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A

Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo,
em sua estrutura, possui unidades gestoras que
elaboram diretrizes para a política cultural do
estado e acompanham os contratos de gestão celebrados
com as organizações sociais, que se constituem em
instituições não-governamentais de direito privado e
sem fins lucrativos, qualificadas a partir de critérios
definidos em lei, na gestão de equipamentos culturais
do Estado. Focamos, nesse contexto, a Unidade de
Preservação do Patrimônio Museológico (UPPM), que
elabora as diretrizes para a área museológica e é
responsável pelos contratos de gestão de 18 museus
do estado.
Para viabilizar o desenvolvimento da política cultural
desse conjunto de museus, a UPPM instituiu comitês,
instâncias estas que congregam técnicos da Unidade e
das equipes das Organizações Sociais que atuam nos
museus promovendo um espaço de diálogo, trocas de
experiências e definições para a área museológica.
A
UPPM
possui
atualmente
três
comitês:
Infraestrutura, Política de Acervo e Educativo, sendo
que esses dois últimos atuam por meio de grupos de
trabalho que tratam questões específicas concernentes
a essas áreas e, por meio da interlocução entre os
profissionais envolvidos, buscam o aprimoramento
técnico e fortalecimento institucional, e geram produtos
que não refletem apenas no conjunto de museus da
Secretaria da Cultura, mas também se constituem como
um meio para a reflexão sobre políticas públicas para a
área museológica no estado.

A iniciativa do Comitê Educativo em realizar uma
pesquisa de perfil e satisfação de público escolar
aplicada aos 18 museus da Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo vai ao encontro das premissas da
Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico em
conhecer o público, nesse contexto, especificamente o
escolar; entender a percepção que este público possui
com relação às instituições museais e suas ações
educativas; realizar uma análise desses dados para
refletir se essas ações estão alcançando os resultados
esperados e delinear políticas públicas que ampliem os
compromissos sociais dos museus do Estado de São
Paulo.
As informações obtidas quanto aos interesses de
estudantes e professores nos temas e conteúdos dos
museus, bem como a avaliação positiva referente ao
desempenho dos educadores que realizam as visitas
educativas é reflexo de um expressivo investimento
do Estado na estruturação de nossas instituições e,
especialmente, em relação aos setores educativos,
com a manutenção de equipes fixas, qualificadas e em
constante processo de formação. Esta primeira aplicação
de um modelo unificado de pesquisa para público
escolar demonstra não somente os bons resultados da
experiência de acesso aos museus da Secretaria da
Cultura para estudantes e professores, mas possibilita
melhor compreensão sobre os interesses deste público,
tão significativo para o cumprimento da função social
dos museus.

Renata Vieira da Motta
Coordenadora da Unidade de
Preservação do Patrimônio Museológico

O

Comitê Educativo, instituído em 2008 e
reestruturado em 2013, atua por meio de uma
composição organizacional descentralizada
que se divide em grupos de trabalho com o intuito
de estabelecer um espaço de articulação, diálogo
e reflexão para a construção de referências a fim
de suprir demandas comuns, elaborar conceitos
unificados, estabelecer indicadores de monitoramento
e criar parâmetros para a rede de museus da
Secretaria da Cultura.
Nesse contexto, formou-se o Grupo de Trabalho
1 (Conceitos) com o objetivo de realizar um
levantamento e reflexão dos termos e conceitos
usualmente utilizados na área educativa dos
museus. Desta forma, busca-se estabelecer uma
compreensão comum desses termos por parte do
Comitê e pelos núcleos educativos dos museus da
Secretaria. O trabalho deste GT gerou, no ano de
2015, uma publicação denominada “Conceitos-chave
da educação em museus”, a qual permanece aberta,
ou seja, em constante processo de atualização para
inserção dos conceitos trabalhados por este grupo.
O Grupo de Trabalho 2 (Indicadores) é
responsável pelo estabelecimento de indicadores
para análise dos planos educativos dos museus da
Secretaria, o que resultou na elaboração de uma
matriz de monitoramento que envolve aspectos
de planejamento e gestão do educativo, a qual foi
amplamente discutida e, atualmente, se encontra
em fase de implantação.
Outro grupo formado, o Grupo de Trabalho 4,
tem atuado em diferentes frentes. Inicialmente,
nos anos de 2013 e 2014, realizou levantamento de
referências de normas e diretrizes de atendimento ao
público dos Museus da Secretaria, a fim de mapear
aspectos gerais comuns quanto ao atendimento do
público visitante.

Em 2015, o grupo atuou na composição da
programação de uma das mesas temáticas do segundo
dia do 7º Encontro Paulista de Museus, que versava
sobre educação em museus e acessibilidade cultural.
No ano de 2016, foi responsável pela produção do
I Encontro de Educadores de Museus da SEC, um
evento com o intuito de estabelecer um espaço de
diálogo, trocas de experiências e articulação entre
os educadores dos museus da Secretaria da Cultura
do Estado.
O Grupo de Trabalho 3 (Pesquisa de perfil e
satisfação do público escolar), responsável por esta
publicação, nasceu com a premissa de elaborar
dois modelos de pesquisa de satisfação de público
escolar, contemplando professores e estudantes.
Ao longo de 2013 e 2014, elaborou, a partir de um
processo participativo envolvendo todos os membros
do Comitê Educativo, os modelos de questionário de
pesquisa de perfil e satisfação do público escolar
atendido pelos núcleos educativos e estabeleceu
a metodologia de aplicação e análise dos dados
coletados.
Essas pesquisas atualmente fazem parte do
cotidiano de trabalho dos museus da Secretaria da
Cultura e estão sendo aplicadas periodicamente,
gerando dados que contribuem para o conhecimento
mais amplo desse público e para a qualificação das
ações voltadas a ele.
Este documento apresenta a análise dos dados
das pesquisas aplicadas no ano de 2015, resultado
de um esforço conjunto do Comitê Educativo e, em
especial, do Grupo de Trabalho 3 e da equipe técnica
da UPPM.
Decerto, esse documento será uma grande e
importante referência para a reflexão e elaboração
de políticas públicas para os museus da Secretaria
da Cultura do Estado de São Paulo e, a análise dos

dados, se desdobrará em um melhor conhecimento
sobre esse público, suas expectativas e interesses,
podendo resultar em projetos e políticas públicas
específicas que contemplem os anseios do público
escolar.
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Grupo de Trabalho: Pesquisa de
Satisfação de Público Escolar

N

o ano de 2013, a partir da reestruturação do
Comitê Educativo, foi proposta pela Unidade
de Preservação do Patrimônio Museológico
(UPPM) uma metodologia descentralizada em grupos
de trabalho, articulando os educadores para tratar
temas especifícos concernentes à área educativa.
Neste sentido, criou-se um grupo de trabalho com o
intuito de desenvolver diretrizes para a elaboração
e aplicação de uma pesquisa de satisfação do grupo
escolar atendidos em visitas educativas nos museus da
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo (SEC).
Os profissionais participantes desse grupo de
trabalho possuem formação em diferentes campos
do saber e em suas trajetórias profissionais atuaram
nas áreas de educação formal e não formal em
diferentes níveis de ensino, características que foram
fundamentais para a compreensão do espaço museal
a partir de uma perspectiva interdisciplinar, condição
necessária à criação de um modelo de pesquisa aplicado
em instituições com perfis díspares, e para colocar em
diálogo as metodologias de ensino utilizadas em museus
e nas escolas, respeitando-se suas especificidades.
Na produção dessa publicação, faziam parte
do grupo coordenado pela responsável pela Ação
Educativa do Museu de Arte Sacra de São Paulo,
Vanessa Costa Ribeiro as educadoras: Juliana
Rodrigues Barros e Isaltina Santos da Costa Oliveira,
atuantes no Museu da Imigração e no Museu Histórico
e Pedagógico Índia Vanuíre; as coordenadoras Cíntia
Andrade, Aureli Alcântara; as gerentes Cristiane Maria
Patrici e Marina Falsetti Silveira e a supervisora Anelise
Paiva, profissionais vinculadas respectivamente à Casa
Guilherme de Almeida, Memorial da Resistência, Museu
Casa de Portinari e Museu Felícia Leirner e Casa das
Rosas1.

É com imensa satisfação que tornamos público os
resultados destes primeiros anos de trabalho, que nos
permitirá analisar e discutir novas práticas educativas
nos museus públicos estaduais à luz do mapeamento
das pesquisas aplicadas aos professores e estudantes
que visitaram os equipamentos da Secretaria da
Cultura do Estado no ano de 2015.

1 Cabe aqui

registrar um
agradecimento
especial aos
profissionais que
contribuíram com
o desenvolvimento
das pesquisas
para o público
escolar e que já
não mais atuam
nos equipamentos
da Secretaria da
Cultura do Estado:
João Victor Roque
Andrijch e Patrícia
Marquesoni Quilici.
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Histórico da Concepção
dos Modelos de Pesquisa

O

2 A pesquisa

criada para
estudantes destinase apenas aos
matriculados no
Ensino Fundamental
Ciclo II (5º ao 9º
anos, antigamente
denominados de
5ª a 8ª séries),
tipologia de
público escolar
atendida em maior
quantidade entre
os equipamentos
da Secretaria da
Cultura do Estado.

principal desafio para criação dos modelos de
pesquisa de satisfação do público escolar era
apresentar, em um único questionário, perguntas
que atendessem às especificidades dos diferentes
museus que compõem o grupo em que há instituições
ligadas a diferentes campos do saber: Artes, Ciências,
Etnografia, Esportes, História e Literatura que recebem
o público escolar, cada qual com sua metodologia
própria de trabalho e que, ao mesmo tempo, permitisse
a análise conjunta dos dados sobre a visitação escolar
nos equipamentos culturais pertencentes à Secretaria.
Um princípio norteador para o início dos trabalhos
foi identificar os elementos comuns na prática de visitas
educativas em museus que poderiam unir instituições
ímpares e ao mesmo tempo contribuir para reflexão
sobre a prática educativa, seja no âmbito interno dos
museus, seja para propiciar um olhar coletivo aos
gestores públicos sobre esses equipamentos culturais.
Uma versão preliminar do questionário para
professores foi criada em 2013 e, no ano subsequente,
a versão primeira do formulário para estudantes2,
ambas à luz da análise dos questionários aplicados nos
museus da SEC que já possuíam algum instrumento de
pesquisa e, também, no Museu Lasar Segall, instituição
federal referência na prática de ações educativas no
âmbito dos museus de arte.
O modelo preliminar de questionário para
professores, aplicado tanto aos profissionais de
Educação Infantil até aqueles que atuam na Educação
Superior, continha dois blocos: o primeiro deles
dedicava-se a conhecer o perfil do respondente e
o segundo a avaliar a visita educativa. Havia uma
série de questões abertas a fim de que pudéssemos
observar a recorrência de determinadas respostas
para transformá-las em perguntas fechadas em uma
nova versão do questionário.
A partir dos resultados obtidos na aplicação desta
versão preliminar, ocorrida no segundo semestre de

2013 apenas entre as instituições participantes do
grupo de trabalho, propôs-se a revisão do questionário
a fim de torná-lo mais eficaz. Por meio dessa aplicação,
percebeu-se que, na concepção do professor, a visita
educativa era composta pelos seguintes elementos:
o educador do Museu, os alunos e o professor. No
entanto, da maneira como foi organizada a primeira
versão do questionário, a atuação do educador era
o aspecto mais mencionado pelos respondentes.
Com isso, este resultado, ainda que satisfatório,
não atendeu às expectativas dos responsáveis pelos
núcleos educativos dos museus, já que a metodologia
de educação não-formal por eles utilizada não era
evidenciada nas respostas obtidas.
Dado esse cenário, criou-se um novo modelo
de questionário para professores que evidencia os
seguintes aspectos:
1) Mapeamento de fatores externos ao museu
que influenciam diretamente na realização da visita
educativa (antecedência da programação da visita ao
museu pelo professor, canais pelos quais o mesmo
se informa sobre a instituição visitada e dificuldades
enfrentadas para realização da visita com os alunos).
Estes fatores, ainda que não controlados pelos museus,
impactam diretamente no aproveitamento e na fruição
da visita educativa e, por isso, estão sendo mapeados
na pesquisa;
2) Avaliação da atuação do educador do museu
em relação à utilização de uma linguagem adequada
à faixa etária do grupo, a maneira como aborda o
conteúdo durante a visita e a abertura ao diálogo
e participação do grupo, aspectos consensuais,
considerados fundamentais para a boa realização de
uma visita educativa mediada em museus;
3) Avaliação realizada pelo professor referente
ao interesse dos alunos em relação à participação na
visita, à exposição visitada e à temática do museu.
Entretanto, sabe-se que estes dois últimos aspectos

09

podem afetar diretamente o interesse pela visita
por parte dos alunos, dada à potencialidade de
determinadas exposições temporárias e ao desafio de
abordar determinadas temáticas dos museus da SEC
em função de ideias preconcebidas a respeito de certas
tipologias de acervo;
4) Contribuições possíveis da visita educativa para
o trabalho realizado pelo professor em sala de aula
(antes, durante e após a visita ao museu);
5) Sugestões e críticas para a melhoria da visita
mediada pelos núcleos educativos dos museus;
6) Dados de perfil dos respondentes (características
das escolas e dos profissionais que acompanham as
visitas aos museus, dada a obrigatoriedade da presença
destes profissionais em todas as visitas educativas
agendadas nos museus da SEC)3.
No ano de 2014, este novo modelo de pesquisa para
professores foi aplicado, como teste, pela primeira vez
em todos os museus sob a gestão da Secretaria da
Cultura do Estado (Casa das Rosas, Casa Guilherme de
Almeida, Catavento, Memorial da Resistência, Museu
Afro Brasil, Museu de Arte Sacra de São Paulo, Museu
da Casa Brasileira, Museu do Café, Museu Histórico e
Pedagógico Índia Vanuíre, Museu Felícia Leirner, Museu
do Futebol, Museu da Língua Portuguesa, Museu da
Imagem e do Som, Paço das Artes e Pinacoteca de São
Paulo)4.
O formulário para estudantes do Ensino Fundamental
Ciclo II, em sua versão preliminar, foi desenvolvido em
2014 com base nas análises decorrentes da aplicação da
pesquisa aos professores. O formulário foi subdividido
em cinco questões que pudessem mapear o interesse
dos educandos pelos diversos aspectos da visita
educativa. Houve um cuidado para que o estudante
se sentisse convidado a expressar sua opinião sobre
a visita educativa e para que não compreendesse o
formulário como uma avaliação de sua participação
nesta visita. Para isso, também se optou pela não

identificação do respondente do questionário5. Outra
preocupação norteadora da pesquisa foi a linguagem
utilizada que buscou uma terminologia próxima daquela
empregada pelos alunos desta faixa etária. Por fim, a
extensão do questionário não deveria ser longa a fim
de evitar altos índices de questões em branco.
A aplicação da versão preliminar da pesquisa
para estudantes ocorreu ao longo do ano de 2014,
apenas entre as instituições participantes do Grupo de
Trabalho de Pesquisa de Satisfação do Público Escolar.
Identificou-se a necessidade da criação de um novo
layout atrativo aos alunos, tanto para sua diferenciação
de uma prova e/ou questionário, como para facilitar a
compreensão de uma questão referente aos itens que
despertaram a atenção do educando durante a visita ao
museu, a qual se agregou imagens. Vale dizer que em
uma das questões em que se previam alternativas prédeterminadas, acrescentou-se uma nova possibilidade
sugerida nos próprios formulários pelos estudantes.
Os resultados obtidos na aplicação dos novos
modelos de pesquisa de professores e estudantes foram
extremamente satisfatórios, pois se verificou que a
compreensão do questionário pelos respondentes foi
alcançada e que, de fato, trata-se de um modelo capaz
de contemplar os agentes envolvidos nas práticas
educativas em museus (coordenadores de núcleos
educativos, educadores de museus, professores e
estudantes), nas mais diversas tipologias de museus
(museus de Arte, História, Ciências, Literatura,
Etnologia, Esporte, Tecnológicos, dentre outros).
Por sua vez, este modelo também propicia a leitura
em conjunto dos dados pertinentes à prática educativa
nos museus da Secretaria da Cultura do Estado, o que
em última instância, possibilita a avaliação e a criação
de diretrizes para políticas públicas pela Unidade de
PreservaçãWo do Patrimônio Museológico, por isso
sua adoção a partir do ano de 2015, cujos resultados
tornam-se públicos na sequência deste trabalho.

3A

identificação do
respondente não
é solicitada a fim
de que este se
sinta à vontade
para realização de
eventuais críticas.
O único dado
que permite sua
identificação é o
endereço de e-mail,
cujo preenchimento
é colocado como
opcional.
4 Ficaram
fora desta
pesquisa o Museu
da Imigração,
o Museu Casa
de Portinari e a
Estação Pinacoteca,
os dois primeiros
em função de
estarem fechados
para reformulação
da expografia
e restauro dos
edifícios.
5 Para a
análise do perfil
do respondente
solicita-se apenas
a indicação do ano
escolar/série e o
nome da escola
para identificação
da rede de ensino a
qual pertence.
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Modelos de Pesquisa
Professores

A

pesquisa
aplicada
aos
professores
e
acompanhantes da visita educativa ao museu
é composta por nove questões, das quais cinco
são fechadas, três combinadas e uma aberta. Trata-se
de um questionário de autopreenchimento.
Nas questões, mapeiam-se fatores externos
à visita, a avaliação de seus principais aspectos, os
possíveis desdobramentos da visita em sala de aula e
abre-se um espaço para sugestões. Há um bloco para o
preenchimento de dados sobre o perfil do respondente,
no qual são demandados o nome da escola em que
atua, município, estado, região da cidade de São Paulo
em que se localiza a escola, cargo ocupado e, no caso
dos professores, a disciplina lecionada. Por fim, há
alguns dados informados previamente pelo educador
do museu: nome do educador que atendeu o grupo,
data, horário e ciclo da escola recebida.

P������� P����������
Com que antecedência você, professor(a), programou a visita?
2 meses ou mais

1 Mês

2 semanas

1 semana

Não Programei

Outro: ________________

Por quais meios informou-se sobre o museu visitado?
Site/Blog do museu
Redes Sociais
Folder
Internet
Escola
Não me informei
Outros. Quais? _______________________________________________________________________________________

Quais foram as principais diﬁculdades enfrentadas para realizar a visita?
Transporte
Nenhuma

Tempo de Locomoção
Infraestrutura do Museu
Infraestrutura da escola
Outras. Quais? _______________________________________________________________________

Comentários: ____________________________________________________________________________________

Como você avalia a atuação do(a) educador(a) do museu em relação à:

Participação na visita:
Exposição visitada
Temática do museu (ex: arte, história, ciências, etc):

Bom

Regular

Ruim

4

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

5

Você acredita que esta visita contribuirá com o trabalho desenvolvido em sala de aula?
Sim

3

Ótimo

Linguagem adequada a faixa etária:
Abordagem do conteúdo:
Abertura ao diálogo e participação:

Como você avalia o interesse dos alunos em relação à:

1
2

Não. Por quê? _______________________________________________________________________________

Em caso aﬁrmativo, assinale até 3 contribuições da visita ao museu para seus alunos:
Contato com objetos museológicos
Aprender sobre o tema especíﬁco do museu
Passear
Propiciar a sociabilização
Complementar conteúdos curriculares
Conhecer o museu
Outros: _____________________________________________________________________________________________

Você, professor(a), pretende realizar alguma atividade com seus alunos a partir da visita ao museu?
Sim. Qual? ____________________________________________________________________________________________
Não. Por qual razão? ____________________________________________________________________________________

De que maneira poderíamos melhorar nosso trabalho? Dê sua sugestão:

6
7
8
9

Nome da Escola: ________________________________________________________________________________
Município: ____________________________________________________ Estado: __________________________
Região da cidade de São Paulo em que se localiza a escola:
Norte
Sul
Leste
Oeste
Centro

A escola não é da cidade de São Paulo

Cargo ocupado na escola:_____________________ Caso seja professor, qual disciplina leciona:__________________
E-mail do professor (opcional):_____________________________________________________________________
Data: ____/____/_____ Horário: ______________ Educador do Museu: ____________________________________________
Ciclo:
Ed. Infantil
EJA

Ens. Fundamental Ciclo I
Ens. Técnico

Ens. Fundamental Ciclo II
Ens. Superior

Ens. Médio

nº
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Estudantes

O

questionário aplicado aos estudantes do Ensino
Fundamental Ciclo II é de autopreenchimento.
Além de um bloco em que se solicita o nome e
o ano escolar/série do respondente, há cinco questões
nas pesquisas aplicadas aos estudantes, das quais
duas são fechadas, duas abertas e uma combinada.
As questões buscam compreender as motivações do
interesse ou de sua ausência na visita educativa,
identificar os aspectos que se sobressaem na percepção
do aluno e, por fim, o estimula a deixar sugestões para
o melhoramento da visita.
A pesquisa não é aplicada a todos os estudantes do
grupo, de acordo com a metodologia estabelecida neste
processo. Assim, houve a aplicação de um questionário
a cada vinte participantes da turma agendada para
determinado horário. Como na maior parte dos museus
estaduais convencionou-se que cada turma de até 40
alunos é subdivida em dois grupos, cada qual atendido
por um educador distinto que transita simultaneamente
pelo espaço expositivo, tem-se geralmente aplicado
dois questionários por grupo de alunos recebido.

Olá estudante!
Queremos ouvir a sua opinião para melhorar
o nosso trabalho.
Nome da Escola: ___________________________________________________________
Ano Escolar/Série:
6º ano (5ª série)

7º ano (6ª série)

8º ano (7ª série)

9º ano (8ª série)

A visita foi interessante?
NÃO
SIM
Por quê? ________________________________________________________________________________
Marque com um x o que mais chamou sua atenção no educador do museu que fez a visita com seu grupo:
(marque no máximo 2 alternativas)

1
2

Deu informações, tornando a visita interessante.
Deu bastante informações, o que gerou cansaço no grupo.
Não deu oportunidade para o grupo participar da visita.
Outro. O que? _____________________________________________________________________
Estimulou a participação do grupo.

3

Assinale SIM ou NÃO nos itens abaixo que chamaram sua atenção durante a visita ao Museu:

O assunto do museu

(Arte, Ciências, História, Literatura, etc.)

SIM

NÃO

As obras observadas durante a visita
SIM

NÃO

O espaço/prédio do Museu
NÃO

SIM

O que você aprendeu ou descobriu nesta visita?

4

De que maneira poderíamos melhorar sua visita ao Museu? Dê sua sugestão.

5

Educador do Museu:

Data: ___/___/____

nº
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Universo da Amostra

A

Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo,
por meio de sua Unidade de Preservação do
Patrimônio Museológico, atua em parceria
com organizações sociais na gestão de 18 Museus
do Estado, sendo 14 Museus na capital (Catavento,
Casa Guilherme de Almeida, Casa das Rosas, Estação
Pinacoteca, Memorial da Resistência, Museu Afro Brasil,
Museu de Arte Sacra de São Paulo, Museu da Casa
Brasileira, Museu do Futebol, Museu da Imagem e do
Som, Museu da Imigração, Museu da Língua Portuguesa,
Paço das Artes e Pinacoteca de São Paulo), um no
litoral (Museu do Café - Santos-SP) e três no interior
do estado (Museu Casa de Portinari - Brodowski-SP,
Museu Felícia Leirner - Campos do Jordão-SP e Museu
Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre - Tupã-SP).
Em 2015, a Unidade de Preservação do Patrimônio
Museológico registrou um total de público escolar nos
18 museus da Secretaria da Cultura de 508.430, sendo
326.708 estudantes e professores oriundos de escolas
públicas e 181.722, de escolas privadas. São apenas
os professores e estudantes que realizaram visitas
agendadas a esses museus, que compõem o universo
da amostra apresentado nesta análise.

Professores
Aplicou-se ao longo do período, entre os meses
de junho e dezembro de 2015, 1600 questionários aos
professores e acompanhantes de visitas educativas
agendadas aos museus da Secretaria da Cultura do
Estado.

Estudantes
Foram aplicados 821 questionários no período
de abril a dezembro de 2015 aos estudantes do
Ensino Fundamental Ciclo II que visitaram os museus
pertencentes à Secretaria da Cultura do Estado.
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Considerações Sobre
o Universo da Amostra

H

6

Museu de
Arte Sacra de São
Paulo e Museu da
Imigração.
7 Catavento,
Estação Pinacoteca,
Museu Afro Brasil,
Museu do Café,
Museu Casa de
Portinari, Museu do
Futebol, Museu da
Língua Portuguesa
e Pinacoteca de São
Paulo.
8 Casa das
Rosas, Memorial da
Resistência, Museu
da Casa Brasileira,
Museu Felícia
Leirner, Museu da
Imagem e do Som,
Museu Histórico e
Pedagógico Índia
Vanuíre e Paço das
Artes.

ouve instituições que adotaram o modelo de
pesquisa enquanto padrão, por isso sua aplicação
ocorreu durante todo semestre analisado6. Por
sua vez, naquelas em que já havia um formulário de
pesquisa próprio, compactuou-se a aplicação ao longo
de um mês em cada semestre. Importante ressaltar que
uma das premissas para aplicação dos questionários foi
que as instituições que já possuíam pesquisas voltadas
ao público escolar não descontinuassem a aplicação
destas, a fim de não perder sua série histórica.
Para o cálculo da quantidade de questionários a ser
aplicada, convencionaram-se duas possibilidades. Nas
instituições que recebem uma quantidade significativa
de grupos escolares, estabeleceu-se a metodologia do
cálculo amostral, que, com base no fluxo de visitantes
escolares de anos anteriores, permite a definição prévia
da quantidade mínima de pesquisas aplicadas, a fim
de assegurar um grau de confiabilidade convencionado
em 90%, com erro amostral de 5%7. Já para aquelas
instituições que recebem um fluxo mais diminuto de
professores e estudantes do Ensino Fundamental Ciclo
II, orientou-se que os questionários fossem aplicados
a todos os professores e estudantes matriculados neste
ciclo8. Sendo assim, ainda que fundamentais para a
análise conjunta da visita educativa nos equipamentos
da Secretaria da Cultura do Estado, devem-se analisar
com cautela os dados particulares das instituições com
uma amostragem reduzida de questionários.
Foi estabelecido que o questionário direcionado aos
professores seria aplicado aos responsáveis por grupos
de qualquer ciclo escolar, enquanto que o dos estudantes
aplicar-se-ia apenas aos matriculados no Ensino
Fundamental Ciclo II. Mediante o exposto, justificase a disparidade entre o número de questionários
coletados entre professores e estudantes.

14

Localização dos museus pertencentes à Secretaria
da Cultura do Estado de São Paulo
MUSEU CASA DE PORTINARI

ARAÇATUBA

SÃO JOSÉ
DO
RIO PRETO

FRANCA

BARETOS

RIBEIRÃO PRETO
CENTRAL
PRESIDENTE
PRUDENTE

BAURU

CAMPINAS

CASA GUILHERME DE ALMEIDA
CASA DAS ROSAS
CATAVENTO
ESTAÇÃO PINACOTECA
MEMORIAL DA RESISTÊNCIA
MUSEU AFRO BRASIL
MUSEU DE ARTE SACRA - SP
MUSEU DA CASA BRASILEIRA
MUSEU DO FUTEBOL
MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
MUSEU DA IMIGRAÇÃO
MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA
PAÇO DAS ARTES
PINACOTECA DE SÃO PAULO

MARÍLIA
RM
CAMPINAS

MUSEU HISTÓRICO E
PEDAGÓGICO ÌNDIA VANUÍRE

SÃO JOSÉ
DOS COMPOS
RM
SÃO PAULO

SOROCABA

REGISTRO

*O mapa do estado está dividido pelas regiões administrativas

DA
XA A
I
BA TIST
M
R SAN

MUSEU FELÍCIA LEINER

MUSEU DO CAFÉ
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Conhecendo o Público Escolar dos Museus
da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo

Professores

Pesquisa de Professores

Perfil dos
Respondentes
Ciclo escolar para os quais lecionam
O reconhecimento do papel educativo dos museus tem refletido na estruturação de núcleos
de educação nessas instituições, que atuam no atendimento ao público e no desenvolvimento
de ações junto à comunidade. No âmbito dos núcleos de educação mais especificamente, o
público com maior procura por agendamento e atendimento é o escolar. Entre os museus
da SEC, o perfil de público escolar que se desenhou ao longo de 2015 foi de grupos de
estudantes do ensino regular, acompanhados por seus professores (80,1% dos casos), em
maioria matriculados no Ensino Fundamental, sendo 42,6% do Ciclo II e 30,4% do Ciclo I,
ou seja, aproximadamente 3/4 do atendimento foi dedicado a estudantes de 6 a 15 anos,
quase metade cursando entre o 6º e o 9º ano (antiga 5ª a 8ª série) e pouco mais de 1/4
cursando do 1º ao 5º ano (antiga pré-escola a 4ª série).

Ciclo Escolar
Professores
que lecionam
para estudantes do
Ensino Fundamental
Ciclo II, representam a
principal parcela do público
escolar atendido pelos
museus da Secretaria da
Cultura do Estado de São
Paulo, ocupando 42,6%
do atendimento.

42,6%

30,4%

15,4%

3,8%

Ensino
Fund.
Ciclo II

Ensino
Fund.
Ciclo I

Ensino
Médio

Educação
Infantil

5,6%

1,7%

1,4%

0,7%

Ensino
Superior

Ensino
Técnico

EJA

Em Branco

17

Ciclos atendidos por museu
EM BRANCO
EJA

20%

ENS. SUPERIOR

22,7%

12,1%

4,9%

46,3%

63,6%

ENS. FUND. I

33,3%

3,5%

ESTAÇÃO
PINACOTECA

MEMORIAL
DA
RESISTÊNCIA

MUSEU
AFRO
BRASIL

Apesar
da notoriedade do
Ensino Fundamental Ciclo
II em quase todos os museus,
é possível perceber algumas
instituições que se destacam no
atendimento a outros ciclos, como
no caso do Memorial da Resistência
no atendimento a estudantes do Ensino
Médio ou o Paço das Artes a estudantes
do Ensino Fundamental Ciclo II. Podemos
compreender esses resultados que fogem
drasticamente da linha média entre os
museus, considerando a temática
da instituição ou parcerias que
tenham sido firmadas nesse
período.

MUSEU
DE
ARTE
SACRA

1,3%
0,7%
0,2%

1,5%
1,5%
9,1%

34,9%

30,3%

3,2%

75%

47,1%

3,2%

100%

31,4%
53,4%

93,5%

45,5%

22,6%

17,6%

25%
9,1%

MUSEU
DA
CASA
BRASILEIRA

77,4%

13,7%

43,5%

11,3%

9,8%

7,8%

75,6%

17,2%

23,5%

3,9%

47,8%

31,8%

43,2%

24,2%

1,2%

CATAVENTO

2,4%
7,3%

85,4%

43%

ED. INFANTIL

8,7%

4,5%

18,6%

26,4%

2,4%
2,4%

35,3%

80%

CASA
DAS
ROSAS

4,5%

4,4%

52,8%

ENS. MÉDIO

6,8%

8,3%
6,9%

0,4%
3,7%

ENS. TÉCNICO

ENS. FUND. II

1,4%
0,7%
1,4%
2,1%

MUSEU
CASA
DE
PORTINARI

19,5%

12,9%

MUSEU
DO
CAFÉ

2%

MUSEU
FELÍCIA
LEIRNER

MUSEU
DO
FUTEBOL

MIS

12,1%

6,5%

MUSEU
MUSEU
MUSEU DA
HISTÓRICO E
DA
LÍNGUA
IMIGRAÇÃO PEDAGÓGICO PORTUGUESA
ÍNDIA
VANUÍRE

PAÇO
DAS
ARTES

1,1%

1,1%

PINACOTECA
DE
SÃO PAULO

Deve-se ainda perceber as particularidades de cada museu, que desenha
perfis de públicos específicos mediante sua temática, seu tipo de acervo – ou
ausência de acervo – sua localização e relacionamento com a comunidade escolar.
O Memorial da Resistência, por exemplo, atrai mais estudantes matriculados
no Ensino Médio, o que é justificado pela sua temática, abordada nas escolas
geralmente entre as turmas desse ciclo. Este também é o caso do Museu de Arte
Sacra de São Paulo, em que há uma porcentagem significativa de estudantes do
Ensino Médio em função da tipologia de acervo salvaguardado. Paralelamente,
no caso deste museu, as parcerias firmadas com instituições do entorno, que
permitem o deslocamento a pé pelos grupos, explicam o fato de que o índice
de estudantes deste ciclo é proporcional à porcentagem de escolas atendidas
situadas na região central da cidade. O Museu do Café também apresentou uma
parcela significativa desse público, o que pode ser compreendido pela preferência
em organizar viagens de longa distância para os estudantes dessa faixa etária.
Outros ciclos são pouco mencionados em todos os museus: apenas o Museu
da Casa Brasileira, o Museu de Arte Sacra e o Museu Índia Vanuíre apresentam
uma parcela significativa de estudantes de Educação Infantil e a Casa das Rosas
apresenta estudantes do Ensino Superior.
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Cargo
Cargo ocupado
O perfil dos respondentes, mais especificamente, é
formado em maioria por professores (cerca de 80% das
declarações); a segunda ocupação mais mencionada foi
de coordenadores ou assistentes de coordenação, com
6,2% das respostas. Daqueles que se identificaram
como professores, 22,4% não revelaram qual disciplina
lecionam e 21,8% se identificaram como professores
polivalentes. Das disciplinas mencionadas, história é a
que aparece com o maior número de menções (13,6%)
e, em seguida, português (9,4%). Verificou-se, nesse
período, uma mudança de perfil dos respondentes
decorrente do fim do Programa Cultura é Curriculo
da Secretaria de Estado da Educação, realizado pela
Fundação para o Desenvolvimento da Educação, que
subsidiava o transporte e o lanche para as visitas de
estudantes de escolas estaduais aos equipamentos
culturais. Devido à logística empregada pelo programa
os grupos eram acompanhados, em sua maioria, por
estagiários e inspetores de alunos. Após a suspensão
do programa no ano de 2015 notou-se que houve
uma incidência maior do número de professores que
passaram a programar e acompanhar os estudantes
nas visitas aos museus.

Cerca
de 80%
dos respondentes
são professores,
exceto no MIS em que
este número cai para
metade da amostra. Nesta
instituição chama-nos a
atenção o fato de que
¼ se identificou como
mediador/educador.
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Rede de Ensino
Rede de ensino
Na amostragem, 63,2% dos grupos atendidos são
provenientes de escolas públicas, sendo 37,9% da
rede municipal de ensino e 25,3% da estadual; um
quadro relevante, considerando o cenário de redução
de verbas intensificado no ano de 2015 e da interrupção
do Programa Cultura é Currículo, da Secretaria Estadual
da Educação, sem previsão de retorno. Esses dados
demonstram que, mesmo com a atual ausência de
política pública para investimento direto no transporte
de estudantes e professores de escolas públicas aos
museus da Secretaria da Cultura, a diretriz da Unidade
de Preservação do Patrimônio Museológico de priorizar
60% das vagas para estudantes de escolas públicas
tem sido posta em prática. Ainda que, em 2015, com o
cancelamento do Programa Cultura é Currículo, a UPPM
tenha flexibilizado essa diretriz, os dados revelam
que ela permanece como prática. O alto índice de
atendimento a esses grupos demonstra a preocupação
dos núcleos educativos e o engajamento dos museus
em democratizar e ampliar o acesso à população. Esse
resultado é fruto de diversas medidas adotadas pelas
instituições, que vão desde privilegiar o agendamento
de escolas públicas, até consolidar parcerias com
escolas do entorno ou diretorias de ensino, tanto da
rede municipal como da estadual.

0,2% 1,4%

37,9%

25,3%

32,4%
Apesar
do cenário
de redução de
verbas, 63,2% dos
grupos atendidos pelos
museus da SEC em 2015
pertencem à rede pública
de ensino, sendo 37,9%
escolas municipais e
25,3% estaduais.
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Rede de Ensino por museu

EM BRANCO

1,2%

40%

38,8%

12,1%

8,7%

22,5%

22%

4,5%

7,3%

20,5%

26%

31,2%

25%
37,3%

12,1%

52,9%

PARTICULAR

45%

33,3%

38,1%

43,9%
87,1%

24,4%

FEDERAL

58,5%

21,1%

47,1%

ESTADUAL

91,3%

50%

29,4%

79,5%

75,8%

11,7%

14%

26,2%

60%
62,1%
47,1%

43,9%

48,8%

38,8%

MUNICIPAL

27%

18,3%

CASA
DAS
ROSAS

CATAVENTO

ESTAÇÃO
PINACOTECA

MEMORIAL
DA
RESISTÊNCIA

54,8%

43,3%
23,5%

35,7%

25%
12,9%

9,8%

MUSEU
AFRO
BRASIL

Todas as redes
de ensino têm sua
representatividade com
mais ou menos força em
cada instituição, com exceção
da rede federal de ensino que
compreende principalmente
universidades e escolas técnicas
– público menos expressivo
no atendimento dos núcleos
educativos dos museus
da SEC.

MUSEU
DE
ARTE
SACRA

MUSEU
DA
CASA
BRASILEIRA

MUSEU
CASA
PORTINARI

MUSEU
DO
CAFÉ

MUSEU
FELÍCIA
LEIRNER

MUSEU
DO
FUTEBOL

MIS

MUSEU
MUSEU
MUSEU
DA
HISTÓRICO E
DA
IMIGRAÇÃO PADAGÓGICO
LÍNGUA
ÍNDIA
PORTUGUESA
VANUÍRE

PAÇO
DAS
ARTES

PINACOTECA
DE
SÃO PAULO

A temática do museu, sua localização e parcerias vão desenhar os públicos
que procuram os educativos. Apesar da predominância de escolas da rede
pública de ensino no contexto geral dos museus, o Museu do Café e o Museu da
Imigração apresentam um índice elevado de atendimento a escolas privadas, com
cerca de 50% dos grupos. Em contrapartida, o Paço das Artes e o Museu Felícia
Leirner apresentam índices de cerca de 90% de atendimento às escolas públicas
(escolas estaduais no primeiro caso e municipais no segundo), fruto de parcerias
firmadas por essas instituições. O Paço das Artes, tendo firmado parcerias com a
diretoria estadual de ensino da zona oeste, possui inevitavelmente uma parcela
que compreende mais de 80% de grupos da rede estadual, o contrário do Museu
Felícia Leirner, que possui parceria com a Prefeitura de Campos do Jordão.
As redes de ensino, em parte, determinam o perfil do público atendido pelos
educativos, considerando as responsabilidades de cada uma delas em relação
à oferta de vagas aos diferentes ciclos escolares. Ou seja, é compreensível que
58,5% das escolas atendidas pelo Memorial da Resistência sejam da rede estadual,
já que seu maior público são grupos do Ensino Médio (ciclo de responsabilidade
do Governo do Estado). O mesmo ocorre com o Paço das Artes, atendendo
estudantes dos Ensinos Fundamental Ciclo II e Médio.
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Localização das Escolas dos
Museus do Interior e do Litoral

Localização das escolas
Outro aspecto importante para a compreensão do
perfil de público está relacionado à localização, tanto
dos museus como das escolas que procuraram o serviço
oferecido pelos núcleos educativos em 2015. O Museu
Felícia Leirner e o Museu Histórico e Pedagógico Índia
Vanuíre, por exemplo, apontam uma relação intensa
com a comunidade local, com cerca de 50% a 70%
de grupos de escolas situadas na mesma cidade do
museu, diferentemente do resultado apresentado pelo
Museu do Café, que atendeu mais escolas da capital do
estado e de outros municípios do que de Santos, onde
se localiza, ou de outras cidades litorâneas. O Museu
Casa de Portinari e o Museu Histórico e Pedagógico
Índia Vanuíre, por estarem localizados em regiões mais
distantes da capital, tornam-se pontos de referência
para professores atuantes no interior, o que justifica
os seus altos índices de visitação por escolas de outras
cidades do estado.

17,4%

38,8%

8,7%

47%
56,8%

37,6%

73,9%
20,5%

53%

10,6%
22,7%
12,9%

Os
Museus
do interior do
estado são visitados
principalmente por
grupos da mesma
cidade em que se situa
e de outras cidades do
Estado.

Museu
do
Café

Museu
Felícia
Leirner

Museu
Casa
de
Portinari

Museu
Histórico e
Pedagógico
Índia
Vanuíre
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LocalizaçãoDOS
dos MUSEUS
LOCALIZAÇÃO
Museus da Capital
PERTENCENTES
À SEC
CASA GUILHERME DE ALMEIDA

Os museus da capital apresentaram um índice
de 72,1% de atendimento às escolas localizadas
na metrópole, sendo 51,3% da cidade de São
Paulo e 20,8% em cidades que compõem a região
metropolitana. Entretanto, apesar desse número
representar quase 2/3 do atendimento, é importante
ressaltar que a ideia de entorno e/ou comunidade
local para a capital é diferente daquela atribuída
aos museus localizados no interior do estado. Ao
considerarmos a dimensão geográfica da cidade
de São Paulo e a quantidade de escolas que nela
se concentram, independentemente da rede de
ensino, é perceptível a inexpressível relação com
a comunidade escolar local se diminuirmos o raio
geográfico do entorno para a divisão regional em
que se localiza o museu. Dos 13 museus da capital
participantes da pesquisa, oito estão localizados
na região central e os outros cinco em regiões
entendidas como centro expandido. Entre os
professores que atuam nas escolas localizadas na
capital, mais da metade trabalha em escolas situadas
nas zonas sul e leste (56,5%). Vale ressaltar,
porém, que essas são as duas maiores regiões da
cidade, tanto geográfica como demograficamente,
o que justifica o alto índice de escolas atendidas
em visitas educativas dessas regiões. Entretanto,
museus como o Paço das Artes e o Museu de Arte
Sacra apresentaram resultados muito diferentes
dos outros, com índices elevados de atendimento
às escolas da região onde estão localizados. Este
dado é justificado, como dito anteriormente, pelas
parcerias que esses museus consolidaram com
escolas e diretorias de ensino a fim de estabelecer
relações de proximidade com o entorno e fomentar
a visitação.

ESTAÇÃO PINACOTECA
MEMORIAL DA RESISTÊNCIA
MUSEU DE ARTE SACRA - SP
MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA
PINACOTECA DE SÃO PAULO

NORTE 2

BOM
RETIRO

MUSEU DO FUTEBOL
CASA DAS ROSAS

PAÇO DAS ARTES

NORTE 1

PERDIZES

CENTRO

CONSOLAÇÃO
BUTANTÃ

SÉ

MOOCA

LESTE 1
LESTE 2

PINHEIROS

OESTE
MOEMA

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

SUL 1

MUSEU DA CASA BRASILEIRA

MUSEU DA IMIGRAÇÃO
CATAVENTO
MUSEU AFRO-BRASIL

SUL 2

Dos 18
museus geridos pela
Secretaria de Cultura do
Estado de São Paulo, 14 ficam
na capital. Se considerarmos
também a região metropolitana de
São Paulo, teremos uma média de
72,1% do atendimento dentro de um
raio geográfico demarcado. Apenas
alguns museus, como o Catavento,
o Museu da Língua Portuguesa e
o Museu do Futebol apresentam
exceções recebendo uma parcela
significativa de escolas de
outras regiões
do estado.
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Município das Escolas Atendidas pelos Museus da Capital - Geral
0,7% 1,3%

2,5%

51,3%
20,8%

Há uma
porcentagem
significativa de escolas
localizadas fora da capital
que visitaram os museus
no ano de 2015, apesar do
encerramento do Programa
Cultura é Currículo, em função
do esforço empreendido pelos
núcleos educativos em
realizar parcerias com as
prefeituras.

23,5%

Município das Escolas Atendidas pelos Museus da Capital - Estratificado por Museu

EM BRANCO

20%

CIDADES
DE OUTROS
ESTADOS

0,8%
4,1%

12,1%

1,4%

36,6%
45,5%

80%

0,5%

11,3%
40,5%

3,9%

31,7%

22%

100%

4,9%

100%

37,6%

58,7%

48,8%

48,5%

100%

14,6%

17,8%

REGIÃO
METROPOLITANA
DE SÃO PAULO

5,4%

16,7%

22,5%

3,3%

27,4%

8,8%

39,4%

29%

2,2%

24,4%

67,2%

LITORAL

0,4%

9,8%

19,6%

0,7%

INTERIOR

4,9%

38,7%

42,9%

39%

28,5%

28%

CAPITAL

CASA
DAS
ROSAS

CATAVENTO

ESTAÇÃO
PINACOTECA

MEMORIAL
DA
RESISTÊNCIA

MUSEU
AFRO
BRASIL

MUSEU
DE
ARTE
SACRA

MUSEU
DA
CASA
BRASILEIRA

MUSEU
DO
FUTEBOL

MIS

MUSEU
DA
IMIGRAÇÃO

MUSEU
DA
LÍNGUA
PORTUGUESA

PAÇO
DAS
ARTES

PINACOTECA
DE
SÃO PAULO
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Sobre a Visita

Com que antecedência você,
professor(a), programou a visita?

Antecedência da programação da visita
As perguntas do questionário foram elaboradas de
forma a possibilitar o mapeamento dos três momentos
que envolvem a visitação ao museu: o antes, o durante
e o depois. Sendo assim, é possível analisar o conjunto
das respostas dividindo-o em blocos correspondentes
a cada um destes momentos.
O primeiro bloco, composto pelas perguntas de 1 a
3, analisa o tempo de programação da visita, os meios
pelos quais o responsável tomou ciência do museu e
os percalços que enfrentou para realizar a visita. Nesta
amostragem, 77,1% dos responsáveis afirmam ter se
programado com pelo menos um mês de antecedência
(39,4%, 2 meses ou mais, e 37,7%, um mês). Este dado
pode ser compreendido pelo tempo estabelecido pelos
museus para a abertura da agenda, que é geralmente
com um mês de antecedência. O contexto da ausência
de grupos trazidos pelo Programa Cultura é Currículo
também contribui para este fator, considerando que a
responsabilidade pelo agendamento e organização da
visita não ficava a cargo do professor ou da escola.
Assim, transferindo esta responsabilidade para a escola
e/ou ao professor, os índices de antecedência sobem. As
outras opções foram pouco assinaladas, não recebendo
mais que 20,3% das menções (2 semanas, 6,2%;
1 semana, 4,4%; Não programei, 4,3%; Outro, 5,4%).
Os responsáveis que alegam não ter se programado
para a visita, em geral, correspondem a professores
de outras disciplinas não afins à temática do museu
ou outros funcionários da escola que foram ao museu
somente para acompanhar o grupo.

2,6%

5,4%

4,3%
4,4%
6,2%

39,4%

37,7%
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Com que antecedência você, professor(a), programou a visita?
Estratificado por Museu

2 MESES OU MAIS

25%

1 MÊS

6,2%

6,1%

2,2%
2,9%
2,1%
2,9%

6,1%
6,1%

1,4%
2,8%
0,7%

2,4%

13,4%

2,3%

3,4%
13,2%

11,4%
25%

41,5%

20,5%

10,8%

23,5%

9,8%

8,7%

2,4%
2,4%

3,9%
9,8%

2,4%

2,9%
4%
4,2%
2%
2%

4,5%
4,5%

7,1%
7,1%

24,2%

34,2%

26,1%

12,9%

3,2%
2,2%
4,3%
4,3%

41,9%

42,9%
22,6%

16,7%

39,2%

3,2%

12,9%

8,7%
46,3%

52,8%

1 SEMANA

7,3%

4,3%

6,4%

37,6%

8,7%
18,8%

2,5%

21,2%

2 SEMANAS

7,3%

35,8%

NÃO PROGRAMEI

75%

OUTRO

39,4%

65,9%

47,1%

44,7%

21,7%

48,8%
28,9%

EM BRANCO

18,2%

75%

37,3%

27,9%

21,2%

41,9%

50,8%

41,5%

31,8%

21,7%
10,6%

CASA
DAS
ROSAS

CATAVENTO

ESTAÇÃO
PINACOTECA

44,1%

42,9%

MEMORIAL
DA
RESISTÊNCIA

MUSEU
AFRO
BRASIL

MUSEU
DE
ARTE
SACRA

MUSEU
DA
CASA
BRASILEIRA

MUSEU
CASA
DE
PORTINARI

MUSEU
DO
CAFÉ

6,5%

MUSEU
FELÍCIA
LEIRNER

MUSEU
DO
FUTEBOL

MIS

MUSEU
DA
IMIGRAÇÃO

MUSEU
HISTÓRICO E
PEDAGÓGICO
ÍNDIA
VANUÍRE

MUSEU
DA
LÍNGUA
PORTUGUESA

PAÇO
DAS
ARTES

PINACOTECA
DE
SÃO PAULO

77,1%
dos professores
e responsáveis têm
programado a sua visita
com um mês ou mais de
antecedência.
Exceção a essa norma são os
museus Índia Vanuíre e Museu
do Café, em que cerca de 25%
dos professores programaram a
visita com apenas uma semana
de antecedência ou não a
programaram.

26

Meios de Informação
41,4%

Canais a partir dos quais se informou sobre a visita
As plataformas de comunicação online se mostraram como
o maior meio de acesso a informações sobre os museus no
contexto geral, com cerca de 53% das respostas somando as
opções “Internet” (24,6%), “Redes Sociais” (5,0%) e Site/
Blog do museu” (23,8%). Outra importante fonte de acesso
à informação é a própria escola onde o responsável atua,
com 41,4% das respostas. O Paço das Artes e o Museu do
Café, por exemplo, apresentaram índices superiores à 70%
de responsáveis que souberam sobre o museu na escola. O
folder é o meio menos eficaz, com apenas 1,9% das respostas.
Apenas o Museu Felícia Leirner apresentou um índice de 13%
de menções a esta opção.

24,6%

23,2%

As
plataformas
online de divulgação
representam a principal
fonte de conhecimento
sobre os museus. A escola
também se configura como
um importante espaço de
divulgação das ações
educativas
dos museus.

5%

1,9%

13,3%

4,6%
1,4%

Por quais meios informou-se sobre o museu visitado? - Estratificado por Museu
EM BRANCO
12,2%

OUTROS

9,1%
3,3%

NÃO ME
INFORMEI

13,2%

ESCOLA

30,2%

INTERNET

1,2%

2,8%

34,1%

42,4%

4,3%

2%

2,4%
26,8%

26,8%

2,2%

2%

10,8%

50%

31,5%

60,9%

46,1%

45,2%

39%

34,1%

20%

1,7%
3,3%
27,3%

20%

CASA
DAS
ROSAS

CATAVENTO

31%

3,2%
6,5%
3,2%

35,8%
30,3%

28,1%

30,3%

1,1%

11,1%

8,6%

11,9%

11,8%

35,3%

97,6%

36,4%

16,7%
31,7%

SITE/ BLOG
DO MUSEU

13%

20,6%

22,5%

60%

FOLDER
REDES
SOCIAIS

7,3%

4,3%
2%

9,1%
21,2%

ESTAÇÃO
PINACOTECA

4,9%
12,2%

5,6%
24,6%

MEMORIAL
DA
RESISTÊNCIA

26,8%

MUSEU
AFRO
BRASIL

18,1%

25%

1,5%
6,4%
17,6%

MUSEU
DE
ARTE
SACRA

25%

7,3%

5,6%
17,4%

7,4%

13%

27,8%

MUSEU
CASA
DE
PORTINARI

24,9%

3,9%

0,7%
3,3%

42,9%

71%
29%

2,4%

1,2%

MUSEU
DA
CASA
BRASILEIRA

62,1%

31,4%

MUSEU
DO
CAFÉ

9,8%
34,1%
21,6%

4,3%
4,3%

MUSEU
FELÍCIA
LEIRNER

MUSEU
DO
FUTEBOL

MIS

2,4%
12,1%

31,6%

7,6%
3%
6,1%

7,1%
23,8%

MUSEU
MUSEU
MUSEU
DA
HISTÓRICO E
DA
IMIGRAÇÃO PEDAGÓGICO
LÍNGUA
ÍNDIA
PORTUGUESA
VANUÍRE

4,3%
6,5%
6,5%
12,9%

PAÇO
DAS
ARTES

6,5%
22,6%

PINACOTECA
DE
SÃO PAULO
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Proporção geral das dificuldades
Dificuldades enfrentadas para a realização da visita
Por fim, 70,7% dos responsáveis alegaram não ter enfrentado
nenhum tipo de dificuldade para realizar a visita. Dentre as
dificuldades mencionadas (463 respostas correspondem à
100%) o transporte e o tempo de locomoção foram as opções
mais assinaladas, 39,3% e 28,9% respectivamente. O índice
de 63,3% de atendimento a escolas públicas justifica a
marcada dificuldade para conseguir transporte, considerando
que em poucos casos essas escolas conseguem realizar saídas
com recursos próprios.

39,31%

28,94%
20,3%

9,07%
2,38%

Dificuldades enfrentadas para
realizar a visita
Transporte

70,69%

11,38%

8,38%
2,63%

Nenhuma

Transporte

Tempo de
Locomoção

Infraestr.
da Escola

7,06%

5,88%

Em Branco

Outros

0,69%
Infraestr.
do Museu

Tempo de
Locomoção

Infraestr.
da Escola

Infraestr.
do Museu

Outros

As menções ao tempo de locomoção podem ser
compreendidas mediante ao fato das escolas não
estarem próximas aos museus, como é o caso de
mais da metade das escolas atendidas pelos museus
da capital, sujeitas ao trânsito da cidade, ou como no
caso do Museu do Café, que recebe muitas escolas da
cidade de São Paulo. O Museu Felícia Leirner também
apresentou um alto índice de menções ao tempo de
locomoção (50%), o que é justificado pela localização
do museu, distante do centro da cidade de Campos do
Jordão.
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Como você avalia a atuação do
educador em relação à:

Avaliação da atuação do educador
O segundo bloco, composto pelas perguntas de 4
a 7, analisa a visita, desde aspectos formais como a
atuação do educador e o espaço visitado, a aspectos
subjetivos como as contribuições que a visita ofereceu
aos estudantes e ao trabalho desenvolvido pelo
professor em sala de aula.
A primeira pergunta deste bloco propõe ao responsável
avaliar a atuação do educador em três aspectos:
linguagem adequada à faixa etária; abordagem do
conteúdo; e abertura ao diálogo e participação. Na
amostragem, 81,1% (média entre os três aspectos)
dos responsáveis assinalaram a alternativa ótimo em
relação à atuação dos educadores (82,4%, 79,6%
e 81,4% respectivamente). Esse resultado é reflexo
da profissionalização dos educadores, bem como da
formação de equipes fixas e da preocupação dos núcleos
educativos em atender demandas específicas desse
perfil de público - faixa etária, conteúdos curriculares,
entre outros.

2,3%
0,2%
0,1%
0,9%
14,3%

82,4%

2,2%
1,8%
0,1%
0,8%
15,6%

79,6%

2,2%
1,9%
0,2%
1,2%
13,1%

81,4%

Os
educadores
dos museus da SEC
receberam altos índices
de satisfação, com uma
média de 81,1% das
respostas que qualificaram
os aspectos avaliados
como “ótimo”.
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Avaliação do interesse dos alunos em
relação à visita
A segunda questão propõe ao responsável avaliar
o interesse do grupo, também em três aspectos:
participação na visita; exposição visitada; e temática
do museu. Cerca de 70% dos respondentes (média
entre os três aspectos) assinalaram como ótimo o
interesse dos estudantes (65,9%, 69,8% e 72,6%
respectivamente). Os resultados indicam a propensão
dos professores de serem mais rígidos ao avaliarem
seus alunos, do que ao avaliarem os educadores na
questão anterior. Ainda assim, na visão dos professores
e/ou responsáveis, é elevado o índice de interesse dos
alunos, tanto na visita como no espaço/temática do
museu. Não há grandes diferenças entre os resultados
apresentados pelos museus para estas duas perguntas.

Como você avalia o interesse dos
alunos em relação à:

0,1%
0,2%
0,1%

1,9%
1,8%

2,3%

26,5%

23,9%

1,2%

2,4%

31,9%

72,6%
65,9%

69,8%

Participação
na Visita

Exposição
Visitada

Temática
do Museu
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Contribuições da visita ao trabalho desenvolvido em sala de aula
As questões 6 e 7, sendo complementares uma da outra, investigam se a visita ao museu
contribuiu para o trabalho desenvolvido pelo professor e, no caso positivo, quais foram essas
contribuições.
Na amostragem, 99% dos respondentes acreditam que a visita contribuiu com o trabalho
desenvolvido em sala de aula, sendo que a maior contribuição, no contexto geral dos museus,
é a complementação de conteúdos curriculares (68,7% das menções). Particularmente,
cada museu apresenta resultados específicos mediante sua temática, sua tipologia de
acervo e espaço/prédio. O Memorial da Resistência, o Museu da Imigração e o Museu
Afro Brasil, por exemplo, que trabalham com uma temática muito específica, apresentam
porcentagens maiores na alternativa relacionada à temática do museu (88,7%, 88,1% e
87,8% respectivamente). Museus que possuem acervo ou que o privilegiam nas visitas,
apresentam índices maiores na alternativa relacionada ao contato com o acervo (Museu de
Arte Sacra, com 67,6%, Museu Felícia Leirner, com 65,2%, entre outros). A contribuição
menos assinalada foi a alternativa “Passear”.

Contribuições
68,7%

67,4%

“Complementar
os conteúdos
curriculares” e
“Aprender sobre o tema
específico do museu”
são as duas contribuições
mais assinaladas pelos
professores que visitaram
os museus da SEC
em 2015.

61,2%

37,3%

33,4%

7,1%

Complementar Aprender
Contato
Propiciar a
Conteúdos
Sobre
com
Socialização
Curriculares
Tema
Objetos
Específico Museológicos

Conhecer
o Museu

Passear

5,3%

4%

2,4%

Em Branco

Outros

Anulada
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Contribuições da visita para os alunos - Estratificado por Museu
ANULADA
EM BRANCO

1,1%
2,4%
3%

OUTROS
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O MUSEU

36,4%
80%

15,2%

COMPLEMENTAR
CONTEÚDOS
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2,8%
73,2%

20%
63,6%

34,1%
10,3%
0,5%
4,4%
6,4%

87,8%

9,1%
75%

20%

54,5%

43,7%
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20%

60,9%

25%

34,1%
12,2%
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47,1%
11,8%

75%

18,2%

22,5%
100%
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11,9%

39,7%
6,8%
82,1%

54,9%

65,2%
56,5%
8,2%
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63,4%
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18,2%
18,2%
7,6%
15,2%
4,5%

7,1%

81%

5,9%
43,5%

45,2%

46,2%
8,6%

29%
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88,1%
69%

25,8%

49,5%
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35,7%

62,1%
75%

47,9%
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50%

53,9%
45,5%

39,1%

5,9%

53,9%

88,7%

51,2%

13%
4,3%

13,6%

33,3%

60%

100%
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TEMA ESPECÍFICO
DO MUSEU

27,5%

4,9%
17,1%
4,9%
58,5%

81,8%
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67,7%
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68,8%

50%
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Realização de atividades a partir da visita
ao museu
Por fim, a questão 8, ao perguntar aos professores
se pretendem desenvolver atividades com seus
estudantes a partir da visita, tem a intenção de mapear
os possíveis desdobramentos do encontro. Cerca de
90% dos professores/responsáveis pretendem realizar
atividades com suas turmas, geralmente relacionadas
diretamente com a disciplina afim à temática do museu.
Os 5,1% que responderam “não” a essa questão,
em geral, são professores de disciplinas que não se
relacionam diretamente com a temática do museu ou
outros funcionários que foram ao museu somente para
acompanhar os grupos.

Você, professor(a), pretende realizar alguma
atividade com seus alunos a partir
da visita ao museu?
4,06%

5,13%

90,81%
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Maneiras a partir das
quais a visita poderia
ser melhorada

Proporção geral das sugestões

Sugestões
Com interesse em ouvir abertamente os professores
e/ou responsáveis que acompanharam os grupos ao
longo da pesquisa realizada em 2015, foi inserida a
última pergunta, única aberta no questionário, para
que o respondente pudesse dar sugestões de como
os museus podem melhorar o serviço oferecido pelos
núcleos educativos.
Cerca de 70% do total de questionários coletados
não continham respostas para essa questão. Isso é
justificado por não ser uma pergunta obrigatória
e configura a ideia de que esses respondentes
simplesmente não possuem sugestões. Dentre as
respostas, 52,8% realizaram sugestões, geralmente
em relação ao tempo de visita; 37,5% elogiaram as
visitas e/ou a atuação dos educadores; e apenas 9,7%
realizaram críticas, geralmente associadas a uma
sugestão ou um elogio. O alto índice de sugestões é
bastante positivo, considerando o caráter propositivo e
solucionador de problemas das respostas.

52,8%

37,5%

Esta
questão, a única
aberta na pesquisa,
estimula a proposição de
sugestões, o que foi de fato
realizado por significativa parcela
daqueles que a responderam. Ainda
assim, os professores também têm
utilizado este espaço com frequência
para elogiar o trabalho desenvolvido
pelos educadores. As críticas
aparecem em pequena quantidade
e, muitas vezes, associadas a
uma sugestão ou até
mesmo a um elogio.

9,7%
0,2%
Sugestão

Elogio

Crítica

Anulada
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Pesquisa de Estudantes

Perfil dos
Respondentes

Rede de Ensino

Rede de Ensino
A linguagem adotada no formulário desenvolvido
para estudantes direciona-se apenas àqueles que
cursam o Ensino Fundamental Ciclo II, faixa de ensino
predominante entre os grupos escolares atendidos
nos museus pertencentes à Secretaria de Estado da
Cultura.
Sendo assim, no ano de 2015 verificou-se que pouco
mais de 50% dos estudantes desse ciclo, participantes
de visitas educativas nos museus, estuda na rede
pública de ensino, dos quais 34,6% frequentam escolas
municipais e apenas 21,1% escolas estaduais.
Por sua vez, os alunos da rede particular passaram a
predominar entre os estudantes atendidos desse ciclo,
pouco mais de 40% do universo da amostra. No caso
do Museu do Café, por exemplo, todos os respondentes
frequentam a rede particular de ensino.
Os resultados da presente pesquisa bem como
as séries históricas de pesquisa de público escolar,
organizadas
internamente
pelas
instituições
participantes, apontam-nos que após a interrupção
do Programa Cultura é Currículo, ocorrida no ano de
2015, houve um declínio significativo no número de
estudantes da rede estadual de ensino que acessa os
museus.
Esse cenário, somado à pesquisa recente realizada
sobre os hábitos culturais dos paulistas que apontou
que a escola é o principal agente incentivador daqueles
que afirmaram já ter visitado museus, indicam-nos a
necessidade de implantação e continuidade de políticas
públicas na esfera estadual para fomentar o acesso
dos estudantes desta rede aos museus.

2,6%

21,2%
41,7%

34,6%
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Rede de Ensino - Estratificado por Museu

10%
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42,1%

45,5%
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Museu Índia
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das Artes foram as
únicas instituições em
que houve o atendimento
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estadual de ensino
em mais de 60% da
amostra coletada.
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Há apenas duas instituições em que se manteve o predomínio do atendimento
de estudantes da rede estadual de ensino em mais de 60% da amostragem: Museu
Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre e Paço das Artes.NNo caso do primeiro,
localizado em Tupã, cidade com população de cerca de 62.000 habitantes
pertencente à região administrativa de Marília, a predominância de estudantes
da rede estadual vai ao encontro das diretrizes da Política Nacional de Educação
que indica que a oferta de vagas para o ingresso no Ensino Fundamental Ciclo
II é prioritariamente uma atribuição estadual. Já o Paço das Artes realizou uma
parceria com a diretoria de ensino estadual, responsável pelo gerenciamento das
escolas estaduais localizadas na zona oeste da capital.
Há um predomínio do atendimento de estudantes da rede municipal de ensino
pelo Catavento, Memorial da Resistência, MIS e Pinacoteca de São Paulo, o que se
deve à realização de parcerias com prefeituras de cidades da região metropolitana
de São Paulo.
No Museu do Futebol atendeu-se em maior quantidade estudantes da rede
pública, sendo que os educandos da rede municipal e estadual foram ambos
representados com a mesma porcentagem na amostra coletada.
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Ano Escolar

Ano Escolar
Detectou-se que os estudantes dos anos finais do
Ensino Fundamental Ciclo II foram atendidos em maior
quantidade pelo conjunto dos museus, a saber: 9º e
8º anos (antigas 7ª e 8ª séries) representados em,
respectivamente, 31,3% e 28% da amostra. Já os
respondentes dos anos iniciais, 6º e 7º anos (antigas 5ª
e 6ª séries) aparecem em 18,9% e 23,9% do universo
da pesquisa.
Esse dado deve-se a uma série de fatores entre
os quais podemos apontar a temática dos museus,
a tipologia do acervo e o entendimento da visita
ao museu enquanto complementar aos conteúdos
curriculares pelos professores. A própria compreensâo
do museu a partir de uma perspectiva da educação
formal faz com que se privilegiem os grupos finais do
Ensino Fundamental Ciclo II.

31,3%
28%
23,9%
18,9%

1,8%

0,7%
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Ano Escolar - Estratificado por Museu
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O Museu
do Café é a
única instituição em
que há um predomínio
de estudantes do 6º ano
e, provavelmente, este
dado deve-se à realização
de ações educativas que
priorizam alunos desta
faixa etária.
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Em três instituições percebeu-se o predomínio de respondentes do 7º ano, a
saber: Museu Índia Vanuíre, Museu da Imigração e Estação Pinacoteca. Tal dado
deve-se à associação dos conteúdos curriculares estabelecidos pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais às tipologias de acervo salvaguardadas pelos museus. E,
no caso específico da Estação Pinacoteca, à temática da exposição temporária
organizada durante o período de aplicação da pesquisa.
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Sobre a Visita
Avaliação dos Educadores
Interesse pela Visita
Praticamente todos os respondentes afirmaram
que a visita foi interessante, 99% da amostra. Na
sequência, eram indagados do porquê do interesse
pela visita e, na maior parte das respostas, foi atribuído
à aprendizagem de conteúdos nos museus visitados,
resposta que vai ao encontro das expectativas dos
professores que compreendem a visita ao Museu como
uma maneira de complementação dos conteúdos
curriculares desenvolvidos em sala de aula e a visita,
sendo intermediada pela escola, coaduna com a
expectativa de apropriação do museu como fonte de
conhecimento.

Avaliação do educador pelos estudantes

83,8%

52,1%

6,1%

10,1%
0,7%

3,3%

0,1%

Mais de 80% dos respondentes afirmaram que
os educadores dos museus deram informações ao
grupo, o que tornou a visita interessante. Tal dado
reitera os resultados obtidos da primeira questão que
demonstram um alto índice de satisfação da visita por
parte dos educandos.
Apenas 6% da amostra indica que a quantidade
de informações transmitidas gerou um cansaço no
grupo. Outro dado positivo é de que pouco mais de
50% dos estudantes indicaram que houve o estímulo à
participação do grupo pelo educador do museu.
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No
Paço das Artes,
Estação Pinacoteca,
Museu Afro Brasil, Museu
Casa de Portinari e Museu
Índia Vanuíre elencou-se
em mais de 70% da amostra
que os educadores do Museu
estimularam a participação
do grupo, dado bem acima
da média geral da
pesquisa.

Avaliação do Educador pelos Estudantes - Estratificado por Museu
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Aspectos que despertaram a atenção do
educando durante a visita
No conjunto dos museus pertencentes à Secretaria
da Cultura do Estado verificou-se que o aspecto que
tende a despertar a maior atenção dos educandos são
as obras salvaguardadas pelas instituições, indicadas em
cerca de 90% da amostra. O assunto, isto é, a temática
dos museus também aparece sinalizada em quase 90%
da pesquisa. Por fim, o espaço em que estão instaladas
as instituições é indicado por pouco mais de 80% dos
estudantes. O resultado obtido demonstra um alto índice
de satisfação dos educandos com os equipamentos
culturais mantidos pela Secretaria da Cultura.
Dentre as instituições participantes da pesquisa, em
apenas duas, o edifício foi o aspecto mais apontado entre
os itens que despertaram a atenção dos respondentes,
com índices na casa de 93% das amostras coletadas.
Tratam-se do Museu de Arte Sacra de São Paulo
instalado no Mosteiro da Luz, maior edificação feita em
taipa remanescente do período colonial na cidade, e da
Pinacoteca de São Paulo que ocupa o antigo edifício do
Liceu de Artes e Ofícios, projetado pelo escritório de
Ramos de Azevedo e adaptado contemporaneamente
por Paulo Mendes da Rocha para abrigar a instituição.
No caso do Museu de Arte Sacra de São Paulo, tanto
a expografia quanto as ações educativas promovidas
compreendem o edifício-patrimônio como a principal
obra salvaguardada pela instituição, o que explica essa
predileção dos estudantes por esse aspecto.
Há três instituições em que o assunto do Museu
acabou por despertar mais a atenção dos educandos:
Catavento, Museu Índia Vanuíre e Memorial da
Resistência. É curioso notar que, dentre o conjunto
de equipamentos da Secretaria da Cultura, essas são
instituições com temáticas ímpares, isto é, o Catavento,
o único museu de ciências, o Museu Índia Vanuíre, o
único que trata de questões antropológicas e etnográficas
e o Memorial da Resistência, que dentre os museus
históricos é o único em que se privilegia a história oral
dada à contemporaneidade de sua temática.

Aspectos Interessantes

4,1%

3,7%

0,1%
5,8%

3,4%
6%
8,3%

89,9%

92,9%

85,7%
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Em
apenas
duas instituições
o edifício foi o aspecto
que despertou mais
interesse dos alunos:
Museu de
Arte Sacra e
Pinacoteca.

ESPAÇO

OBRAS

ASSUNTO

Aspectos Interessantes da Visita - Estratificado por Museu

1,6%

MUSEU DA IMIGRAÇÃO
1,6%

MUSEU DO CAFÉ
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Descobertas na Visita
Descobertas durante a visita educativa
aos museus
A partir de uma questão aberta, pedia-se aos
estudantes que indicassem o que aprenderam
ou descobriram durante a realização da visita. É
extremamente positivo o dado de que mais de 90% da
amostra foi preenchida, o que demonstra o interesse
do educando em registrar sua experiência nesta
avaliação.
Para mapear as respostas desta questão, foram
criados alguns filtros para seu agrupamento em
categorias comuns aos museus participantes. No
primeiro deles, buscava-se analisar de que maneira o
aluno se posiciona ao responder à pergunta. Detectouse que 35,3% responderam de maneira impessoal, isto
é, apenas indicando os aspectos apreendidos durante
a visita. Já em cerca de 30% da amostra detectou-se
o preenchimento coletivo do questionário, seja pela
presença de diferentes caligrafias no questionário ou
pela adoção de verbos flexionados de forma coletiva.
Tal dado é um indício da compreensão da visita ao
museu enquanto uma experiência coletiva, e sua
representatividade, em pouco mais de um quarto da
amostra, indica-nos sua relevância para concepção das
visitas educativas nos museus enquanto um momento
de troca entre diferentes agentes. Por fim, 28,3% a
responderam de forma individual.

7,5%

35,3%

0,1%

28,8%

28,3%
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Entre os verbos mapeados predominam aqueles que aparecem no enunciado da questão ou
elípticos: aprender (35,2%), descobrir (17,2%) e suprimidos9 (22,3%). Na sequência aparecem
os verbos conhecer (15,7%) e ver (4,1%). Entre os outros verbos detectados estão aqueles que
expressam sensações, temporalidade e indicam a investigação da materialidade das obras, como por
exemplo, amar, ser, formar, existir, usar, evoluir etc.

Descobertas na Visita - Verbos
35,2%

22,3%
17,2%

15,7%

7,9%
5,1%

4,1%
1,1%

1%

0,2%

9 O termo
“suprimidos”
equivale aos verbos
elípticos (aprender
ou descobrir)
que constam no
enunciado da
questão.
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Por ser uma questão aberta e pela variedade de
temas trazidos pelos museus, a categorização das
respostas de acordo com seu conteúdo tem sido
trabalhada no âmbito interno de cada instituição. Ainda
assim, é possível identificar pontos comuns a todos,
como a predominância dos verbos “aprender” (34,8%)
e “descobrir” (17,1%) com uso atrelado à temática
dos museus ou ao acervo. A recorrência desses verbos
nas respostas dos estudantes é justificada pela sua
presença na construção da pergunta, ou seja, ao
enfrentar a questão “O que você aprendeu ou descobriu
nesta visita?” a grande maioria dos estudantes optou
por repetir tais verbos ou por deixá-los implícitos em
sua respostas.
No Museu da Imigração, por exemplo, os verbos
mais recorrentes são “aprender” (35,8%) e “descobrir”
(5,7%). Estes mesmos verbos, por estarem na pergunta,
aparecem suprimidos em 53,7% das respostas. De
modo geral, esses verbos aparecem associados à
história da imigração, à história e cultura do Brasil e à
hospedaria de imigrantes do Brás, conforme indicam
os exemplos de frases abaixo.

“Frase de estudante do 9º ano que visitou o Museu da Imigração.
Data: 31/07/2015”.

Assim como o Museu da Imigração, o Museu de Arte Sacra de São
Paulo apresenta a predominância do verbo “aprender” (86%). Outros
verbos como “ver" (4,7%) e "observar” (4,7%) aparecem com menor
incidência. Os verbos apontados mencionam diretamente as obras do
acervo e o edifício, que é trabalhado com grande protagonismo pelos
educadores como uma das principais obras do acervo salvaguardado
pelo museu.Também é percebida uma das premissas da ação educativa,
a sensibilização do olhar para os objetos a partir de uma maneira crítica
e reflexiva, conforme destacado nos exemplos de frases abaixo.

“Frase de estudante do 8º ano que visitou o Museu de Arte Sacra de São Paulo.
Data: 18/09/2015”.

“Frase de estudante do 7º ano que visitou o Museu da Imigração.
Data: 22/10/2015”.
“Frase de estudante do 9º ano que visitou o Museu de Arte Sacra de São Paulo.
Data: 09/04/2015”.
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Outro exemplo é o Museu Índia Vanuíre, no qual
os resultados também apresentam a recorrência dos
verbos “aprender” (60,7%) e “descobrir” (39,3%),
somando-se a estes as respostas em que os verbos
aparecem de forma indireta. Os verbos destacados
fazem apontamentos referentes à diversidade cultural
dos povos indígenas da região e do Brasil - dando
ênfase aos seus costumes e tradições - e à história do
município de Tupã e do seu fundador. Tais exemplos são
destacados nas frases abaixo. Desta forma, nota-se
que os verbos vão ao encontro da proposta educativa,
no que se refere ao entendimento da temática indígena
e da história local.

outras perguntas do questionário, é perceptível que o
aprendizado não é aleatório, ou que o estudante não
tenha compreendido a visita educativa. No exemplo
abaixo, o estudante ao construir sua resposta, não
específica o que aprendeu, mas delimita o assunto

“Frase de estudante do 9º ano que visitou o Museu Índia Vanuíre.
Data: 16/09/2015”.

“Frase de estudante do 9º ano que visitou o Museu Índia Vanuíre.
Data: 23/04/2015”.

“Frase de estudante do 9º ano que visitou o Museu Índia Vanuíre.
Data: 27/08/2015”.

Tais relações reafirmam a apropriação do museu
como um espaço para ampliação de conhecimentos.
Esse aspecto também se reforça devido ao fato de o
visitante estar acessando a instituição na condição
de estudante, com a intermediação da escola. Nesse
sentido, a visita a um museu parece assumir tanto
o caráter de lazer cultural e educativo, quanto o de
extensão da sala de aula.

“Frase de estudante do 9º ano que visitou o Museu de Arte Sacra de São Paulo.
Data: 30/10/2015”.

Outro fator observado recorrentemente nas
respostas é a menção da palavra “coisa(s)”, usada
pelos respondentes quando declaram terem aprendido
algo referente à temática / espaço do museu, mas
não especificam o quê. Apesar do caráter genérico
dessas respostas, ao serem analisadas em relação às

Percebe-se ainda por alguns comentários que a visita educativa pode despertar sentimentos positivos
sobre os museus, contribuindo desta forma para o estímulo da visitação por novos públicos, como na resposta acima de um estudante do 9º ano.
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Maneiras a partir das
quais a visita poderia
ser melhorada

Sugestões

Sugestões
Na concepção dos alunos participantes da
pesquisa, quando indagados sobre as maneiras pelas
quais a visita educativa poderia ser melhorada, 37%
deram sugestões, 18,1% fizeram elogios, 12,3%
consideraram a visita realizada adequada e apenas
4,1% manifestaram críticas. É significativo o dado de
que quase 40% dos estudantes optaram por realizar
sugestões, dado que se cruzarmos com o alto índice
para a questão sobre o interesse na visita, confirmamos
que a experiência foi de fato positiva para a maioria
dos estudantes e as críticas relativas ao tempo da
visita, parecem não ter impactado significativamente
a experiência satisfatória que tiveram.
Dentre as sugestões aparecem recorrentemente a
ampliação do tempo da visita, sobretudo em pesquisas
respondidas por estudantes que despenderam um
longo tempo para o deslocamento entre a escola e o
museu visitado; a intenção de ver mais obras ao longo
da visita; e a possibilidade da realização de atividades
interativas (jogos, oficinas, estímulo de outros sentidos
como o toque e a audição durante a visita etc).
Quando realizados elogios, geralmente, referem-se
à figura do educador. Aqueles que consideraram a visita
adequada manifestaram esse sentimento literalmente
e, em boa parte dos casos, indicaram que não havia
necessidade de melhoras dado o atendimento de suas
expectativas.
Houve 32,1% dos estudantes que deixaram a questão
em branco, dado que não indica a incompreensão
da pergunta ou falta de comprometimento no
preenchimento do questionário, em função do caráter
optativo expresso no enunciado da questão e a
própria estrutura do questionário, capaz de mapear os
principais aspectos da visita em perguntas anteriores.

37%
32,1%

18,1%
12,3%

4,1%
1%
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Considerações
A forte presença do público escolar nos museus
da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo,
especialmente em visitas agendadas atendidas pelos
núcleos educativos, demonstra a importância do
desenvolvimento dessa pesquisa.
Por meio da análise dos dados coletados durante
o ano de 2015, foi possível compreender o público
escolar e as características de suas relações com
cada museu, bem como as mudanças no perfil das
escolas e dos respondentes constatadas a partir
de levantamentos individuais dos museus e dos
testes realizados para aplicação deste questionário,
realizados em 2014 em que pudemos, por exemplo,
identificar os impactos na alteração do perfil de
professores e estudantes acarretadas pela suspensão
do Programa Cultura é Currículo da FDE. Este fato
especificamente, foi bastante representativo para os
Museus da Secretaria pois, um público antes formado
em sua maioria por escolas da rede estadual de ensino,
acompanhado em grande parte por estagiários ou
inspetores de alunos, foi substituído por escolas da
rede municipal de ensino e grupos acompanhados em
sua maioria por professores. E, no caso dos estudantes
de Ensino Fundamental Ciclo II, houve o predomínio
da rede particular de ensino. Sendo assim, é notável
a participação direta do Estado e da área da Educação
na formação dos públicos dos museus por meio de
políticas públicas.
Além da análise de perfil, a pesquisa funciona como
um canal de interlocução entre o público e os museus,
servindo à avaliação dos serviços oferecidos e um
veículo para escuta dos professores e estudantes, em
que os núcleos de educação podem (re)pensar suas
práticas educativas.
Os resultados da pesquisa aplicada em 2015
foram positivos, com altos índices de satisfação.
Cerca de 99% dos estudantes acreditam que a visita
tenha sido interessante, sendo que a contribuição

mais mencionada por eles foi a possibilidade de
aprender coisas novas. Proporcionalmente, 99% dos
professores declararam que a visita contribuiu para o
trabalho desenvolvido em sala de aula, mencionando
o complemento aos conteúdos curriculares como a
maior contribuição da visita.
Na
amostragem,
69,43%
dos
professores
avaliaram como ótimo o interesse do grupo em
relação à participação na visita, à exposição visitada e
à temática do museu (média entre os três aspectos).
Apesar do interesse elevado na perspectiva dos
professores, os estudantes demonstraram ainda mais
interesse, com 89,5% de respostas (média entre os
três aspectos) assinaladas como “sim” ao assunto, ao
acervo e ao espaço/prédio do museu. O acervo/obras
observadas é o aspecto que mais chama a atenção
dos estudantes nas visitas (92,9%).
Quanto à avaliação dos educadores, 83,8% dos
estudantes declararam que deram informações que
tornaram a visita interessante e 52,1% avaliaram que
os educadores estimularam a participação do grupo.
A avaliação positiva da atuação dos educadores é
fruto do investimento do Estado na composição de
equipes fixas e qualificadas, além da preocupação
em aprimorar o atendimento a perfis de públicos
específicos.
Por fim, os dois questionários possuem um espaço
de livre expressão para que o respondente deixe sua
sugestão de melhoria. Estudantes e professores se
apropriaram desse espaço de forma propositiva e
também para elogiar o trabalho desenvolvido. Apesar
de mapearmos apenas o teor das respostas, seu
conteúdo tem sido investigado individualmente pelos
museus. A sugestão que aparece com frequência em
ambas as pesquisas é a de ampliação do tempo de
visita.
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“Frase de estudante do 7º ano que visitou o Museu da Imigração.
Data: 09/10/15”.

“Frase de professor(a) do Ensino Fundamental Ciclo I que visitou o
Museu da Imigração. Data: 14/07/15”.

Mediante o conjunto das respostas, é possível
compreender que o público escolar tem estado satisfeito
com as visitas em todos os aspectos analisados
pela pesquisa, e que compreende as possibilidades
de desdobramento das atividades a partir delas.
Observa-se ainda, a importância da relação entre
museus e escolas partindo da ideia de que cultura e
educação caminham juntas. Nesse sentido, a escola,
reconhecendo o potencial educativo e transformador
dos museus, atua como agente de formação de
público e principal intermediária das relações entre
estudantes e equipamentos de cultura. Os núcleos
educativos, por sua vez, atuam estabelecendo o elo
entre o museu e o público escolar, construindo, assim,
uma parceria que fortalece e aproxima esse público
das instituições culturais.
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