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Apresentação | SISEM-SP 

 

A missão da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico, 

vinculada à Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, é 

promover a preservação, a pesquisa e a comunicação do patrimônio 

cultural dos museus paulistas em favor do direito dos cidadãos à 

participação ampla, à memória e à diversidade cultural, por meio 

da formulação e implementação de políticas públicas para a área 

museológica e da articulação desses museus. 

A presente proposta para assessoria técnica e capacitação em 

“Implantação de Núcleos de Ação Educativa em Museus” compõe o 

plano operacional do Sistema Estadual de Museus de São Paulo 

(SISEM-SP), em parceria com a Associação Cultural de Apoio ao 

Museu Casa de Portinari (ACAM Portinari), para o ano de 2016. 

Seus conteúdos teóricos e práticos são voltados para a 

sistematização de núcleos de ação educativa em museus visando 

capacitar profissionais da área a estabelecer parâmetros para a 

criação de programas, projetos e ações educativas, que respeitem 

as características e especificidades de suas instituições de 

origem. 

Através de suas atividades, a ação tem por objetivo assessorar e 

orientar para a sistematização do programa educativo na 

instituição sede selecionada, oferecer noções básicas de gestão, 

administração e controle de informações, desenvolver estratégias 

de ampliação de público, auxiliar na extroversão do acervo por 

meio de roteiros, atividades e materiais educativos e, por fim, 

avaliar o programa educativo desenvolvido pelos participantes da 

ação. 

A nossa expectativa é de que a ação desenvolvida resulte na 

efetiva qualificação do serviço educativo do Museu Ferroviário 

Regional de Bauru, instituição que, por meio de sua equipe, 

acolheu com entusiasmo a iniciativa deste projeto-piloto. Da 

mesma forma, esperamos que a ação tenha capacitado os demais 

participantes selecionados para que possam se apropriar dos 

conteúdos e das boas práticas destinadas à sistematização de 

ações educativas em museus, estendendo os frutos para os demais 

museus envolvidos nesta ação.    

  

Davidson Panis Kaseker 

Diretor do Grupo Técnico de  

Coordenação do Sistema Estadual de Museus 
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Introdução ao Programa Educativo do Museu Ferroviário Regional 

de Bauru 

A proposta de Programa Educativo do Museu Ferroviário Regional 

de Bauru é produto das reflexões e discussões feitas durante a 

Ação de Assessoramento Técnico e Capacitação (Asteca) de 

Implantação de Núcleos de Ação Educativa em Museus, nos meses de 

abril e maio de 2016, no Museu Ferroviário Regional de Bauru. 

Realizada em oito encontros presenciais, a Asteca contou com 

mais de 20 participantes de seis municípios paulistas (Bauru, 

Botucatu, Cordeirópolis, Cruzeiro, Pardinho e Piratininga) e um 

do Estado do Paraná (Curitiba), e teve como mote principal 

fornecer uma experiência híbrida entre discussões de natureza 

teórica e atividades práticas de planejamento e redação de 

projetos educativos para uma instituição museológica selecionada 

como “laboratório”. Nos encontros, os participantes tiveram 

contato com conteúdos relacionados a teorias da educação, 

comunicação expositiva, aspectos da aprendizagem em museu, 

material educativo, política educacional, acessibilidade, função 

social dos museus, estratégias de diversificação de públicos, 

elaboração de roteiros, metodologia de trabalho, avaliação, 

processos de mediação e os desafios da educação em museus. 

As discussões promovidas no decorrer dos encontros foram 

otimizadas por atividades práticas direcionadas a fim de fixar 

os conteúdos apresentados por meio da prática aplicada in loco. 

A ideia inicial de promover algo prático teve por finalidade 

suprir uma necessidade já identificada em edições anteriores nos 

cursos de capacitação em Educação em Museus realizados dos pelo 

SISEM.   

Ao final da ação, os participantes divididos em grupos 

apresentaram propostas de programas educativos, o que propiciou 

uma revisão e também uma reflexão mais aprofundada por parte dos 

participantes para todos os temas que foram abordados durante os 

encontros.  

Por fim, após um processo de avaliação e revisão das propostas 

apresentadas, originou-se o presente documento, que será 

disponibilizado para a equipe do Serviço Educativo do Museu 

Ferroviário Regional de Bauru e para os demais interessados na 

área da educação em museus. 

Com sua conclusão, esperamos que os participantes da Asteca de 

Implantação de Núcleos de Ação Educativa em Museus possam fazer 

uso das discussões e atividades práticas promovidas no Museu 

Ferroviário Regional de Bauru para desenvolverem e aplicar 

Programas Educativos em suas próprias instituições, sempre 

considerando as suas especificidades, bem como para tornarem-se 
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sujeitos replicadores em suas próprias regiões, incentivando 

assim maior profissionalismo e aprofundamento nas reflexões 

quanto as práticas educativas que estão sendo desenvolvidas nas 

instituições museológicas. 
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Programa Educativo | Museu Ferroviário Regional de Bauru 

Equipe educativa | Capacitação interna 

A equipe educativa do Museu Ferroviário Regional de Bauru atua 

como mediadora entre o patrimônio cultural salvaguardado pela 

instituição e o seu público visitante. Os profissionais devem 

atuar de forma interdisciplinar, facilitando a troca de 

conhecimentos sobre a mediação dos conteúdos da exposição e das 

demais áreas técnicas do museu, auxiliando no bom andamento das 

atividades educativas. 

Para que todas as atividades educativas do museu sejam 

executadas de forma objetiva, sua equipe deve ser constituída 

pelos seguintes profissionais: 

– 1 (um) pedagoga, com ensino superior completo na área de 

educação; 

– 1 (um) atendente de público, sendo recomendável o ensino 

médio completo; 

– 4 (quatro) estagiários cursando o ensino superior em 

diferentes áreas, que serão responsáveis por realizar 

ações educativas com o público do museu e demais 

atividades de cunho interno e/ou administrativo. 

Os profissionais à disposição do Museu Ferroviário Regional de 

Bauru, com exceção dos estagiários, trabalham em regime de carga 

horária integral, com esquema de revezamento para a realização 

de atendimento a públicos aos finais de semana. Os estagiários, 

por sua vez, possuem carga horária diária de 4 (quatro) horas 

entre segunda-feira e sexta-feira. Atividades educativas 

extraordinárias que demandem a utilização de estagiários fora de 

seu horário de trabalho deverão contar com consulta prévia da 

instância responsável pela administração dos Recursos Humanos da 

Secretaria da Cultura do Município de Bauru. 

i. Capacitação da equipe educativa | Museu Ferroviário Regional 

de Bauru 

A capacitação dos profissionais que compõem a equipe educativa 

do Museu Ferroviário Regional de Bauru se dará por meios 

externos e internos: 

– Meios externos: participação da equipe em atividades 

promovidas por instituições parceiras ou instâncias da 

administração pública, tais como o curso de Língua 

Brasileira de Sinais (Libras), promovido pela Secretaria 

Municipal da Cultura, os cursos e oficinas promovidos pelo 

Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP) e pelas instituições 

da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, e demais 
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ações promovidas pelo Instituto Brasileiro de Museus 

(IBRAM), pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, etc.  

– Meios internos: o diálogo constante entre os profissionais 

da equipe educativa do museu e das outras áreas técnicas 

da instituição corresponde a uma atividade contínua de 

capacitação interna. Os educadores devem participar de 

forma direta e/ou indireta de todas as atividades técnicas 

desenvolvidas pelo museu, conhecendo procedimentos 

elementares de salvaguarda, conservação e documentação de 

acervos museológicos, bem como participando dos processos 

curatoriais para concepção, montagem e execução das 

exposições realizadas internamente. 

Da mesma forma, os profissionais do serviço educativo do 

Museu Ferroviário devem atualizar-se constantemente sobre 

temas relevantes que concernem às suas atividades 

cotidianas do setor, como teorias da educação, comunicação 

e atendimento ao público, conteúdos técnicos dos temas 

relativos às exposições e acervos salvaguardados pelo 

museu, etc. 

No caso dos estagiários, visto que estes irão exercer uma 

força de trabalho temporária, mas de fundamental 

importância para a continuidade dos atendimentos aos 

públicos visitantes da instituição, o processo de 

capacitação deverá estar orientado por um programa de 

estágio claro e objetivo, que atenda tanto os propósitos 

do estagiário como também os da instituição museológica em 

seu papel de formadora de profissionais para área 

museológica. 

Os resultados dos processos de capacitação e formação 

interna deverão ser apresentados, discutidos e avaliados 

em reuniões semanais do setor, contribuindo para a difusão 

dos conteúdos e a elaboração de estratégias de 

qualificação. 

Público(s) alvo 

O público escolar, formado por estudantes e professores do 

ensino fundamental 2, constitui a grande maioria de visitantes 

do Museu Ferroviário Regional de Bauru. Enquanto instituição que 

visa uma relação dialógica com outras esferas da vida em 

sociedade, o museu não deve, neste sentido, se abster dos 

conhecimentos que são abordados nas instituições se ensino 

formal e pode se utilizar, como parametrização do 

desenvolvimento escolar dos alunos que visitam o museu, das 

documentações oficiais em instâncias federal e estadual que 

preveem a distribuição das disciplinas e suas diferentes áreas 

ao longo do desenvolvimento etário dos estudantes. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), elaborados pelo Ministério da 
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Educação, e os Currículos do Estado de São Paulo, de autoria da 

Secretaria de Estado da Educação, são alguns dos exemplos de 

bibliografias de referência que os educadores do museu podem 

utilizar na concepção de suas atividades educativas. 

Doravante, é importante ressaltar que o museu não deve assumir 

uma postura complementar à educação formal, e sim manter-se fiel 

ao seu propósito educacional para despertar no visitante novas 

óticas sobre a importância da preservação do patrimônio cultural 

de origem ferroviária, partindo do pressuposto que 

(...) a proposta educativa dos museus é diferente 

da proposta da escola. Tomando por base a 

observação dos objetos e centrando-se nela, 

valendo-se fundamentalmente da linguagem visual e 

não na linguagem verbal, escrita da escola, os 

museus organizam suas visões de mundo sobre 

aspectos científicos, artísticos, históricos, sem a 

mesma ordem sequencial da escola, sem seus esquemas 

de urgência de aprendizado, de prazos rígidos 

ligados a planejamentos muitas vezes burocráticos, 

podendo possibilitar que as pessoas, por sua 

escolha – de museus, de trajetos em seu interior, 

de tempos dedicados a um aspecto ou outro, de 

preferências -, entre em contato com leituras da 

realidade muitas vezes diferentes ou nem mesmo 

veiculadas pela escola.1 

Recorte temático e modelos metodológicos 

As ações desenvolvidas pelo serviço educativo do Museu 

Ferroviário Regional de Bauru visam à extroversão do patrimônio 

cultural de origem ferroviária procedente das empresas férreas 

que atuaram na região do centro-oeste paulista, tais como a 

Estrada de Ferro Sorocabana, a Estrada de Ferro Noroeste do 

Brasil e a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. De diversas 

tipologias, as coleções salvaguardadas pela instituição 

constituem registros documentais importantes sobre o 

desenvolvimento urbano do Município de Bauru, sua relação com o 

desenvolvimento das estradas de ferro, as características 

sociológicas da região a partir da ótica dos trabalhadores nas 

estradas de ferro, as relações dos primeiros munícipes com os 

habitantes nativos da região, etc. 

Neste sentido, A Educação Patrimonial será a orientação 

metodológica para a realização das atividades do serviço 

educativo do Museu Ferroviário. 

                                                           
1 LOPES, Maria M. A favor da desescolarização dos museus. IN: Educação & 

Sociedade, nº40. Dezembro de 1991. Pág. 7. 
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Partindo da premissa basilar de que a Educação Patrimonial 

consiste “de todos os processos educativos formais e não formais 

que têm como foco o Patrimônio Cultural, apropriado socialmente 

como recurso para a compreensão sócio-histórica das referências 

culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar 

para seu conhecimento, sua valorização e preservação”, o serviço 

educativo do Museu Ferroviário visa explorar as potencialidades 

do acervo por ele salvaguardado para desenvolver atividades que 

estimulem a visitação à instituição, instiguem a curiosidade e a 

identificação das coleções com a comunidade levando à 

“construção coletiva e democrática do conhecimento, por meio do 

diálogo permanente entre os agentes culturais e sociais e pela 

participação das comunidades detentoras e produtoras das 

referências culturais, onde convivem diversas noções de 

Patrimônio Cultural”2. 

Atendimento de públicos | Visitantes espontâneos e grupos 

organizados 

O atendimento ao público espontâneo ou aos grupos organizados 

configura-se como uma das atividades mais importantes e 

recorrentes das equipes de serviços educativos de museus, e 

trabalha com a perspectiva de propor novos olhares para o acervo 

em exposição, permitindo estimular a participação dos visitantes 

no processo de construção da experiência museal3 com base em 

suas expectativas e conhecimentos prévios. 

Sejam executadas àqueles que visitarem o Museu Ferroviário sem 

agendamento prévio ou às pessoas que contataram a instituição 

com antecedência, a realização de um atendimento de públicos 

deve prever quatro momentos fundamentais: 

– Acolhimento: momento de apresentação da instituição e 

orientações prévias sobre a visitação às exposições; 

– Mediação: momento em que os educadores promovem a 

interlocução dialógica entre o acervo e as experimentações 

dos visitantes; 

                                                           
2 IPHAN. Educação Patrimonial – Histórico, conceitos e processos. Brasília, 

Ministério da Cultura. 2014. Pág. 19. 
3 O conceito de experiência museal apresentado por Falk e Dierking na obra The 

Museum Experience (1992) aponta um modelo holístico de análise da situação de 

visita a museus enquanto situação complexa, onde a compreensão dos processos 

de construção de sentido e de aprendizagem neste ambiente pressupõe a 

articulação entre o que os autores designam como o contexto pessoal da visita 

(agenda pessoal – motivações, interesses, memórias, representações, 

conhecimentos prévios), o contexto físico (a exposição e seus componentes) e o 

contexto social (o grupo presente e todas as interações sociais ocorridas 

durante a visita). 
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– Atividades educativas: ações que visam aos 

desenvolvimentos educativo e lúdico da experiência museal 

vivida pelo visitante à hora da visita; 

– Encerramento: conclusão do processo de atendimento de 

público e realização de procedimentos de avaliação e 

pesquisa de satisfação de público. 

 

i. Organização das visitas e do atendimento ao público 

visitante 

Para que haja uma gestão eficiente como também melhor 

organização do trabalho educativo, são disponibilizados dois 

horários de atendimento de grupos organizados: das 9h00 às 10h30 

e das 14h00 às 15h30. Neste sentido, a realização de todos os 

procedimentos de atendimento aos grupos não deve, 

preferencialmente, ultrapassar uma hora e meia de duração. 

Além disso, os grupos organizados que quiserem fazer a 

solicitação do atendimento de um educador deverão realizar um 

agendamento prévio via telefone – a ser publicado no site 

institucional do museu, nas redes sociais e em demais materiais 

de divulgação -, no intuito de possibilitar com que os 

profissionais do serviço educativo possam compreender e atender 

às eventuais necessidades dos grupos.  

Informações prévias como o número de visitantes, faixa etária 

média, presença de participantes com necessidades especiais, 

preferências temáticas ou informações as respeito de algum 

projeto em andamento deverão ser colhidas no ato do agendamento 

por um profissional do setor. As informações colhidas no ato do 

agendamento precisam ser transmitidas aos educadores, com o 

objetivo de promover um melhor planejamento da visita. 

ii. Roteiros educativos 

Os roteiros educativos são sugestões temáticas, opções de 

abordagem do acervo para orientar as visitas de grupos 

organizados ao museu. Servem como elo conceitual da linguagem do 

educador, estimulam o diálogo entre os diferentes atores 

envolvidos no processo educativo (educadores, visitantes, 

professores, etc.) e evitam que a experiência museal dos 

participantes tornem-se exaustivas e desinteressantes. 

Em virtude da ampla gama tipológica de seu acervo, o Museu 

Ferroviário Regional de Bauru pode oferecer diferentes roteiros 

temáticos para uma visitação: 

– Desenvolvimento urbano de Bauru e as ferrovias: destaca a 

importância da implantação das estradas de ferro para as 
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transformações sociais da cidade, bem como para o 

desenvolvimento geopolítico e econômico da região de 

Bauru;  

– Locomotivas e tecnologia: voltada à discussão das 

características técnicas deste tipo de maquinário, o 

roteiro visa estimular a discussão sobre energia, 

fenômenos físico-químicos, tecnologia e meio ambiente; 

– Ferrovia e sociedade: destaca a relação entre o 

desenvolvimento da cidade Bauru e as comunidades indígenas 

nativas, os trabalhadores da ferrovia e os aspectos 

sociológicos relacionados à sua expansão; 

– Ferrovia e paisagem: discute o desenvolvimento urbano e as 

transformações da paisagem empreendidas pelo crescimento 

do setor ferroviário na região de Bauru. A construção de 

grandes complexos ferroviários, as mudanças dos partidos 

arquitetônicos na cidade e a interação da ferrovia com as 

paisagens naturais são temas a serem trabalhados neste 

roteiro. 

Projetos educativos realizados 

O serviço educativo do Museu Ferroviário Regional de Bauru já 

vem oferecendo a seu público frequentador atividades educativas, 

entretanto, faz-se necessária, a constante implantação de 

projetos específicos que promovam a ampliação e diversificação 

de públicos. 

 Além da participação em calendário de datas comemorativas 

relevantes ao município e do atendimento a escolas e grupos 

organizados, o Museu Ferroviário executa, atualmente, o seguinte 

projeto educativo: 

– Projeto “Ferrovia para Todos”. 

Projetos educativos previstos 

Os projetos futuros previstos ao serviço educativo do Museu 

Ferroviário Regional de Bauru estão divididos em dois níveis de 

temporalidade: médio prazo, cuja aplicabilidade, facilidade de 

execução e necessidades técnicas prévias não demandam amplo 

planejamento prévio; e longo prazo, cujas atividades necessitam 

de mais tempo de planejamento e reunião de recursos técnicos, 

humanos e financeiros mais amplos.  

Dentre os projetos futuros previstos ao Museu Ferroviário a 

médio prazo, destacam-se: 

– Projeto “Museu para Cidade”; 

– Projeto “Família no Museu”; 
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– Projeto “Vizinhos do Museu”; 

– Projeto “Cine-Pipoca no Museu”. 

Dentre os projetos futuros previstos ao Museu Ferroviário a 

longo prazo, destacam-se: 

– Projeto “Uma Noite no Museu Ferroviário”. 

Relação entre Museu e Escola 

Pelo fato de os estudantes das instituições de ensino da região 

corresponderem à maioria do público visitante do Museu 

Ferroviário Regional de Bauru, seu atendimento será realizado 

por meio de ações educativas direcionadas, atividades de 

orientação vetorizadas aos docentes e ações extramuros a serem 

realizadas diretamente no espaço escolar ou áreas afins. 

Inserido no processo de escolarização4 dos museus, assim como 

parte relevante das instituições museológicas no Brasil, o Museu 

Ferroviário visa estabelecer uma relação dialógica com os 

conteúdos estabelecidos pelas instituições normativas da 

educação básica brasileira (tais como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais e os Currículos da Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo). No entanto, vale destacar que os conceitos e 

disciplinas estabelecidos por estes documentos e considerados 

como estruturais para a formação escolar, não serão trabalhados 

nas ações promovidas pelo Serviço Educativo no intuito de torna-

lo uma ferramenta auxiliar ao trabalho realizado pelo professor 

em sala de aula, mas sim como parâmetros teóricos que visem a 

adoção de uma postura investigativa, crítica e reflexiva sobre 

essas informações à medida em que visitantes entram em contato 

com o acervo salvaguardado pelo museu. 

Neste sentido, o trabalho desenvolvido pelo Serviço Educativo do 

Museu Ferroviário Regional de Bauru visa transpor a barreira 

formal dos conteúdos abordados em sala de aula, tendo em vista 

que 

                                                           
4 Maria Margaret Lopes considera que a relação entre museu e escola se dá por 

um processo de escolarização do primeiro, causado, em essência, por meio do 

“desconhecimento do público a respeito das potencialidades dos museus, pela 
falta de iniciativa de seus responsáveis; o universo cultural restrito da 

maioria das pessoas, que possivelmente só poderia ser informada sobre os 

recursos do museu em seus cursos de formação; e, de qualquer forma, a 

deficiência desses cursos” (LOPES, pág. 7). Para ela, o uso acrítico deste 

processo de escolarização “explicita o que consideramos um aspecto básico da 

redução do papel dos museus provocada pelas visões escolarizadas, redução que 

se inicia pela incorporação ao museu da visão escolar que dá prioridade ao 

discurso verbal e serve-se dos objetos do museu apenas ‘para ilustrar os 

programas das diversas disciplinas a serem ministradas’” (LOPES, pág. 7). Para 

mais informações, ver em: LOPES, Maria Margaret. A favor da desescolarização 

dos museus. IN: Educação & Sociedade, nº 40. Dezembro de 1991. Pág. 7. 
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Vistos como espaços multiculturais e 

interdisciplinares, como ambientes de 

contemplação, questionamento, descoberta, 

ressignificação, mediação, encantamento, 

entretenimento, confronto e diálogo, os museus 

possuem grande potencial para oferecer 

oportunidades educacionais a pessoas de todas as 

idades, formações, habilidades, grupos sociais e 

etnias, sendo caracterizado por um espaço de 

educação não-formal5. 

Projeto de capacitação de professores 

Por serem, na maioria dos casos, os responsáveis pelo 

agendamento de grupos orientados para a realização de atividades 

educativas no Museu Ferroviário Regional de Bauru, a 

qualificação dos docentes sobre a função social do museu e a sua 

importância no processo de educação permanente dos estudantes é 

fundamental. 

Para isso, o Museu Ferroviário prevê a realização de 

atendimentos específicos, de caráter orientativo, aos 

professores das instituições de ensino interessadas em levar 

seus discentes. 

O atendimento aos professores se dará na forma de encontros com 

a equipe do Serviço Educativo do Museu Ferroviário, mediante a 

realização de agendamento prévio com os participantes. Nestes 

encontros, os educadores farão uma breve apresentação sobre a 

instituição e o seu acervo da proposta de trabalho e metodologia 

adotada pelo serviço educativo, bem como das possibilidades de 

conteúdos a serem trabalhados durante a experiência museal no 

momento da visita, permitindo assim a troca de ideias entre o 

educador de museu e o(s) docente(s) para que possa(m) trabalha-

los em projetos antes e/ou depois da visita. 

Materiais educativos também deverão ser produzidos e 

disponibilizados aos docentes para auxiliar os professores na 

realização de seus projetos educativos. 

Demais públicos do museu 

O Museu Ferroviário Regional de Bauru prevê a realização de 

atividades visando o atendimento ao público espontâneo da 

região, bem como a execução de projetos complementares de 

ampliação de públicos, assim como a sua apropriação pela 

comunidade ao qual está inserido. 

                                                           
5 FIGURELLI, Gabriela Ramos. Articulação entre Educação e Museologia. IN: 

Cadernos de Sociomuseologia, nº 44. 2012. Pág. 43. 
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Composto, em sua essência, por munícipes de Bauru e das cidades 

do entorno, o público espontâneo do Museu Ferroviário, que já 

frequenta a instituição e usufrui de sua programação cultural, 

também terá acesso ao atendimento pelo Serviço Educativo 

mediante solicitação ao profissional do setor que estiver à 

disposição no momento. Recursos e materiais elaborados pelo 

Educativo do museu também deverão estar à disposição deste 

público. 

Além do público espontâneo, o Museu Ferroviário também visa a 

ampliação de novos públicos e ampliar sua relação com a 

comunidade, por meio do envolvimento de: 

– Residentes do entorno; 

– Famílias; 

– Pessoas com deficiência; 

– Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

Projeto de ampliação de públicos 

i. Projeto “Família no Museu” 

Conjunto de atividades que visa atrair núcleos familiares 

residentes em Bauru ou que visitam o município, tornando a 

instituição um equipamento significativo na vida cultural na 

região. 

ii. Projeto “Vizinhos do Museu” 

Conjunto de atividades que visa atrair o público potencial de 

residentes e trabalhadores que circulam pela região do Museu, 

para que estes passem a frequentar a instituição como uma forma 

de a ampliação da vida cultural. 

Projetos de integração com a comunidade 

i. Projeto “Ferrovia para todos” 

Conjunto de atividades que visa o envolvimento da comunidade na 

programação do Museu. 

ii. Projeto “Museu para a cidade 

Conjunto de atividades que visa ampliar a articulação da 

instituição com os seus munícipes, por meio de sua participação 

em ações extramuros e a realização de parcerias 

interinstitucionais. 
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iii. Projeto “Cine-pipoca no Museu” 

Realização de sessões com projeção de vídeos e filmes 

relacionados à temática do Museu Ferroviário Regional de Bauru, 

com o intuito de discutir assuntos pertinentes ao cotidiano da 

instituição, tais como os aspectos técnicos e subjetivos 

(sentimentais, fictícios e culturais) relacionados à ferrovia. 

iv. Projeto “Uma noite no Museu Ferroviário” 

Desenvolvimento de atividades temáticas realizadas nos espaços 

expositivos do Museu Ferroviário Regional de Bauru e da Antiga 

Estação Ferroviário destinadas a propor aos visitantes uma nova 

ótica ao patrimônio cultural salvaguardado pela instituição fora 

de seu horário de funcionamento convencional. 

Acessibilidade | Museu Ferroviário Regional de Bauru 

O conceito de acessibilidade em instituições de caráteres 

público e cultural deve ser amplo e abrangente, de forma a 

contribuir o mais ética e transparentemente possível para o 

pleno exercício da cidadania. Mais do que se dedicar 

exclusivamente aos aspectos técnicos e arquitetônicos do Museu 

Ferroviário Regional de Bauru, a questão da acessibilidade deve 

também primar pela realização de atividades que contribuam de 

forma efetiva ao acesso físico, sensorial, intelectual, assim 

como emocional, cultural e financeiro ao patrimônio 

salvaguardado pelo museu, transformando-o em agente determinante 

à transformação e a inclusão social, e partindo-se do 

pressuposto de que “[...] estar integrado com a sociedade, 

realizar trabalhos de cunho social e comunicar implica – no 

Brasil atual e também em outros países – lidar com uma faixa 

enorme de excluídos sociais. Os museus não podem ignorar que 

quando não inclui está excluindo e que não cabe a essas 

instituições excluir”6. 

Neste sentido, o Museu Ferroviário compromete-se em desenvolver 

ações e procedimentos que visam garantir o acesso nos seguintes 

níveis: 

i. Acessibilidade física 

O museu dispõe de rampas de acesso tanto na entrada das 

imediações do edifício quanto para dentro das áreas expositivas 

e arquivos de pesquisa. Com o intuito de tornar o acesso à 

                                                           
6 STUDART, Denise Coelho. Conceitos que transformam o museu, suas ações e 

relações. IN: DOSSIÊ CECA-Brasil. MUSAS – Revista Brasileira de Museus e 

Museologia/ Instituto do Patrimônio Artístico Cultural, Departamento de Museus 

e Centros Culturais. Vol.1, n.1, (2004). Rio de Janeiro: IPHAN, 2004a. Pág. 4. 
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instituição mais atrativo, o portão auxiliar que impede a livre 

passagem de cadeirantes à parte interna do Museu Ferroviário 

ficará aberto durante todo o seu horário de funcionamento. 

ii. Acessibilidade sensorial 

O desenvolvimento de recursos educativos e expográficos 

adaptados, tais como legendas em Braile, audioguias, pisos 

táteis nos espaços expositivos e a criação de reproduções 

acessíveis ao toque deverão ser ações fundamentais visando 

contribuir para sua qualificação teórica e institucional. Caso 

não haja recursos disponíveis para a realização destas 

qualificações, políticas de fomento à cultura, tais como os 

editais ProAC, poderão ser fontes úteis de financiamento. 

Materiais de baixo custo, como E.V.A também poderão ser 

utilizados para a criação de recursos sensoriais, tais como a 

localização do visitante nos ambientes do edifício e também 

informações dos elementos arquitetônicos das fachadas do museu e 

da antiga Estação Ferroviária. 

iii. Acessibilidade cognitiva 

“A acessibilidade deve ser considerada não só do ponto de vista 

físico aos espaços, mas também ao nível da percepção e da 

compreensão das obras e objetos expostos”7. O desenvolvimento de 

recursos acessíveis cognitivamente aos visitantes, tais como 

roteiros adaptados e a atualização dos textos expositivos 

auxiliará o visitante a apropriar-se de forma mais eficiente e 

autônoma das informações relacionadas ao patrimônio cultural 

salvaguardado pelo museu. O desenvolvimento de jogos educativos 

direcionados com a temática ferroviária, que discutam de forma 

lúdica a história, a estrutura e o funcionamento das linhas 

férreas. 

iv. Acessibilidade socioeconômica e cultural 

O Museu Ferroviário Regional de Bauru adota como principal 

política de acesso socioeconômico a gratuidade em seu ingresso. 

Além disso, a instituição conta ainda com a importante parceria 

com a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social de Bauru, que 

fornece assistência profissional de assistentes sociais, 

cuidadores e psicólogos a munícipes em situação de 

vulnerabilidade social e realizam atividades direcionadas com 

este público no espaço do museu com a participação do serviço 

educativo.  

                                                           
7 INSTITUTO PORTUGUÊS DE MUSEUS. Temas de museologia: museus e acessibilidade. 

Lisboa: Ministério da Cultura. 2004. 
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Agenda cultural fixa | Museu Ferroviário Regional de Bauru 

O Museu Ferroviário Regional de Bauru participa de forma atuante 

no calendário comemorativo do Município de Bauru, proporcionando 

ações culturais a seus participantes e maneiras diversificadas 

de diálogo com o patrimônio cultural salvaguardado pela 

instituição. Dentre as principais datas a serem celebradas com 

atividades direcionadas pelo Museu Ferroviário, destacam-se: 

i. Datas comemorativas relevantes para o museu 

– Dia do Ferroviário (30 de abril) – comemoração relacionada 

aos trabalhadores de estradas de ferro em geral, que 

articulam a questão do ofício no passado e no presente; 

– Dia do Maquinista (20 de outubro) – comemoração 

relacionada ao ofício mais conhecido e representado no 

imaginário relacionado à ferrovia; 

– Aniversário do Museu Ferroviário Regional de Bauru (26 de 

agosto) – comemoração da fundação do Museu Ferroviário 

Regional de Bauru, que é a principal referência em 

preservação da memória ferroviária na região centro-oeste 

paulista; 

– Dia da Criança (comemorado no dia de Nossa Senhora 

Aparecida, no dia 12 de outubro) – data tradicionalmente 

comemorada por instituições museológicas para o 

desenvolvimento de atividades temáticas voltadas ao 

público infantil; 

– Dia da Árvore (21 de setembro) – data comemorativa voltada 

à reflexão e discussão de temas relacionadas ao 

desenvolvimento da rede férrea e o desenvolvimento 

sustentável; 

– Dia do Índio (19 de abril) – data comemorativa voltada à 

discussão sobre a participação da expansão ferroviária 

pelo oeste paulista e sua relação com as comunidades 

indígenas que habitavam a região; 

– Dia da Consciência Negra (20 de novembro) – data 

comemorativa voltada à discussão sobre a importante 

participação da comunidade negra na expansão ferroviária; 

ii. Encontros temáticos 

– Encontro de Ferromodelismo – evento sediado no Museu 

Ferroviário Regional de Bauru destinado aos interessados 

na construção de modelos de transporte ferroviário; 

iii. Temporadas recreativas 

– Férias no Museu Ferroviário – conjunto de atividades 

realizadas durante o período de férias escolares no meio e 



 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO 

Grupo Técnico de Coordenação do Sistema Estadual de Museus 

 

20 

 

no final de cada ano, tornando o Museu Ferroviário em dos 

polos de atividades lúdicas e culturais para o público 

infantil; 

iv. Temporadas culturais 

– Semana de Museus – semanas temáticas de mobilização 

promovidas anualmente, durante o mês de maio, pelo 

Instituto Brasileiro de Museus para comemorar o dia 

internacional de museus (18 de maio), com o intuito de 

promover discussões temáticas sobre a função social destas 

instituições; 

– Primavera dos Museus – temporada cultural temática de 

mobilização promovida anualmente pelo Instituto Brasileiro 

de Museus no início da estação homônima, com o intuito de 

promover discussões orientadas e atividades em rede com 

outras instituições museológicas. 

Seminários e Palestras 

Além de dispor de condições infraestruturais favoráveis e um 

público já fidelizado, o Museu Ferroviário Regional de Bauru 

também oferece relevância temática e um considerável potencial 

para promover parcerias em eventos de natureza acadêmica - no 

que tange o desenvolvimento histórico, técnico, social, 

econômico e político da região relacionado à ferrovia. O 

resultado de pesquisas universitárias ou a apresentação de 

trabalhos já reconhecidos e consolidados na comunidade acadêmica 

oferecerá uma nova orientação à instituição, tornando-a também 

fonte de pesquisa e interesse de intelectuais e estudantes. 

Os seminários e palestras, neste sentido, serão voltados a 

estudantes universitários, docentes e demais interessados pela 

questão ferroviária. 

Espaços físicos | Museu Ferroviário Regional de Bauru 

As atividades educativas a serem realizadas nas dependências do 

Museu Ferroviário Regional de Bauru, destinadas tanto aos 

públicos espontâneos quanto aos grupos organizados, ocuparão 

diferentes espaços físicos da instituição. A praça Kaingang, 

área livre no interior do complexo, será utilizada para recepção 

e acolhimento dos grupos organizados. Em caso de instabilidade 

do clima ou tempo chuvoso, o acolhimento será realizado no 

auditório do museu. 

Os trabalhos de mediação do patrimônio cultural com os públicos 

serão realizados tanto nos espaços expositivos do museu, como 

também nas localidades que oferecem arcabouço teórico e 

sensorial para  visita (tais como a gare; o saguão de entrada da 
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antiga Estação Ferroviária, o carro bagagem restaurado, a praça 

Kaingang). 

As atividades educativas complementares à visita de grupos 

espontâneos ou organizados, ou ainda eventuais oficinas e 

workshops, encontros temáticos e acadêmicos, apresentações e 

projeções de filmes, serão realizadas nos auditórios do Museu 

Ferroviário Regional de Bauru e da antiga Estação Ferroviária. 

As atividades administrativas da equipe que compõe o serviço 

educativo do Museu Ferroviário, bem como a realização de 

reuniões ou o desenvolvimento de estratégias de qualificação 

serão realizadas nas salas administrativas da instituição ou, em 

caso de indisponibilidade das mesmas, os auditórios do museu, 

como também as dependências da Estação Ferroviária poderão ser 

alocadas. 

Recursos Pedagógicos Utilizados 

Os materiais educativos propostos pelo Museu Ferroviário 

Regional de Bauru têm por objetivo servir de ferramenta 

articuladora entre o patrimônio cultural salvaguardado pela 

instituição e o público visitante, proporcionando novas leituras 

sobre o acervo e uma linguagem acessível a diferentes tipos de 

públicos. 

Dentre os recursos pedagógicos previstos para o Museu 

Ferroviário Regional de Bauru, destacam-se: 

– Materiais educativos direcionados a educadores e gestores 

de instituições de ensino; 

– Materiais educativos direcionados ao público escolar, 

incentivando a realização de leituras críticas sobre o 

acervo do Museu Ferroviário; 

– Jogos educativos cuja temática se relaciona diretamente 

com o acervo do Museu Ferroviário; 

– Folders e publicações; 

– Materiais educativos direcionados a visitantes com 

deficiência, tais como réplicas acessíveis ao toque, 

reproduções em alto relevo, etc. 

Canais de relacionamento 

O Museu Ferroviário Regional de Bauru disporá de diferentes 

canais de comunicação e relacionamento com seu público e com 

seus parceiros institucionais, com o intuito de ampliar a oferta 

de informações sobre as atividades culturais desenvolvidas. Os 

canais de relacionamento estão divididos em dois níveis: 
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– Canais institucionais de divulgação da programação do 

museu – o site institucional do Museu Ferroviário Regional 

de Bauru será atualizado, visando oferecer as informações 

básicas de serviços da instituição (tais como telefone de 

contato, endereço, e-mail, horários de funcionamento, 

etc.), assim como a programação cultural elaborada pela 

sua equipe do serviço educativo. O portal virtual do Museu 

Ferroviário disponibilizará também um link ao blog do 

serviço educativo da instituição, no qual serão destacadas 

informações importantes sobre o cotidiano da equipe, bem 

como a divulgação das informações complementares das suas 

atividades, canal de comunicação com o educativo e 

disponibilização de material educativo eletrônico. 

Além disso, a instituição manterá atualizado um mailing 

com contatos telefônicos e virtuais de jornais impressos, 

televisivos, radialistas, blogs temáticos, para a 

realização de ampla divulgação calendário cultural da 

instituição. Os portais virtuais de parceiros provenientes 

de instâncias públicas, tais como o Sistema Estadual de 

Museus e o Instituto Brasileiro de Museus, também serão 

acionados sempre que necessário para a realização de 

divulgação de suas atividades. 

– Redes sociais – Ferramenta fundamental para a divulgação 

ampla e dinâmica de informações sobre as programações 

culturais de museus, o Museu Ferroviário Regional de Bauru 

possui uma conta oficial no Facebook, na qual são 

compartilhadas informações básicas de serviços da 

instituição, imagens das atividades desenvolvidas e a 

divulgação de informações complementares sobre o seu 

calendário cultural. Além disso, o museu também dispõe de 

conta na rede de compartilhamento de imagens Instagram e 

conquistou um certificado de excelência no website de 

avaliação turística TripAdvisor. 

Em virtude do grande apelo temático, é comum verificar um 

grande volume de vídeos gravados referentes ao patrimônio 

cultural salvaguardado pelo Museu Ferroviário; neste 

sentido, prevê-se também a criação de um canal no website 

de compartilhamento YouTube para a produção, edição e 

divulgação de filmes relacionados à temática da 

instituição. 

Sistemas de avaliação e pesquisa de perfil de público 

O desenvolvimento e aplicação de sistemas de avaliação e 

pesquisa de público permitem que o serviço educativo analise 

como exerce suas atividades, quais estratégias de atuação 

priorizar e como aprimorar seu trabalho. Neste sentido, o Museu 

Ferroviário Regional de Bauru priorizará três mecanismos de 

pesquisa: 
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i. Sistema de pesquisa perfil de público 

Permite que o museu reúna informações sobre seu público 

visitante, mapeie seus interesses e viabilize a realização de 

projetos educativos que o cative a ponto de se tornar um grupo 

de visitação regular à instituição. A pesquisa de perfil de 

público poderá ser realizada de diferentes formas: 

– Fichas de avaliação a serem distribuídas aos visitantes 

espontâneos, em grupos organizados ou após a realização de 

atividades educativas da programação cultural do museu; 

– Registro dos visitantes em livro de assinaturas, onde são 

disponibilizadas informações elementares sobre o público; 

– Realização de estudos de campo pelas regiões do entorno 

para identificar o público circulante e suas consequentes 

necessidades relacionadas à vida cultural, tornando-os 

visitantes em potencial à instituição. 

O resultado da captação destas informações deverá gerar 

relatórios que contextualizem a realidade do público do Museu 

Ferroviário, permitindo que o serviço educativo possa 

desenvolver ações direcionadas e estimulem o desenvolvimento de 

estratégias de adesão. 

ii. Sistema de avaliação de atividades 

Permite que as equipes do serviço educativo e da administração 

do museu verifiquem o nível de satisfação do público com relação 

às atividades desenvolvidas na instituição, bem como 

identificarem em quais pontos são necessárias melhorias ou 

capacitação interna. O sistema de avaliação de atividades pode 

ser realizado de diferentes formas: 

– Fichas de avaliação a serem distribuídas aos visitantes 

espontâneos, em grupos organizados ou após a realização de 

atividades educativas da programação cultural do museu; 

– Caixa de sugestões a ser disponibilizada ao público 

visitante em local acessível; 

– Avaliação dos comentários realizados nas contas da 

instituição nas redes sociais e no site de avaliação 

turística TripAdvisor; 

Com a recepção de diferentes feedbacks, a equipe do serviço 

educativo do Museu Ferroviário fará reuniões e avaliações 

internas dos resultados, permitindo que o grupo de funcionários 

identifique, em conjunto, as necessidades de aprimoramento e 

qualificação técnica e profissional. 
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iii. Sistema de avaliação interna do serviço educativo 

Permite que a equipe do serviço educativo do Museu realize uma 

avaliação interna de suas atividades e verifique, por meio da 

experiência de mediação e interlocução com o público, as 

necessidades técnicas e as prioridades a serem consideradas para 

o desenvolvimento do trabalho e, concomitantemente, do setor. A 

avaliação interna do serviço educativo do Museu Ferroviário pode 

ser realizada de diferentes formas: 

– Reuniões internas semanais para avaliação de atividades 

educativas com os públicos espontâneos e organizados; 

– Redação de relatórios avaliativos da equipe de educadores 

durante e após a realização de um projeto educativo – 

visando identificar os pontos positivos levantados pelo 

educador responsável pelo acompanhamento e execução do 

projeto, bem como as principais necessidades de 

qualificação; 

– Preenchimento de fichas de avaliação de educadores em 

relação à realização de atividades educativas ou visitas 

mediadas com públicos espontâneos e agendados. 

– Produção de artigos com os resultados alcançados pelo 

Serviço Educativo, como também os desafios e questões 

provocativas para registro e compartilhamento interno e 

com outros museus. 
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