museológica foi enfatizado o caráter eclesiástico temático, abordando a 

devoção a Nossa Senhora Aparecida como tema. 

 Com “a exposição Rainha do Céu, Mãe dos Homens, Aparecida do Brasil pretende, 

sob um viés evangelizador, comunicar aspectos culturais, antropológicos, artísticos, da 

devoção a Maria, enfaticamente sob a invocação Aparecida, de modo que o visitante romeiro 

se reconheça como parte integrante desse contexto.” (Projeto Museográfico, 2004). 

 O roteiro expositivo é dividido em onze núcleos temáticos, e foi adotado em sua 

concepção, uma leitura mais poética que narrativa, diversificando assim, de outras exposições 

tradicionais de arte sacra.  

 O primeiro núcleo, é destinado a reviver experiências próximas com Maria, é 

apresentado o título da mostra, a Encarnação e Redenção de Jesus, lembrando-se da 

Santíssima Trindade. Com o auxílio de textos e letra de música, pretende-se aproximar o 

visitante com a emoção religiosa. 

 No segundo núcleo, a figura de Maria é apresentada em sua dimensão humana e 

terrena, como sendo um elemento fundamental na história da Salvação. Para o entendimento 

histórico são apresentados textos canônicos e apócrifos, principalmente fragmentos dos 

Evangelhos. 
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 No terceiro núcleo, são abordados os Dogmas Marianos, demonstrando assim as 

verdades de fé sobre Maria estabelicidas pela Igreja. 

 No quarto núcleo, é apresentado algumas das diversas invocações e títulos que Maria 

recebeu ao longo do tempo, revestida dos aspectos de sua figura como Mãe de Deus, da Igreja 

e dos homens, mostrando a devoção universal, no tempo e no espaço. 

 No quinto núcleo, em destaque, está uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, 

abordando a tradição portuguesa da devoção à Imaculada Conceição. 

 No sexto núcleo, há um painel explicativo sobre a iconografia dessa invocação, e 

compondo uma vitrine estão uma fac-símile da imagem de Nossa Senhora da Conceição com 

seus atributos, o manto utilizado na coroação de Nossa Senhora em 1904, e uma réplica da 

coroa doada pela princesa Isabel. Há também uma plotagem ilustrando o encontro da imagem, 

sua origem, e as intervenções que ele recebeu no decorrer do tempo para sua preservação. 

 No sétimo núcleo, há algumas imagens de Nossa Senhora Aparecida, confeccionadas 

com vários materiais e em diferentes momentos históricos. Há também outros obejtos que 

abordam a devoção através de diversas representações, como por exemplo, souvenirs, 

reproduções da representação impressa inspiradas em estampas conhecidas divididas por 

tipologia. 

 No oitavo núcleo, a área central da exposição, apresenta-se a interioridade da devoção 

do fiel. Há uma composição de ex-votos enfatizando o agradecimento da religiosidade 

popular, e também reproduções dos milagres, como objetos-testemunhos, estão expostas as 

correntes do escravo e a pedra da Matriz Basílica. 

 No nono núcleo, exaltasse a Rainha do Brasil através de uma grande tela de Rosalbino 

Santoro que retrata a coroação de Nossa Senhora Aparecida em 1904. Há textos e fotografias 

que complementam o contexto histórico, e também a almofada que acompanhava a coroa 

doada pela princisa Isabel, e os protótipos das coroas finalistas do concurso realizado em 

2004, em comemoração ao centenário da coroação. 

 No décimo núcleo, através de um painel histórico sobre a devoção, contendo algumas 

imgens, aborda-se o desenvolvimento do Santuário bem como da cidade de Aparecida, e 

também alguns fatos marcantes. 
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 E, finalmente, no décimo primeiro núcleo, área de conclusão da mostra em um 

ambiente anexo, pretende-se mostrar uma atmosfera mística, formada por bens precisos que 

retratam a devoção a Nossa Senhora. Denominado “Domus Aurea”, ou seja, Casa do Ouro, 

são apresentados nas paredes alguns textos poéticos e cânticos, incorporando aspectos da 

mística mariana, que buscam suscitar a emoção do visitante. 

 Neste contexto, as imagens e textos bíblicos se sucedem abrindo diversas formas de 

leitura. Onde os objetos não ilustram os temas, pois estão presentes no imaginário das 

pessoas, fazendo com que as idéias se personifiquem-se por sí mesmas. 

 

3.3. A reestruturação da Reserva Técnica 

 

 Após implantação da exposição “Rainha do céu, Mãe dos homens, Aparecida do 

Brasil”, a equipe técnica do museu juntamente com as consultoras, começaram a elaborar um 

projeto de instalação da área de reserva técnica baseados em modernos critérios a serem 

adotados em relação ao monitoramento climático, e também em relação ao armazenamento e 

acondicionamento de acervo. De forma que fossem geradas condições adequadas de 

preservação do acervo não exposto, pois o ambiente até então, não era apropriado para a 

conservação do acervo. 

 Neste momento de análise, verificou-se que devido a falta de orientação o acervo foi 

submetido a intervenções inadaquadas durante esses cinquenta anos de história, sofrendo 

também pelo excesso de luz, variações climáticas, infestações biológicas, além de outros 

agentes químicos e mecânicos, o que levaram à degradação de parte das coleções. 

 O projeto elaborado, foi baseado portanto, em padrões que visavam a salvaguarda do 

acervo, buscando atender diversos aspectos para tal, como por exemplo, adequação da 

iluminação, armazenamento, controle climático da umidade relativa e temperatura, 

acessibilidade, segurança e o cuidado de infestações biológicas. 

 Neste período de elaboração do projeto o acervo não exposto ficava armazenado numa 

sala em mobiliário improvisado inadequado à boa conservação e sergurança das peças, pois 

havia acúmulo de objetos, carência de espaço e não tinha possibilidades adequadas de 

conservação, pois a área de trabalho e de apoio que se desenvolviam as atividades de 
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documentação em geral (higienização, catalogação, fotografias, acondicionamento) era o 

mesmo espaço da reserva onde se armazenava o acervo. 

Segundo o documento ‘Salvaguarda de acervo do Museu Nossa Senhora Aparecida – 

Instalação de Reserva Técnica’, cedido pelo museu: 

 

Pretende-se com a implantação do presente projeto, adequar o espaço existente e 
instalar mobiliário planejado de acordo com as características e quantidade de 
acervo, confeccionado em materiais especiais, com grande capacidade de 
armazenamento e redução de área ocupada, dotado de componentes específicos para 
os diversos tipos de objetos. Com vistas a garantir a melhor qualidade ambiental 
para as coleções, pretende-se implantar o monitoramento de clima [...] A instalação 
de reserva técnica representa solução de grande impacto na instituição, constituindo 
avanço significativo na qualificação dos trabalhos de salvaguarda de suas coleções. 
Possibilitará a melhoria do armazenamento de um patrimônio significativo e de 
referência, garantindo a ação museológica de difusão e de educação patrimonial. 
Representa uma significativa inovação e impacto nos Museus da Região, podendo 
servir de estímulo e parâmetro referencial para o tratamento de acervo das 
instituições locais. 

 

 

Optou-se pela climatização do ambiente (uso de ar condicionado), sabendo-se que isso 

demandaria uma série de cuidados especiais. O sistema de monitoramento implantado, busca 

a estabilização da umidade relativa e temperatura em níveis pré-estabelecidos, para que seja 

garantido a preservação do acervo sobre a guarda da instituição. O principal objetivo é manter 

a maior estabilidade possível no interior da Reserva Técnica. 

Essas informações sobre a reestruturação da museu foram obtidas mediantes 

entrevistas com o atual gestor Michel Henrique de Oliverira (ver anexo III) e também 

entrevistas aplicadas às consulturas, além de pesquisas documentais e bibliográficas na 

própria instituição. 
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3 - Metodologia e Resultados da Aplicação do Projeto de Estágio 
 

Capítulo III – Olhares cruzados sobre a relação entre museu e escola. 
 

 

 O estágio supervisionado é fundamental ao estudante que pretende seguir a área 

docente, pois através do estágio ele tem a possibilidade de vivenciar práticas de ensino, 

desenvolver um projeto didático-pedagógico, e principalmente interagir com os alunos, a fim 

de que ele possa agregar essa experiência a sua vida profissional como docente. 

 Segundo Isabel Alarcão, “é na interação entre o saber dos outros e a sua aplicação 

por cada um a uma situação concreta que cada um desenvolve o seu saber.” (ALARCÃO, 

2007, p.32). Pois, “as escolas são lugares onde as novas competências devem ser adquiridas 

ou reconhecidas e desenvolvidas.” (ALARCÃO, 2007, p.12). 

 É de extrema importância as escolas estarem abertas aos estagiários, pois elas farão 

parte da formação desse novo professor. O objetivo é preparar o educando para a vida 

docente, para o exercício da cidadania, para sua inserção qualificada no mundo do trabalho, e 

capacitá-lo para o aprendizado permanente e autônomo. 

 Neste contexto, desenvolver uma pesquisa sobre a relação entre museu e escola, e suas 

possibilidades pedagógicas, através de uma parceria, é muito oportuno, pois, me permite estar 

em contato direto, escutar os anseios desses públicos intrinsecamente ligados ao ensino formal 

– a escola – e em contrapartida, pensar em estratégias de aproximação com o espaço não-

formal de educação – o museu – local cultural por excelência, com características próprias 

diferentes das práticas e estruturas escolares. 

 E dessa forma, pensar em atividades interdisciplinares, que possam ser desenvolvidas 

no museu, analisando-se os conteúdos escolares, e também selecionando alguns objetos 

expostos, pois através do objeto museal e sua historicidade é possível “viajar” no tempo, na 

história, enriquecendo assim, as aulas. 

 Como observa Lenine: 
 
  
 

A arte, tal como as ciências, reflete a realidade e permite ao homem conhecer a vida. 
A arte oferece possibilidades infinitas de conhecimento e, neste sentido, não se 
distingue fundamentalmente das ciências. A diferença reside no método e nos 
resultados e, sobretudo, na relação entre o universal e o singular, o objetivo e o 
subjetivo, o racional e o sensível (o emocional), presente na imagem artística e no 
conceito científico. (LENINE, apud, NASCIMENTO, 1998, p.41) 
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 Enfim, de maneira interativa e prática, é possível aprofundar em temas desenvolvidos 

em sala de aula, através da análise do objeto museal, tornando o museu um espaço dinâmico, 

aberto a debates, por ser rico em informações e contribuir para construção de novos 

conhecimentos. 

 

1.   O olhar da escola sobre a visita ao museu. 

 

 Além do contato com os professores da escola E.E. Prof. Murillo do Amaral e dos 

diálogos desenvolvidos, foi realizada também uma entrevista semi-estruturada (ver anexo IV) 

para realização dessa síntese sobre o olhar dos professores dessa escola em relação a visita aos 

museus, e as possibilidades pedagógicas provenientes dessa interação. 

 Os professores que participaram dessa entrevista são das seguintes disciplinas: 

História, Geografia, Filosofia, Português, Matemática, Biologia e Física. 

 Ao iniciar a entrevista, foi abordado a experiência do professor em relação a visita aos 

museus. Metade dos professores entrevistados disseram nunca terem levado grupos escolares 

ao museu. Principalmente devido à dificuldade encontrada com relação à indisciplina dos 

alunos, e também com o transporte, “pois temos que vencer muitas dificuldades para sair 

com os alunos”, segundo a professora de matemática. 

 Já a outra porcentagem dos professores, tiveram a oportunidade de levar seus alunos 

ao seguintes museus: Pinacoteca do Estado, Museu da Lingua Portuguesa, Museu do Ipiranga, 

Museu de Geologia, Museu Municipal de Aparecida, e também ao Museu Nossa Senhora 

Aparecida, visita esta em especial realizada durante o segundo semestre de 2008, como parte 

pedagógica do estágio supervisionado realizado no Ensino Fundamental II, na mesma escola 

em questão. 

 Outro ponto abordado na entrevista, foi a valorização da arte e da cultura como um 

conhecimento importante, e se as escolas estão fomentando esta valorização. Na opinião da 

maioria dos professores, as escolas estão sim valorizando a cultura, pois torna-se, segundo a 

professora de biologia, “importante acrescentar no aprendizado dos alunos” e são esses 

“valores que o direcionam a torna-se conhecedor da arte e da cultura [na qual ele está 

inserido]” complementou a professora de português. 
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 Outra questão foi sobre as expectativas dos professores em relação à visita de seus 

alunos ao museu. Várias foram as contribuições sobre as expectativas. Segundo o professor de 

filosofia, espera-se ao visitar um museu “que os alunos estabeleçam uma relação entre o 

conteúdo desenvolvido na escola com o que está disponível no acervo do museu. Que os 

alunos percebem a memória [através da análise da historicidade contida no objeto museal] e 

as exposições do museu como meios de compreender uma época”. 

 Segundo a professora de matemática, é preciso “conhecer, valorizar novas culturas, 

pois a valorização da arte, valorização do passado, deve ser vista como um ponto de 

referência para a construção do futuro. [Visitar um museu trás possibilidades de] conhecer 

conceitos que ajudem a compreender o tempo atual e a construir um futuro melhor”. 

 Segundo Braun: 

 
 
 
É relevante considerar o interesse do aluno em sair da sala de aula para aprender. O 
fazer pedagógico, hoje, depende muito mais do modo como os professores se 
comportam em relação às necessidades e aos interesses dos seus alunos, do que dos 
preceitos explicitados na estrutura curricular. Assim, constatamos que sair dos 
muros das salas de aula, romper com as posturas pedagógicas apenas reprodutoras 
do conhecimento sem significado para o aluno, é uma possibilidade que permite 
educar e ensinar a ler a vida com mais emoção, através de tarefas mais abertas, 
interativas e complexas. (BRAUN, 2007, p. 269). 

 

 

Outro ponto abordado, foi sobre as contribuições da visita monitorada ao museu para o 

trabalho desenvolvido em sala de aula. Segundo o professor de filosofia, o museu pode 

contribuir “tonando claro um conteúdo desenvolvido em sala, permitindo melhor 

compreensão das produções artísticas e históricas e incentivando o acesso a cultura geral”. 

Para a professora de matemática, “as visitas sempre despertam a curiosidade do aluno, o que 

insentiva a vontade de aprender”. 

Já a professora de matemática considera a visita monitorada ao museu uma 

“oportunidade de contextualiação, de apreciação, de conhecimento e de familiarização com 

a arte e com a cultura”. 

 Em relação as possibilidades de apropriação pedagógica que os professores podem 

obter das atividades desenvolvidas no museu, o professor de filosofia afirma que o museu 
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visto como um “espaço de conhecimento de uma época, que ilustra, entretem e incentiva na 

preservação da memória, possibilita uma compreensão da atualidade, através do trabalho de 

monitoria com interação”. 

 Para o professor de física, visitar um museu é uma oportunidade de “sair da monitonia 

da sala de aula  [fazendo com que os alunos, dessa forma, demonstrem mais interesse e 

tornem-se participativos].  A prática do professor fica mais dinâmica, [e o auxílio da 

monitoria trás] segurança ao passar o conteúdo [apresentado no museu] para os alunos”. 

 Já a professora de biologia considera necessário direcionar a visita a um museu 

específico da área, pois visitar “um museu relacionado a assuntos da minha área ajuda em 

muito no desenvolvimento pedagógico e na dinâmica das aulas [tornando-as mais 

interativas]”. 

 
 
 
A interatividade é considerada uma pedagogia não-diretiva e deve ser entendida 
como um conceito ampliado que oferece ao público a oportunidade de experimentar 
fenômenos e participar nos processos de demonstração ou na aquisição de 
informações, com o propósito de ampliar seus conhecimentos. Dessa maneira, a 
‘museologia da idéia’ recorre a um conjunto de técnicas de comunicação 
(computadores, vídeos, painéis animados ou robotizados etc.) para tornar as práticas 
sociais mais atrativas, transmitindo informações aos visitantes e motivando-os. 
(VALENTE, M. E., CAZELLI, S. e ALVES, F, 2005, p.198) 

 

 

 Em relação ao objeto museal e suas contribuições para a construção de conhecimentos 

multisciplinares, a professora de matemática afirma que o objeto museal pode auxiliar 

“favorecendo a união entre as disciplinas e levando o aluno a conhecer o objeto estudado 

através de diferentes áreas do conhecimento”.  

 Através de um único objeto pode-se desenvolver vários assuntos, por apresentar 

diversas possibilidades pedagógicas. Por exemplo, através do estudo sobre uma moeda do 

período do Brasil Colônia, pode-se abordar conteúdos históricos, sobre o próprio período em 

si (desenvolvendo praticamente uma aula de história, fora do ambiente formal de ensino). Na 

área de artes, pode-se analisar as simbologias através das efígies apresentadas no anverso da 

moeda, e as diversidades tipológicas da numismática. Conteúdos também sobre química 

podem se abordados, como por exemplo, com qual material foi feito a moeda, como era o 

processo para a composição da liga para fazer a cunhagem, pode-se falar também sobre 
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conservação dos metais. Na área de matemática, pode-se trabalhar os valores monetários e a 

correlação com as diversas tipologias e a equivalência monetária. Em geografia, pode-se falar 

em política externa (principalmente pela a participação de Portugal) e sobre a economia do 

país, relacionando com a moeda corrente da época estudada. E como culminância caso seja 

solicitado uma síntese do aluno, torna-se importante o domínio das normas da lingua 

portuguesa para a produção textual.  

 Enfim, formando-se uma parceria entre os professores e os monitores do museu, pode-

se abordar diversos assuntos, selecionando alguns objetos que complementem e enriquecam 

as aulas. É através dessas atividades dinâmicas que envolvam as diferentes áreas do 

conhecimento, que os alunos demonstram-se mais interessados, agregando assim, novos 

valores e conhecimentos. 

 Para finalizar a entrevista com os professores da escola E.E. Prof. Murillo do Amaral 

sobre a relação museu-escola e as possibilidades pedagógicas através do objeto museal, foi 

levantado uma questão de como aproveitar as atividades desenvolvidas pelos mediadores e 

monitores e a vivência dos alunos no museu, relacionando com o trabalho realizado em sala 

de aula. 

 A professora de matemática sujere o “desenvolvimento de um projeto que pode ser 

interdisciplinar utilizando os conteúdos estudados em sala de aula e as atividades 

desenvolvidas no museu”. Uma parceria educativa, que enriquece a aula e instiga o interesse 

dos alunos. 

 Para o professor de filosofia, pode-se aproveitar as atividades desenvolvidas no 

museu, “realizando debates, relatórios, pesquisa para aprofundamento e esclarecimento bem 

como organizando novas visitas com objetivos específicos bem delimitados para petencializar 

a prendizagem”. 

 No entanto, para a professora de história “fica um pouco confuso pois o trabalho em 

sala de aula, hoje, tornou-se complexo, e muitas vezes mediadores e monitores ainda não 

possuem essa vivência em sala de aula, o que os coloca distantes da nossa realidade”.  

 É preciso portanto, que ambos os profissionais dialogem antecipadamente, 

delimitando assim, antes da visita dos alunos, tópicos que possam ser mais desenvolvidos de 

acordo com os conteúdos programáticos da escola relacionando com o acervo exposto no 
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museu, tornando-se efetiva desta maneira, uma prática pedagógica tendo por base o objeto 

museal. 

 

2.  O olhar do museu sobre a visita da escola. 

 

O Museu Nossa Senhora Aparecida, segundo o atual gestor Michel Henrique de 

Oliveira, é uma instituição de natureza cultural, e enquanto órgão de memória e comunicação 

assume missão pastoral de formação de conhecimento e compreensão do fenômeno da fé, sob 

um viés educativo e não-acadêmico, de forma a atender seu amplo e variado público 

freqüentador. 

O público do Museu Nossa Senhora Aparecida, em sua maioria, é composto por 

visitantes devotos de Nossa Senhora que em romaria ao Santuário Nacional buscam conhecer 

todo o espaço. Caracterizado como um ponto turístico, o museu expõe além de varias 

tipologias de coleções, expõe também testemunhos de fé dos milagres concedidos por 

interseção a Nossa Senhora, sendo estes, a pedra do cavaleiro ateu, a corrente atribuída ao 

milagre do escravo, entre outras obras especiais. 

 O museu recebe, portanto, diversos tipos de públicos ao longo do ano, através de 

visitas agendadas e espontâneas, com fluxos intensos em determinados períodos e outros não, 

conforme a expectativa de romarias agendadas em visita à Aparecida. Porém, existem os 

períodos sazonais onde aumenta o número de visitas escolares, de idosos e públicos especiais. 

 Em relação às visitas escolares, o museu Nossa Senhora Aparecida recebe desde 

visitas da pré-escola, até visitas técnicas de nível universitário. Geralmentes essas visitas são 

agendadas com antecedência para que o agente cultural possa se preparar para receber o grupo 

em questão. O estilo educacional mais utilizado é o contemplativo e o interativo com monitor, 

mas a interpretação do acervo sem mediação é possível, pois a exposição oferece textos 

complementares, além de informações técnicas através de etiquetas. 

 Em suma, a principal atividade educativa encontrada no Museu Nossa Senhora 

Aparecida, é a visita monitorada, que pode apresentar variações conforme as solicitações dos 
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grupos envolvidos. A mais solicitada ainda é a que trabalha com a interpretação do acervo de 

uma forma geral, sem especificidades pronunciadas.  

 Por ser uma exposição temática sobre Nossa Senhora, segundo o gestor Michel 

Henrique de Oliveira, o museu tem por objetivo comunicar aspectos culturais, antropológicos, 

artísticos, da devoção a Maria, enfaticamente sob a invocação Aparecida, de modo que o 

visitante romeiro se reconheça como parte integrante desse contexto. 

 
 
 
[...] O museu adquire, portanto, o papel de comunicador, uma vez que coloca em 
discussão a necessidade de estabelecer outras formas de negociação com o público 
que considerem esses aspectos. Em outras palavras, nos museus a comunicação 
ganha novos contornos a partir da expansão de seu papel educativo, reflexo das 
atuais demandas educacionais da sociedade. Nas práticas desenvolvidas nesses 
espaços, os visitantes exercem um papel essencial, pois são para eles que tais 
práticas se destinam. (VALENTE, M. E., CAZELLI, S. e ALVES, F, 2005, p.197) 

 
 

 Por isso, para que os museus possam estabelecer um vínculo autêntico com seu 

público real e potencial é preciso que ofereçam experiências valiosas. Desse modo, não só se 

promove o aumento do número de pessoas a interagir nesses locais como se amplia o seu 

papel social. 

 Como parte do processo de reestruturação do Museu Nossa Senhora Aparecida, o 

serviço educativo é uma das áreas que também merece atenção especial. Atualmente a equipe 

de agentes culturais (monitores) esta sendo reformulada, passando por um etapa de adaptação. 

Por isso, o museu não apresenta hoje, trabalhos educacionais específicos de cada disciplina 

para o monitoramento de visitas escolares.  

 Neste contexto, revela-se, portanto, necessário formar parcerias entre as escolas e o 

museu, para que assim sejam efetivadas diretrizes educacionais interativas entre ambas 

intituições. 

 

3.   Desafios e riquezas na interação entre museu e escola. 
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 É fundamental numa análise que procura estabelecer relações entre o museu e a escola, 

evidenciar as diferenças entre esses espaços. Segue tabela por Allard et al12 (1996) que aponta 

algumas diferenças sintetizadas: 

  ESCOLA       MUSEU 
 
Objeto: instruir e educar     Objeto: recolher, conservar, estudar e 
       expor 
 
Cliente cativo e estável     Cliente livre e passageiro 
 
Cliente estruturado em função da idade ou  Todos os grupos de idade sem distinção  
de formação      da formação 
   
Possui um programa que lhe é imposto,   Possui exposições próprias ou itinerantes 
pode fazer diferentes interpretações   e realiza suas atividades pedagógicas em é 
fiel a ele      função de sua coleção 
        
Concebida para atividades em grupos  Concebido para atividades geralmente              
(classe)      individuais ou de pequenos grupos 
    
Tempo: 1 ano       Tempo: 1h ou 2h 
 

Atividade fundada no livro e na palavra   Atividade fundada no objeto 

  

 Podemos observar nesta tabela as diferenças e particularidades de cada instituição, 

para que desta forma possa ser analisado a realidade de cada ambiente, e assim pensar ações 

interativas. 

 Estabelecer uma relação entre museu e escola apresenta grandes desafios, no entanto, 

o diálogo entre museólogos e educadores, bem como com sociólogo, antropólogos e outros 

profissionais, tem motivado discussões, sobretudo no campo de ação cultural, repensando o 

fazer museológico. Porém, ainda nos deparamos com práticas pedagógicas inadequadas, 

utilizadas pela escola e que vem sendo reproduzida pelos museus, formando indivíduos pouco 

criativos, incapazes de produzir, observar e concluir. 

 Maria Célia Teixeira Santos13 aponta alguns aspectos que demonstra essa reprodução: 
                                                           
12 ALLARD, et al. La visite au musée, in Réseau. Canadá, Décembre 1995/Jan 1996. In: MARANDINO, 
Martha. Interfaces na relação museu/escola. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/viewArticle/6692>. Acesso em: 05/ago./2009. 
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AÇÕES DO MUSEU  

 

 
AÇÕES DA ESCOLA  

 
Coleta do acervo privilegiando determinados 
segmentos da sociedade padrões de "cultura 
importados".  
 

 
Conteúdo dissociado da realidade - currículos 
impostos de cima para baixo.  

 
Abordagem puramente factual nas exposições, 
principalmente nos museus históricos.  
 

 
Ensino da História de forma linear. A memória 
é mais importante que a inteligência.  

 
Culto à personalidade, exposição de objetos de 
uso pessoal, sem análise crítica da atuação do 
indivíduo na sociedade.  
 

 
Valorização do herói, do seu feito individual.  

 
Utilização nas exposições de textos com 
conteúdos dogmáticos, incontestáveis.  

 
Imposição do conteúdo, endeusamento do 
autor. Conhecimento sistemático de realidade 
constituída.  

 
Exposições sem contextualização. Percepção 
difusa quanto aos fenômenos culturais, 
econômicos e políticos. Apresenta o social sem 
reflexão crítica.  
 

 
 
Compartimentatização das disciplinas. 
Conteúdos estanques.  

 
Ausência de exposições temáticas retratando 
os problemas e os interesses da sociedade. A 
prática do fazer de dentro para fora.  
 

 
Escola dissociada dos problemas 
comunitários, da vida e da práxis dos seus 
alunos.  

 
Utilização excessiva de termos técnicos nas 
etiquetas e nos textos. Em vez de comunicar, 
damos comunicados.  
 

 
Discurso da "erudição". O aluno não entende a 
fala do professor.  

 
Visitas guiadas sem espaço para o diálogo, o 
questionamento, para a percepção, análise e 
conclusão por parte do aluno.  

 
Aulas expositivas onde o professor deposita o  
seu conhecimento no aluno: “Educação 
Bancária".  

 
Planejamento das atividades técnicas 
dissociado os objetivos, da filosofia da 
instituição dissociação, entre meios e fins.  

 
Planejamento didático elaborado segundo a 
técnica pedagógica, para ser seguido 
fielmente, dissociados dos objetivos 
fundamentais-“Tecnicismo" 

                                                                                                                                                                                     
13 SANTOS, Maria Célia. A escola e o museu no Brasil: Uma história de confirmação dos interesses da classe 
dominante. In: NASCIMENTO, Rosana. A historicidade do objecto museológico. Cadernos de Museologia, 
nº3, 1994.  p. 65 - 66.  Disponível em: 
<http://cadernosociomuseologia.ulusofona.pt/Arquivo/sociomuseologia_1_22/Cadernos%2003%20-1994.pdf>. 
Acesso em: 26/fev./2009. 
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 Com base na tabela acima, observa-se que ao longo do tempo alguns museus de 

forma passiva e bem acomodada vêm reproduzindo o discurso da Escola e da política cultural 

estabelecida, através principalmente das práticas pedagógicas que executam, no entanto, essa 

realidade vem passando por transformações. 

 Em contrapartida, ampliou-se também o conceito de patrimônio, bem como os bens 

culturais a serem preservados. A relação do homem com o patrimônio cultural faz-se outra, 

sendo incentivada sua apropriação e reapropriação, de forma a viver a identidade na 

pluralidade e na ruptura.  

 Com esse embasamento, a obra de arte fala do seu autor, fala do mundo e ao ser 

contemplada entra em diálogo com o espectador. Por esta razão, podem ser entendidas como 

expressões simbólicas de memórias de uma sociedade. 

 

 

O museu caracteriza-se em suas funções principais por seu trabalho com a 
preservação da memória social, com a pesquisa dos processos culturais 
relacionados e com a comunicação dos sentidos e identidades culturais envolvidos e 
tem como principais missões a educação, o lazer, a produção e divulgação de 
conhecimentos. (MOURA, 2008, p.26, grifo do autor). 

  

 

 O museu, neste contexto, alterna-se entre dois tipos de educação, a informal e a não-

formal. Pode-se citar como exemplo de educação informal a visita de uma família ao museu 

que está de passagem, cuja intenção é apenas passear e conhecer um local diferente 

escolhendo, portanto, o tempo que desejar permanecer no local, optando ou não por uma 

monitoria. Já no caso de educação não-formal citando o mesmo exemplo de uma família que 

está de passagem, mas que dispõem de tempo para participar de uma atividade desenvolvida 

por um monitor, interagindo assim com a exposição, adquire uma experiência museológica. 

 Segundo Chagas: “[...] a ação educativa desenvolve-se com base no próprio fato 

museal e é processo de transformação da relação do indivíduo com os testemunhos tangíveis 

e não-tangíveis da cultura. É processo de redescoberta, de germinação de sentimentos, 

pensamentos, sensações e intuições. É processo de apropriação do bem cultural em bem 

social.” (CHAGAS, apud, NASCIMENTO, 1998, p.97) 
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Fonte: FALK e DIERKING. In: ALMEIDA, A. M. O contexto do visitante na experiência museal: semelhanças 
e diferenças entre museus de ciência e de arte. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v. 12 (suplemento), p. 
31-53, 2005. 
 
 
 
 
 Neste modelo, a visita ao museu é interpretada como a interseção de três contextos: o 

pessoal, o físico e o sociocultural, e segundo o autor cada um dos contextos é construído 

continuamente pelo visitante, e a interação entre eles cria sua experiência museológica. 

 A permanência do visitante no espaço museal possibilita uma experiência 

desencadeadora de múltiplas reações, idéias, associações, pensamentos e gestos. A 

dificuldade talvez não esteja em apenas concordar, o mais importante é pensar reflexivamente 

chegando a novas associações, conversas, leituras e finalmente a interpretações que produzam 

saberes e relações culturais divergentes.  

 Por outro lado, um visitante mais tímido, que foge assustado com a suntuosidade do 

museu, encontrará na mediação uma possibilidade de aproximação. Participar, deste modo, 

impulsionado pela mediação, transforma o ato de ler um documento ou apreciar uma obra de 

arte, em um exercício de reescrita da história. 
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 A dimensão pedagógica do museu estará definida, portanto, em todo o fazer 

museológico, entendendo esse fazer como um conjunto de ações que visam à explicação do 

objeto enquanto produtor de conhecimento numa sala de exposição. Essas ações apresentam 

múltiplas possibilidades de interpretação, o que exigiria do sujeito visitante a necessidade de 

captar as informações que estão explicitadas nas relações onde o objeto está imerso, ao tempo 

em que, elabore a sua própria interpretação da realidade.  

 

 

Em síntese, o professor, ao programar atividades de cooperação entre os alunos, 
atende aos objetivos de socialização, de confronto com diferentes visões sobre o 
objeto de estudo, de desenvolvimento de um pensamento crítico e de reflexão. Essas 
interações exercem um papel preponderante no desenvolvimento cognitivo e social 
do aluno. Além disso, para que haja interações verdadeiras, intencionais e metas 
atingidas, não basta só colocar os alunos lado a lado, é preciso propor desafios e 
situações problematizadoras para que, através da troca, da relação dialógica entre os 
agentes do processo, da referência do outro, possam conhecer os diferentes 
significados dados aos objetos de conhecimento, e assim avançar intelectualmente. 
(BRAUN, 2007, p. 254-255). 

  

 

 Enfim, museus e escolas são instituições sociais que possuem histórias, linguagens, 

propostas educativas e pedagógicas próprias. São espaços que se interagem e se 

complementam mutuamente e ambos são imprescindíveis para formação do cidadão. Por isso, 

a necessidade de se discutir possibilidades pedagógicas conjuntas. 

 

O patrimônio em geral, e os museus em particular, são espaços privilegiados de 
construção de memórias, geralmente homogêneas, representativas dos grupos 
hegemônicos. Favorece assim o processo de exclusão proporcionado pela 
manipulação da memória. Faz-se necessário a reapropriação destes espaços, tendo a 
vista diversidade de significados e de olhares que podem ser lançados ao patrimônio 
já existente. A preservação é possível, e em muitos casos necessário, porém 
preservar não significa congelar os olhares, as representações e as identidades. Além 
disso, faz-se necessário a criação de novos espaços de representação, que atendam as 
expectativas dos diversos grupos sociais que compõem a sociedade brasileira. 
(MAGALHÃES e BRANCO, 2006). 

 

 Espera-se que projetos de parceria entre essas duas instituições de ensino, uma formal 

e outra não-formal, possibilitem aos alunos desenvolver uma atitude positiva e uma prática 

autônoma de visita a instituições culturais, efetivando com essa parceria, a possibilidade de 

estabelecer reflexão e diálogo entre estes espaços a partir da historicidade contida no objeto 

museal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Compreender as possibilidades de interação entre museus e escolas a partir das 

intenções e das práticas dos profissionais envolvidos nessa relação, é o norte que guiou as 

análises empreendidas ao longo desse estudo. Considera-se que os museus têm enorme 

potencial educacional que, para ser aproveitado de forma construtiva pelas escolas, traz a 

necessidade do estabelecimento de um diálogo interinstitucional na busca de objetivos 

comuns. 

 Essa afirmação parte de um determinado olhar sobre a instituição museal que busca 

caracterizá-la como um local onde, a preservação dos bens patrimoniais, está acoplada à 

comunicação de suas pesquisas para um público amplo. Entender os museus dessa forma traz 

à tona a evolução que transformou essas instituições de depósitos de pesquisa de poucos, para 

locais onde exposições e ações educativas buscam promover interpretações e interações 

diversas do público com o seu patrimônio cultural e natural. 

 Enfatiza-se a importância da constante atividade de pesquisa nos museus, como 

compromisso básico da indispensável negociação com o público visitante, com a intenção de 

promover o encontro de horizontes deste com o da equipe de profissionais destas instituições 

e também com educadores. 

 Definir os objetivos e as missões dos museus e verificar se foram alcançados requer, 

portanto, uma complexidade de esforços que envolvem mais que a realização periódica de 

avaliações. O planejamento, a formulação de planos de trabalho, o controle de riscos e de 

recursos, a efetiva execução das atividades, a interação das fases e etapas de trabalho bem 

como dos profissionais envolvidos, a recuperação e registro do aprendizado obtido com o 

trabalho, tudo isso é somado às avaliações, que devem ser contínuas e processuais, não 

respondendo unicamente à gestão de museus. Avaliar é, portanto, desvelar a realidade, 

aprimorar ações, promover atitudes e posturas, enfim, atribuir valores.  

 As considerações finais apresentadas não têm por objetivo servir como conclusões 

fechadas e incontestáveis, ao contrário, é um processo de continuidade para que outros 

profissionais a partir desse estudo efetivem na sua prática ou refutem a construção desta 

proposta teórico-metodológica que embasou essa pesquisa. 
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ANEXOS 

 Anexo I  

  

 

 Anexo II 

Gráficos referentes à visitação durante o ano de 2007. 

Fonte: Área Técnica do Museu Nossa Senhora Aparecida. 
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Anexo III - Entrevista semi-estruturada aplicada ao gerente administrativo do Museu Nossa 

Senhora Aparecida, para o desenvolvimento da Produção Acadêmica vinculada ao Estágio 

Supervisionado. 

 

Instituição: Museu Nossa Senhora Aparecida 

Gerente Administrativo: Michel Henrique de Oliveira 

 

1. Qual o propósito da instituição? Há algum documento onde ela esteja registrada? 

2. Em relação ao histórico da instituição, quem foram os diretores e quais os períodos? 

3. Quais as tipologias do acervo e quais delas estão expostas? Há aproximadamente 

quantos objetos? 

4. De que forma a exposição está elaborada? Seguiu bibliografia ou orientação 

profissional? 

5. Qual o objetivo da exposição? 

6. Existe exposição itinerante? 

7. Em relação ao novo projeto de outro ambiente expositivo, quais temáticas serão 

abordadas? Será de longa duração e/ou temporária? 

8. Há empréstimo de material para o público? 

9. Há site na internet? 

10. Há publicação de trabalhos científicos? E os educacionais? 

11. Produzem materiais de divulgação? Quais? E os materiais para o serviço educativo? 

12.  Que tipo de público a instituição atende? Quantos visitantes por ano? Há 

predominância de um grupo específico? 

13.  A instituição recebe público escolar? Quais, e com que freqüência? As visitas são 

agendadas com antecedência para melhor preparo dos monitores? 
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14.  Qual estilo educacional é utilizado? (contemplativo, interativo sem monitor, auto- 

interpretativo, interativo com monitor). 

15.  A interpretação do acervo sem mediação é possível? 

16.  Há continuidade de práticas educacionais? 

17.  Existe avaliação do trabalho educacional? Como isso é feito? 

18.  Como se dá o acesso da exposição aos portadores de necessidades especiais? 

19.  Há trocas de experiências educacionais com outras instituições? Como isso é feito? 

20.  Há coerência entre o que a instituição prega e pratica? 

 

 

Anexo IV - Entrevista semi-estruturada aplicada aos professores da E.E. Prof. Murillo do 

Amaral, para o desenvolvimento da Produção Acadêmica vinculada ao Estágio 

Supervisionado. 

 

1 - Professor, você já levou seus alunos ao Museu? Caso a resposta seja positiva, quando 

ocorreu e qual foi à instituição visitada? 

2 - Em sua opinião, as escolas estão fomentando a valorização da arte e da cultura como 

um conhecimento importante? 

3 - Quais as expectativas dos professores em relação à visita de seus alunos ao museu? 

4 - Como o museu (a visita monitorada) pode contribuir para o seu trabalho em sala de 

aula? 

5 - Quais as possibilidades de apropriação pedagógica do museu para os professores? 

6 - Como o objeto museal pode auxiliar na construção de conhecimentos 

multidisciplinares? 

7 - Como aproveitar a atividade desenvolvida pelos mediadores e monitores e a vivência 

dos alunos no museu, relacionando com o trabalho realizado em sala de aula? 


