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RESUMO 

 

O entendimento dos museus como espaços de educação é uma percepção 

relativamente recente na história dessas instituições. Foi só a partir da segunda 

metade do século XX que os museus passaram a ser reconhecidos formalmente 

como instituições intrinsecamente educativas. Dialogando com essa questão e 

pensando no papel educativo dos museus, a presente pesquisa tem a proposta de 

investigar a formação e consolidação do Serviço de Atividades Educativas (SAE) do 

Museu Paulista, instituição centenária inaugurada em 1895 como um museu de 

História Natural e que hoje se configura como Museu de História da Cultura Material. 

Sendo assim, objetiva-se nesta dissertação elucidar as propostas de ação do SAE, 

sobretudo frente ao público escolar, que representa o maior público que visita o 

Museu. Embora o museu se encontre com as portas fechadas desde agosto de 2013 

por motivo de reforma, as ações educativas não deixaram de acontecer. Pretende-

se dessa forma contribuir, integrando o conhecimento teórico produzido que gira em 

torno da educação em museus, com a prática proposta e apresentada pelo Serviço 

de Atividades Educativas do Museu Paulista, nesses anos de atuação.  

 

Palavras chaves: Educação em Museu. Serviço de Atividades Educativas. Museu 

Paulista. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 

 

The understanding of museums as educational spaces is relatively new insight in the 

history of these institutions. Not until the second half of the twentieth century have 

museums been recognized formally as intrinsically educational institutions. 

Dialoguing with this question and thinking about the educational role of museums 

that this research has the proposal to investigate the formation and consolidation of 

the Educational Activity Service (EAS) of the Paulista Museum, a century-old 

institution inaugurated in 1895 as a Natural History museum and that today is 

configured as Museum of History and Material Culture. Thus, the objective in this 

dissertation is to elucidate the action proposed by EAS to the academic audience, 

which is the largest audience visiting the Museum. Although the museum has been 

closed since 2013 due to a renovation, educational activities have not ceased to 

happen. It is intended, that way, to contribute, integrating the produced theoretical 

knowledge, that deals with education in museums, with the proposed and presented 

practice by the Educational Activity Service of the Paulista Museum in these years of 

work.  

 

Keywords: Education Museum. Educational Activities Service. Museu Paulista. 
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“Articular historicamente o passado não significa 

conhecê-lo ‘como ele de fato foi’. Significa 
apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela 

relampeja no momento de um perigo.”  
(BENJAMIM, 1987) 
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Introdução 

O inicio da minha vida acadêmica no curso de Licenciatura Plena em História, 

embora tenha se dado de forma pouco planejada, possibilitou-me muitas 

oportunidades. As inquietações que surgiram ao longo do caminho, me ajudaram a 

quebrar muitos paradigmas que já estavam institucionalizados dentro de mim, fruto 

de uma educação básica pouco reflexiva. 

Posso dizer que a “tecla start” foi acionada ao final da graduação com as 

disciplinas: Introdução ao estudo dos museus: espaço de conhecimento/processo de 

ensino-aprendizagem. A oportunidade de repensar o Museu na sua amplitude, 

sobretudo no seu viés educacional, contribuiu significativamente para ajudar a 

ampliar meu olhar sobre essa instituição que era tão pouco compreendida por mim. 

Em minha vida profissional, tive a oportunidade de atuar por um período de 10 

anos no Centro Histórico do Instituto Presbiteriano Mackenzie, um Centro de 

Memória por definição, desenvolvendo atividades de conservação e catalogação de 

acervo, atendimento ao público pesquisador e da implantação do projeto “tour 

histórico”, onde foi elaborado um roteiro que contemplava o conjunto de edifícios 

históricos do campus, tombado patrimônio histórico pelo CONDEPHAAT desde 

1993. 

Com a oportunidade de ingressar no programa de pós-graduação em 

Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

juntando minha vivência profissional e acadêmica, achei pertinente trazer essa 

problemática que envolve o público escolar e os espaços de cultura amplamente 

visitados, e que tivesse ligação com a minha área especifica de formação: História. 

Na sociedade contemporânea, muito está sendo produzido a respeito de 

diversos métodos pedagógicos, que independentemente do caminho ou da teoria 

que sigam, buscam promover a aprendizagem dos alunos. Essa preocupação cada 

vez maior com a aprendizagem, sobretudo nas últimas duas décadas, conforme 

coloca Almeida (2004), está se fazendo evidente nas discussões que permeiam 

outro espaço, que mesmo não sendo a esfera escolar, também é considerado como 
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um espaço educativo: os Museus, sejam de Arte, de Ciências, de Arqueologia, de 

História ou outros.  

Assim, nasceu à ideia de investigar o Museu Paulista da USP, e os motivos 

que me levaram a essa escolha foram: 1. Um museu histórico que atua no campo da 

cultura material; 2. Um museu amplamente procurado pelo público, sobretudo no dia 

7 de Setembro, com o propósito de ver/visitar o local em que está “sacralizada” a 

Independência do Brasil proclamada em 1822 pelo Imperador D. Pedro I; 3. Um 

museu que tem um setor educativo atuante junto ao público escolar. 

O edifício que abriga o Museu Paulista está localizado no bairro do Ipiranga 

na cidade de São Paulo e, por isso, muitas pessoas o conhecem e o chamam por 

Museu do Ipiranga. Sua construção data do ano de 1890, e foi erguido como um 

monumento para celebrar a Independência do Brasil. Pela lei estadual nº 192, de 

25/08/1893, o edifício foi destinado a abrigar um museu, que foi aberto ao público 

em 7 de setembro de 1895 como um Museu de História Natural. 

Ao longo dos anos, o caráter do museu foi sendo modificado, especialmente 

entre os anos de 1917-1945, período da gestão de Affonso de Escragnolle Taunay, 

dando um maior espaço para o núcleo de acervos históricos. Essa consolidação veio 

na década de 1980 quando, por meio da resolução GR-3.560 de 11/08/1989 foram 

desmembradas as coleções pessoais das associadas à antropologia, que passaram 

a integrar o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP (MAE) na cidade 

universitária, abrindo então a oportunidade para que a instituição se firmasse no 

campo da história.  

Contudo, foi na gestão do professor Ulpiano T. Bezerra de Meneses (1989-

1994) que foi enfatizado o caráter histórico do Museu Paulista, definindo em seu 

plano diretor as três linhas de pesquisa e sua atuação institucional como museu de 

história: 1.história do imaginário; 2.cotidiano e sociedade; 3.universo do trabalho. 

A partir de então, o Museu Paulista dentre as premissas estabelecidas pelas 

diretrizes de 1990, colocou como prioridade a pesquisa, ressaltando que a mesma 

deveria voltar-se para o próprio acervo, a fim de que o mesmo se ampliasse e fosse 
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capaz de ampliar as outras atividades previstas no ciclo curatorial do museu, 

enfatizando a ação cultural e educacional1. 

O entendimento dos museus como espaços de educação é uma percepção 

relativamente recente na história dessas instituições. Foi só a partir da segunda 

metade do século XX que os museus passaram a ser reconhecidos formalmente 

como instituições intrinsecamente educativas. Assim, a fim de expor seu caráter 

educativo, muitos museus brasileiros contam com o departamento de educação ou 

ação cultural permanente, responsável por desenvolver as práticas pedagógicas que 

ocorrerão dentro do espaço museal, buscando transformar o público que antes era 

tido como observador ou plateia, para um público crítico e reflexivo. 

Autores como Marandino (2001), Menezes (1992) e Silva (2010), sinalizam a 

importância dessa integração do Museu com a sociedade retirando as instituições 

museológicas do papel apenas de guarda e exposição, para um papel mais ativo 

que permite o confronto com memórias para além dos grandes feitos e das 

autoridades, voltado para o cotidiano e seus aspectos menos visíveis. Assim afirma 

Ramos: 

O papel dos museus, não é mais a celebração de personagens ou a 
classificação enciclopédica da natureza, e sim a reflexão crítica, pois 
se antes os objetos eram contemplados de acordo com a 
“neutralidade científica”, agora eles devem ser interpretados. 
(Ramos, 2004 p. 48) 

Foi pensando nessa função educativa dos museus que vem se consolidando 

e fortalecendo ao longo dos anos, e reconhecendo o potencial do Museu Paulista 

em abordar não só o imaginário da Independência, mas também aspectos 

relacionados à cidade de São Paulo na virada do século XIX para o XX, que se 

optou por entender como funciona essa dinâmica dentro do próprio Museu e como a 

mesma se dá através da atuação do seu Serviço de Atividades Educativas.  

Com um público visitante de 330 mil pessoas2 no ano de 2012, mas que já 

ultrapassou a marca dos 400 mil, o Museu Paulista, embora bastante visitado, ainda 

é pouco compreendido pelo público que o visita. De acordo com pesquisas 
                                                           
1
 Novos rumos para o Museu Paulista: diretrizes para a implantação imediata de um museu histórico (1990). 

19/01/1990. 
2
 Museu Paulista. Relatório Anual de Atividades 2012. 
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realizadas pelo Serviço de Atividades Educativas (SAE), a maioria das pessoas 

ainda buscam a famosa tela de Pedro Américo, “Independência ou morte” localizada 

no salão nobre, como se o museu não proporcionasse outras opções.  

Assim, essa pesquisa busca vir ao encontro a essa realidade e mostrar o que 

o SAE, ao longo de sua implantação tem feito para reverter esse quadro. Sem 

dúvida, o público que visita o museu é muito diversificado e, dessa forma, procurarei 

expor de forma breve as ações pensadas para esse público multifacetado, 

entretanto, o foco de concentração dessa pesquisa será o público escolar. 

De acordo com Sueli Batista (2003), o público escolar motivado por 

instituições de ensino, é o usuário mais frequente dos museus. Contudo, a maior 

parte dos professores que levam seus alunos a um museu, ainda tratam esse 

espaço como se fosse um Shopping Center, onde os alunos vão para olhar as 

vitrines.  

Desejo com essa pesquisa evidenciar as propostas, desafios, soluções e 

dificuldades que o SAE enfrentou para conseguir estabelecer o programa de visitas 

orientadas direcionado, prioritariamente, para alunos do Ensino Fundamental e 

Médio. Neste seguimento, levantou-se as seguintes questões:  A interação entre o 

Museu Paulista, por meio do seu Serviço de Atividades Educativas, e a Escola tem 

contribuído para a aprendizagem significativa do público escolar que o visita? Quais 

as perspectivas que levam o professor, seja ele pedagogo, ou professor formado em 

história, ou outra disciplina, a utilizar o Museu Paulista como parte do seu projeto 

pedagógico? O museu é reconhecido como um espaço de educação não formal, ou 

ainda é visto pelo público escolar e pelos próprios professores como uma vitrine do 

livro didático ou como uma simples atividade de recreação? 

A intenção é verificar a interação existente, ou não existente, entre o espaço 

do museu e a escola, levando em consideração os profissionais que atuam em 

ambas as áreas, no caso, o educador de museu e professor. Toda instituição, 

independente das normas que a regem, é feita e movida por pessoas, assim, o 

sucesso de qualquer projeto vai depender de quem participa e faz acontecer. 

Quando falamos na interação entre museu e escola, estamos falando em uma via de 

mão dupla, por isso é preciso muito mais que pré-disposição, é preciso 
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compromisso, dedicação e envolvimento, para que, no caso de um museu histórico, 

o passado ganhe sentido no presente de milhares de pessoas que vão passar por 

ele. 

Como dizia Walter Benjamim: “Articular historicamente o passado não 

significa conhecê-lo como ele de fato foi... significa apropriar-se de uma 

reminiscência” (1987, p.24). Quando os conceitos de memória, passado e presente 

são tratados corretamente, geram a possibilidade de uma reflexão crítica. Assim, ao 

levarem os alunos ao universo pedagógico proporcionado pelo museu, nossa 

perspectiva é a de que a memória possa ser entendida enquanto objeto de 

conhecimento e que, no caso de um museu histórico, uma de suas principais 

funções seja a de contribuir para o entendimento de sua construção e de uma 

representação no presente. 

Partindo da concepção de trabalho acima exposto, os capítulos foram 

organizados da seguinte maneira: 

No primeiro capítulo: “o museu e a cultura escolar: conhecendo o objeto de 

estudo”, buscou-se retomar conceitos já firmados por autores que discorrem sobre a 

temática dos museus e sua popularização, a relação estabelecida entre a escola e o 

museu, e os museus como espaços potenciais de educação não formal.  

O segundo capítulo, “No coração do Ipiranga: O Museu Paulista e a 

implantação do Serviço de Atividades Educativas”, apresenta a trajetória do Museu 

Paulista embasada em referências como Meneses (1992), Alves (2001) e Barbuy 

(1995), bem como relatórios institucionais e diretrizes administrativas, dando 

seguimento com a implantação do SAE em busca da solidificação dos projetos 

estabelecidos. 

O terceiro capítulo, “A mediação com o público escolar: uma experiência” 

apresenta os roteiros desenvolvidos pelo SAE pensando no melhor aproveitamento 

para o público escolar que visita o museu bem como os resultados alcançados em 

sua atuação junto a esse público até o ano de 2013, quando essa dinâmica foi 

interrompida devido ao fechamento do museu por motivo de reforma. 
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Após esse percurso, o estudo nos apontou a possibilidade de entender como 

o trabalho na área de educação em museus é árduo, e necessita de muita 

dedicação e garra para fazer que as coisas aconteçam (na maioria dos casos), com 

poucos recursos que são oferecidos. Rever e repensar a todo o momento as 

práticas de mediação desenvolvidas para o público, é o que faz com que o trabalho 

perdure e se desenvolva independente dos obstáculos. O dinamismo presente na 

sociedade tem que ser acompanhado pelas práticas pedagógicas não só nas 

escolas, mas em todos os espaços que promovem educação, e o museu é um 

deles. 
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Capítulo I: O museu e a cultura escolar: conhecendo o objeto de estudo 

 

1. Breves considerações sobre os Museus 

 

“O museu é uma instituição permanente sem finalidade lucrativa, a 
serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, 
que realiza pesquisas sobre a evidência material do homem e do seu 
ambiente, as adquire, conserva, investiga, comunica e exibe, com a 
finalidade de estudo, educação e fruição.” (ICOM –Conselho 
Internacional de Museus, 1986). 

 
 

“Instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e 
do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, 
investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de 
seu entorno, para educação e deleite da sociedade.” (Definição 
aprovada pela 20ª Assembleia Geral. Barcelona, Espanha, 6 de julho 
de 2000) 

 
 

“O museu é uma instituição com personalidade jurídica própria ou 
vinculada a outra instituição com personalidade jurídica, aberta ao 
público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento e que 
apresenta as seguintes características: 

I – o trabalho permanente com o patrimônio cultural, em suas 
diversas manifestações; 

II – a presença de acervos e exposições colocados a serviço 
da sociedade com o objetivo de propiciar a ampliação do campo de 
possibilidades de construção identitária, a percepção crítica da 
realidade, a produção de conhecimentos e oportunidades de lazer; 

III – a utilização do patrimônio cultural como recurso 
educacional, turístico e de inclusão social; 

IV – a vocação para a comunicação, a exposição, a 
documentação, a investigação, a interpretação e a preservação de 
bens culturais em suas diversas manifestações; 

V – a democratização do acesso, uso e produção de bens 
culturais para a promoção da dignidade da pessoa humana; 

VI – a constituição de espaços democráticos e diversificados 
de relação e mediação cultural, sejam eles físicos ou virtuais. 
Sendo assim, são considerados museus, independentemente de sua 
denominação, as instituições ou processos museológicos que 
apresentem as características acima indicadas e cumpram as 
funções museológicas.” (IPHAN- Instituto de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional/MinC, 2005). 

De uns 30 anos para cá, tem-se feito um grande esforço por parte de 

instituições nacionais e internacionais para definir o papel do Museu em nossa 

sociedade, a fim de que este lugar, tido como um lugar sacralizado, esteja ao 
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alcance de todas as pessoas, favorecendo e beneficiando todo e qualquer tipo de 

público. 

Partindo das definições de museu apresentadas nas citações acima pelos 

referidos órgãos de competência, julgamos interessante iniciar a discussão deste 

capítulo, trazendo um breve histórico sobre a origem dessa instituição – museu –, 

com a finalidade de acompanhar sua trajetória e propósitos dentre as gerações e as 

sociedades ao longo do tempo. 

De acordo com Santos (1990), a origem etimológica da palavra “museu”, 

provém da palavra “musas”. As musas eram entidades mitológicas a quem eram 

atribuídas, na Grécia Antiga, a capacidade de inspirar a criação artística ou 

científica. Na mitologia grega, eram filhas de Zeus e Mnemosine, a deusa da 

memória. O templo das musas era o “Museion”, onde eram depositados objetos 

preciosos oferecidos às divindades em sinal de agradecimento. 

Contudo, apesar dessa origem clássica da palavra “museu”, a coleção de 

objetos com finalidade cultural é muito mais antiga. Desde os tempos remotos o 

homem se dedica a colecionar objetos, pelos mais diferentes motivos. No período da 

história classificado como paleolítico, os homens primitivos já reuniam vários tipos de 

artefatos, como comprovam os achados arqueológicos. Porém, um sentido mais 

próximo do conceito moderno de museu é encontrado somente no segundo milênio 

a.C., quando na Mesopotâmia se passou a copiar inscrições mais antigas para a 

educação dos jovens. Mais adiante, em Uhr, os reis Nabucodonosor e Nabonido se 

dedicaram à coleção de antiguidades, e outra coleção era mantida pelos sacerdotes 

anexa à escola do templo, onde cada obra era identificada com uma cartela, 

semelhante ao sistema expositivo atual (LEWIS, 2004, p.1).  

Na Europa Medieval, as coleções eram a principal prerrogativa das casas 

nobres e da igreja. Tais coleções tiveram importância econômica e foram utilizadas 

para financiar guerras e outras despesas do estado. Outras coleções transformaram-

se, alegadamente, em relíquias da cristandade. Com o ressurgimento do interesse 

pelo seu patrimônio clássico, facilitado pela ascensão de novas famílias 

comerciantes e bancárias, formaram-se coleções impressionantes de antiguidades 

na Europa (LEWIS, 2004, p.2-3). 
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Entre os séculos XVI e XVII, com a expansão do conhecimento do mundo 

propiciado pelas grandes navegações, se formaram na Europa os primeiros museus 

conhecidos por "gabinetes de curiosidades". Tratava-se de um local preparado 

especialmente para guardar coleções altamente heterogêneas e assistemáticas de 

objetos das mais variadas naturezas e procedências. No entanto, essas galerias 

estavam essencialmente inacessíveis à população em geral, sendo as coleções de 

objetos expostas apenas às pessoas convidadas à residência do proprietário. 

Assim, ao traçar esse breve histórico sobre a origem dos museus, podemos 

concordar com as palavras proferidas por Maria Isabel Leite e Luciana Ostetto ao 

dizer que: 

“(...) Os museus, historicamente foram criados por e para os setores 
dirigentes, na maioria das vezes com objetos provenientes de saques 
e conquistas. Sua estrutura guardava, e suas mensagens ideológicas 
objetivavam a manutenção do status quo. O acesso era restrito a 
eleitos mediante a argumentação de que o povo não se interessava 
pelos instrumentos de cultura, não sabendo comportar-se nos 
museus” (LEITE; OSTETTO, 2010, p. 25). 

Essa ideia de museu, com caráter eclético e não sistemático das coleções 

organizadas apenas para serem apreciadas por seus possuidores e amigos, ou 

como clubes fechados sem outras responsabilidades, perdurou até meados do 

século XIX.  

A mudança do conceito de museu está vinculada a um processo histórico, 

como resultado da mentalidade de uma época. No fim do século XIX, 

acompanhando as transformações das ciências em geral, e subordinando-se a elas, 

os museus se especializaram, tomando um novo caráter, sem, contudo, deixar de 

ser conservatórios das mais altas formas do patrimônio cultural da humanidade. 

No século XIX, quando o museu abriu suas portas para o público, 

independentemente do seu nível social, educacional e etário, passou-se a criar, no 

seu interior, “projetos educacionais” cuja ótica era de que ali era um espaço para a 

autoeducação. 

O Museu do Louvre em Paris, por exemplo, foi o primeiro museu a 

revolucionar os conceitos de relacionamento com o público. Ele foi considerado, 
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desde seu inicio, como o “museu do povo”. É do Louvre também que se tem noticia 

do primeiro serviço permanente para escolares a partir de 1880 (ANGELI,1993, 

p.44). 

Maria Paula Azevedo Pinto em seu artigo “O museu como espaço de 

educação: o estudo da história”, expõe uma lista de regras que foi editada por 

Greenwood em 1888 na Inglaterra, as quais deveriam ser observadas quando se 

fosse visitar um museu:  

“1. Evitar ver demais. 2. Lembre-se de que um objeto bem 
visto é melhor que um grupo de objetos casualmente inspecionados. 
3. Antes de entrar num museu pergunte a si próprio àquilo que 
particularmente deseja ver, e foque a sua atenção largamente 
nesses espécimes. Consulte o técnico acerca daquilo que é 
particularmente interessante em cada sala. 4. Lembre-se de que o 
principal objetivo de cada espécime é o de instruir. 5. Tenha consigo 
um bloco de apontamentos e recolha as suas impressões de tal 
maneira que na próxima visita possa retomar a sua informação no 
ponto em que a deixou na visita prévia. 6. Introduza em 
conversações as suas impressões sobre o assunto específico em 
que está interessado. 7. Consulte frequentemente a literatura técnica 
sobre o assunto específico em que está interessado. 8. Visite o 
museu mais próximo periodicamente e deixe que ele seja para si 
uma avançada escola de autoinstrução. 9. Lembre-se de que há algo 
novo para ver cada vez que vai. 10. Faça uma coleção privada de 
qualquer coisa. Lembre-se de que uma coleção de selos de correio 
tem muitas utilidades. 11. Siga qualquer assunto específico na área 
da museologia. 12. Veja calmamente, observe de perto, e pense 
muito acerca do que vê.” (PINTO, 1996, p.209). 

Na lista de Greenwood não se observa a preocupação com o lazer, mas com 

o instruir, o informar a partir do olhar sobre os objetos. Alguns itens expressam a 

ideia de uma educação bancária1, no entanto, o item 12 propõe: “Veja calmamente, 

observe de perto, e pense muito acerca do que se vê”. Neste último item, podemos 

perceber a possibilidade que se abriu para um novo tipo de educação, a educação 

mais voltada para a formação de uma consciência histórica. Nesse momento, 

deixam-se de lado as informações contidas nas placas dos objetos para questionar 

os objetos acerca da sua relação com quem os fez, do lugar de onde vêm, da 

utilidade para quem os construiu, do tempo de sua existência, do modo de vida de 

quem os fez, dos comportamentos de quem lidava com eles e do tema a eles 

                                                           
1
 Educação bancaria: conceito estabelecido por Paulo Freire tratado em seu livro “Pedagogia do oprimido”, 

1987, que tratava a educação como uma transmissão de saber do professor para o aluno, a educação que só 
deposita. 
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relacionado. Pensando sobre esse aspecto, é possível explorar “o olhar sobre os 

objetos” e pensar acerca da história dos objetos para promover a aprendizagem. 

Assim, além da finalidade conservatória e documental de classificação, 

estudo, exposição e divulgação de conjuntos de objetos de interesse e valor 

artístico, científico e técnico, outras funções culturais, mais amplas, passaram a 

integrar as atividades do museu. Tal fato veio satisfazer às novas exigências de uma 

época, em que o avanço tecnológico e científico do século XX fez com que o homem 

se voltasse para novas experiências e se apegasse àquilo que é material para 

contar a sua história. E os museus, que antes eram esses “santuários” discretos e 

clubes fechados, passaram a ter como objetivo abrir-se à maioria da população. 

Assim, as práticas colecionistas “antigas” e que vigoraram até meados do 

século XX, foram dando lugar ao aprofundamento científico da definição e das 

potencialidades de atuação ativa, interdisciplinar e educativa dos museus. Ao longo 

do século XX, mesmo enfrentando avanços e retrocessos, podemos dizer que a 

reformulação conceitual do espaço dos museus ganhou novo impulso efetivamente 

a partir dos anos 1970-80, sendo lícito considerar esta reorientação como uma 

verdadeira revolução na concepção do museu público e como a fundação da 

museologia moderna. Cristina Bruno (2007) sintetizou essa transformação dizendo: 

“De instituições elitistas, colonizadoras, sectárias e 

excludentes, os museus têm procurado os caminhos da diversidade 

cultural, da repatriação das referências culturais, da gestão partilhada 

e do respeito à diferença de forma objetiva e construtiva. De 

instituições paternalistas e autoritárias, os museus têm percorrido os 

árduos caminhos do diálogo cultural e da convivência com o outro. 

De instituições isoladas e esquecidas, os museus têm valorizado a 

atuação em redes e sistemas, procurando mostrar a sua importância 

para o desenvolvimento socioeconômico. De instituições devotadas 

exclusivamente à preservação e comunicação de objetos e coleções, 

os museus têm assumido a responsabilidade por ideias e problemas 

sociais.” (BRUNO, 2007, p. 6-7). 

Embora se tenha conquistado um espaço ao longo desses mais de 30 anos 

em busca da museologia moderna, ainda há grandes desafios a serem enfrentados 

e superados durante o século XXI, pois ainda vemos a utilização do termo “museu” 
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associado a um lugar de coisas velhas, desatualizadas, distantes, inertes e sem 

sentido (ALMEIDA; VASCONCELLOS, 2004, p.106).   

Enquanto não superarmos o ditado popular que diz: “Quem vive de passado é 

museu!”, não podemos nos tranquilizar. 

2. Relação Escola-Museu / Museu-Escola 

A escola e o museu têm diferentes propostas e são diferentes espaços 

educacionais. Alguns autores têm procurado diferenciar escolas e museus frisando 

as particularidades de cada um desses espaços educativos. Vejamos o que foi 

estabelecido de acordo com Marandino (2001, p.3-4): 

ESCOLA MUSEU 

Objeto: instruir e educar 
Objeto: recolher, conservar, estudar e 
expor 

Cliente cativo e estável Cliente livre e passageiro 

Cliente estruturado em função da idade 
ou da formação 

Todos os grupos de idade sem distinção 
de formação 

Possui um programa que lhe é imposto, 
pode fazer diferentes interpretações, 
mas é fiel a ele 

Possui exposições próprias ou itinerantes 
e realiza suas atividades pedagógicas em 
função de sua coleção 

Concebida para atividades em grupos 
(classe) 

Concebido para atividades geralmente 
individuais ou de pequenos grupos 

Tempo: 1 ano Tempo: 1h ou 2h 

Atividade fundada no livro e na palavra Atividade fundada no objeto 
 

Podemos perceber que essas diferenças apresentadas divergem segundo 

seu objeto, sua relação com o público, a natureza das atividades propostas, a forma 

de apresentar o conteúdo, o tempo e a periodicidade das ações. Além disso, mu-

seus, arquivos, coleções, possuem cultura própria, ritos e códigos específicos a seu 

campo disciplinar. 

Contudo, conforme trabalhos publicados por Ramos (2004), Silva (2010), 

Marandino (2001) e pesquisas acadêmicas de Moura (2007), Martins (2006), 

Poggiani (2011), que discorrem tanto sobre o potencial educativo dos museus, como 

sobre a contribuição desse potencial como objeto de ensino/aprendizagem para os 

alunos em fase escolar, sabe-se que é possível unir essas duas instituições com a 

finalidade de potencializar por meio da observação, reflexão e consciência crítica o 
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trabalho já realizado pelas escolas. De acordo com o que vimos no quadro, não é 

correto dizer que o museu e a escola são instituições complementares, 

suplementares ou paralelas, mas sim autônomas, pois ambas têm independência e 

liberdade de usar o seu espaço e sua dinâmica própria em favor de um objetivo em 

comum, que no caso é o favorecimento da aprendizagem. Por isso a educação, de 

maneira geral que envolve a escola e o museu deve ser: 

“(...) comprometida com o homem e a sociedade da qual faz parte, a 
partir de uma escola e um museu que não sejam sacralizadores de 
valores herdados, sobretudo do passado e de valores capazes de 
manter certo sistema de direitos e deveres, mas uma escola e um 
museu que sejam um fórum, um espaço de encontro, um espaço de 
debate – um espaço em que as coisas se produzem e não apenas o 

já produzido é comunicado.” (SANTOS 1997, p.24 apud LEITE, 
OSTETTO, 2010, p. 37) 

Assim, essa reflexão nos mostra que o desafio tem que ser permanente, de 

forma que a escola e o museu desenvolvam seus trabalhos visando sempre 

valorizar a pessoa e sua aprendizagem, aconteça essa por meio do objeto, ou pela 

dinâmica do dia-a-dia na sala de aula. O importante é que independente do período 

de tempo que tenham para fazer, o façam de forma eficiente, onde ambas e cada 

uma sejam capazes de cumprir o seu papel. 

Como já foi dito, o Museu do Louvre, em Paris, foi o primeiro museu de 

caráter público com um trabalho educativo. No Brasil, embora exposto que o serviço 

educativo em museus tenha se firmado a partir de 1980, tivemos a introdução dos 

museus escolares nos anos de 1930. A exemplo disso, Leontina Silva Busch2 em 

seu livro: “Organização de Museus Escolares”, traz uma experiência realizada por 

ela durante o curso de prática de ensino dado às professoras em 1936, trazendo as 

diretrizes do Código de Educação de 1933, que previa a formação de museus nas 

escolas. Ainda no Brasil, no final do século XIX, mesmo que de forma incipiente, 

essa problemática foi introduzida via o livro Lição de Coisas3, de Rui Barbosa (1849-

1923), elaborado no ano de 1886, em resposta ao Decreto nº. 7.247, de 19 de abril 

de 1878, de autoria do ministro Carlos Leôncio de Carvalho, que propunha naquele 

                                                           
2
 BUSH, Leontina. Organização de Museus Escolares. São Paulo: Ed. Brasileira, 1937. 

3
 BARBOSA, Rui. Lições de Coisas. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1886. 
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momento uma reforma na área do ensino primário e secundário do município da 

corte, cidade do Rio de Janeiro, e do ensino superior em todo o país. 

Assim, como princípio fundamental, “Lições de Coisas” buscava preparar a 

criança a partir da sua fase pré-escolar para a “educação dos sentidos”, ou seja, 

afirmava que era através dos sentidos que advinha o conhecimento do mundo. Em 

busca do aprender, Barbosa (1886) diz que “o mais natural e saudável incentivo 

para obter, entre crianças a atenção e aquisição de conhecimento, é associar a 

recreação ao ensino”. E continua: 

“O grande segredo, para fixar a atenção das crianças está em 
aguçar-lhes a curiosidade (...) temperar o ensino com associações 
que o amenizem, e fugir de sobrecarregar-lhes as faculdades (...). O 
processo natural de ensinar parte do simples, para o complexo; do 
que se sabe, para o que se ignora; dos fatos, para as causas; das 
coisas, para os nomes; das ideias, para as palavras; dos princípios, 
para as regras.” (BARBOSA, 1886, p.3), 

 

 Partindo dessa prerrogativa, que sem dúvida, foi uma grande iniciativa em 

termos pedagógicos para a época, podemos inferir que é exatamente esse “aguçar a 

curiosidade” que as escolas procuram quando recorrem aos museus como uma 

opção de atividade extraclasse. Contudo, não pode ficar apenas nessa visão. O 

museu como espaço potencial de educação vem propondo atualmente uma 

“realização do trabalho pedagógico que envolva relação, interação e não apenas 

repetição dos fatos” (LEITE, 2010, p.18). Para isso, é fundamental que haja a 

medição, tanto por parte dos educadores de museu com por partes dos professores, 

pois ambos têm, acima de tudo, que cultivar os hábitos de observação, e reflexão, 

pois é por meio delas que se alcança o conhecimento. 

Ao discutirmos a relação entre escola e museu, temos que ter como foco 

principal a contribuição para a valorização das propostas educativas desenvolvidas 

nestes espaços, tanto aquelas empreendidas pelos espaços culturais e seus de-

partamentos ou áreas educativas como pelas iniciativas de escolas e professores 

que veem estes espaços como lugares especiais para ampliar o trabalho educativo 

que realizam. Desta forma, teremos também a possibilidade de nos abrirmos, para 

refletir sobre a relação entre espaços formais e não formais de educação de maneira 

mais ampla e proveitosa. 
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3. Os museus como espaço não formal de educação  

A educação, de modo geral, prepara o ser humano para o desenvolvimento 

de suas atividades no percurso de sua vida. Nesse sentido, faz-se necessária uma 

educação que ao longo da vida possa dar suporte aos vários aspectos, sejam eles 

econômicos, sociais, científicos ou tecnológicos, impostos por um mundo 

globalizado. 

Esse conceito de educação ao longo da vida, serviu de referência ao relatório 

da UNESCO para a Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, 

sendo colocado como uma das chaves de acesso para a entrada no novo século. 

Assim, não basta que as pessoas acumulem no começo da vida uma quantidade de 

conhecimentos, como se esses fossem suficientes e bastassem a si mesmo, é 

necessário aproveitar todas as oportunidades para “atualizar, aprofundar e 

enriquecer estes primeiros conhecimentos”, procurando compreender o mundo em 

mudança (DELORS, 1999, p.89). 

Pensando desta forma ampla em ter uma educação ao longo da vida, 

queremos abordar conceitos já estruturados e definidos por autores como Vieira 

(2005) Gohn (2006), Fronza-Martins (2006) sobre a educação formal, informal e não 

formal, e como a instituição museu se enquadra nelas. 

Mas, afinal, o que se quer dizer quando falamos que os museus são espaços 

de educação não formal? Como definir estes espaços? O que distinguiria um espaço 

formal de um não formal?  

É importante ressaltar que ao contrário de uma interpretação feita ao “pé da 

letra”, onde educação não formal seria entendida como algo sem qualquer 

formalidade, comprometimento e sem um local-espaço definido, ela se caracteriza 

por ser uma maneira diferenciada de trabalhar com a educação, paralelamente à 

escola, sendo uma de suas particularidades a busca pelo prazer da descoberta e do 

desafio na construção do conhecimento (VON SIMSON, PARK FERNANDES, 2001, 

p.9). 

No que diz respeito à forma de ensino-aprendizagem, a educação vem sendo 

dividida em três categorias; educação escolar ou formal – aquela desenvolvida nas 
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escolas; educação informal, – aquela que decorre de processos naturais e 

espontâneos, transmitida pela família e demais espaços sociais; e educação não 

formal, aquelas práticas educativas estruturadas que ocorrem fora da instituição 

escolar. 

Esses termos – formal, não formal e informal – são de origem anglo-saxônica, 

surgidos a partir da década de 1960, relacionados, geralmente tomando por base o 

espaço escolar. Vários fatores, ocasionados pela segunda Guerra Mundial, 

desencadearam uma crise educacional nos países do primeiro mundo, gerando de 

um lado, a exigência de um planejamento educacional e, de outro, a valorização de 

atividades e experiências não escolares, tanto ligadas à formação profissional 

quanto à cultura geral (FÁVERO, 2007). São esses: 

a. Os sistemas escolares não conseguiam atender à grande demanda 

escolar; 

b. Os sistemas escolares não cumpriam seu papel em relação à 

promoção social; 

c. A não formação de recursos humanos para as novas tarefas que 

surgiam com a transformação industrial; 

Assim, ações educativas escolares seriam formais e aquelas realizadas fora 

da escola, não formais e informais (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009, 

p.133). Segundo as autoras, nos países de língua inglesa, o termo “não formal”, 

quase não é utilizado. São consideradas como informais as ações realizadas em 

outros locais diferentes da escola. Enquanto nos países latinos e Lusófonos, os 

termos, “não formal” e “informal” são aplicados à educação, sendo o primeiro 

associado a instituições como museus, centros culturais, ONGs, e o segundo, as 

mídias de comunicação. 

Segundo Gohn (2006) quando se fala em educação não formal, é quase 

impossível não compará-la com a educação formal. A autora faz uma distinção entre 

as três modalidades, demarcando seus campos de atuação:  

A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com 
conteúdos previamente demarcados; a informal como aquela que os 
indivíduos aprendem durante seu processo de socialização - na 
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família, bairro, clube, amigos, etc., carregada de valores e cultura 
própria, de pertencimento e sentimentos herdados; e a educação não 
formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os 
processos de compartilhamento de experiências, principalmente em 

espaços e ações coletivas cotidianas. (Gohn, 2006, p. 28). 

Essa categorização do sistema educacional é bastante aceita também pelos 

pesquisadores e educadores brasileiros. Embora alguns autores, como Gaspar 

(1993), defendam o uso da distinção educação formal/informal, muitos consideram 

também os ambientes chamados de não formais. Chagas (1993), por exemplo, 

entende que a educação não formal é veiculada pelos museus, meios de 

comunicação e outras instituições com o propósito de ensinar ciência a um público 

heterogêneo. Por outro lado, a educação informal ocorre de forma espontânea na 

vida cotidiana por meio de conversas e vivências com familiares, amigos, colegas e 

interlocutores ocasionais. 

Gohn (1999) nos dá outra perspectiva para essa discussão. Para ela, a 

concepção de educação é mais ampla do que a de aprendizagem e se associa ao 

conceito de cultura. Desse modo, educação não formal trata de um processo com 

várias dimensões, relativas à aprendizagem política dos direitos dos indivíduos 

enquanto cidadãos; capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio de 

aprendizagem de habilidades; aprendizagem e exercício de práticas que habilitam 

os indivíduos a se organizarem com objetivos voltados para a solução de problemas 

coletivos; aprendizagem dos conteúdos da escolarização formal, em formas e espa- 

ços diferenciados; e educação desenvolvida na/e pela mídia, em especial a 

eletrônica.  

Essa autora destaca os vários espaços nos quais se desenvolvem as 

atividades de educação não formal, como as associações de bairro, os sindicatos, 

as organizações não governamentais, os espaços culturais e as próprias escolas; ou 

seja, nos espaços interativos dessas com a comunidade educativa.  

Vieira (2005) também define a educação não formal como aquela que 

acontece fora do ambiente escolar, podendo ocorrer em vários espaços, 

institucionalizados ou não:  
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Assim, a educação não formal pode ser definida como a que 
proporciona a aprendizagem de conteúdos da escolarização formal 
em espaços como museus, centros de ciências, ou qualquer outro 
em que as atividades sejam desenvolvidas de forma bem 
direcionada, com um objetivo definido (VIEIRA, 2005, p. 21). 

 

Os museus, devido ao seu grande potencial educativo, se constituem em 

instituições educacionais autônomas e embora desempenhem também outras 

funções, são considerados como espaços de educação não formal (Cabral, 2002).  

Da mesma forma, Fronza-Martins (2006) comenta que:  

“A questão da educação em museus possui um importante 
foco de interesse na atualidade, tanto no que diz respeito ao seu 
papel social, quanto no que se refere às práticas realizadas nesse 
espaço e suas possíveis reflexões. Percebe-se o interesse não 
apenas na organização e preservação de acervos, mas também na 
ênfase da compreensão, desenvolvimento e promoção da 
divulgação, bem como na formação de público como forma de 
disseminar conhecimentos por meio de uma ação educativa.” 

(Fronza-Martins, 2006, p.71). 

Para refletir melhor sobre o que se quer dizer quando se fala de espaços não 

formais de educação, percebemos que é importante refletir sobre três níveis 

diferentes: 1) Prestar atenção aos conteúdos e à maneira como são apresentados 

ao público; 2) Observar as atividades propostas por estes espaços e a maneira 

como a escola se relaciona com eles e 3) Investigar a história e a dinâmica 

institucional. 

Ao oferecer acesso a novas linguagens, tecnologias, conhecimentos e 

valores, estimulando a curiosidade dos visitantes, museus e centros culturais são 

reconhecidamente instrumentos que favorecem o aprendizado. No entanto, é 

importante que se faça uma análise mais atenta sobre o espaço que se pretende 

visitar e a maneira como o conteúdo é nele veiculado, para que possamos ter um 

melhor aproveitamento da visita, tanto por parte dos professores como pelas esco-

las. Entendemos, assim, que espaços não formais de educação podem ser bons 

aliados do trabalho escolar.  

A educação não formal, observada no âmbito dos museus, possui como um 

eixo de atuação as atividades realizadas nestes sob a denominação de ação 



31 
 

educativa. Se procedermos a uma analogia entre a educação não formal, e aquelas 

realizadas sob o codinome de atividade educativa, pressupõe-se que:  

“(...) A transmissão do conhecimento acontece de forma não 
obrigatória e sem a existência de mecanismos de repreensão em 
caso de não aprendizado, pois as pessoas estão envolvidas no e 
pelo processo ensino aprendizagem e têm uma relação prazerosa 
com o aprender.” (VON SIMSON , PARK, FERNANDES, 2001, p.10) 

Um dos exemplos de campos alcançados por essa ação educativa seria 

aquela realizada nos museus, contudo, vale ressaltar que a inexistência de 

formalidade, conforme Barreto (1993), não significa classificar o museu e a atividade 

nele realizada como sendo meramente recreativa, mas ao contrário deve-se 

considerá-la essencialmente educativa. O museu possui, então, o desafio, segundo 

a mesma autora, de transformar os resultados da pesquisa em algo ameno e 

acessível ao público, sem empobrecer a linguagem científica. 

Desse modo, no contexto dos museus, a ação educativa pode apresentar-se 

como facilitadora e provedora de um processo prazeroso de ensino-aprendizagem, 

inserido dentro de uma ação cultural mais ampla.  

O termo “ação educativa” refere-se, segundo Teixeira (1997), às ações de 

ensino e aprendizagem, que são centradas na interação entre os visitantes e os 

objetos que se articulam em uma exposição, mediados por ações educacionais. 

Assim, de acordo com Cabral: 

“(...) A educação [subentendida como ação educativa] 
realizada em museus deverá operar promovendo atividades 
baseadas em metodologias próprias que permitam a formação de um 
sujeito histórico-social que analisa criticamente, recria e constrói a 
partir de um referencial que se situa nos seus objetos tangíveis ou 
intangíveis.” (CABRAL, 2002, p.3). 

 
 

4. O museu histórico e sua função educativa 

 

“Toda sociedade, para firmar e reforçar sua identidade, 
procura construir uma memória, de preferência unificada, 
homogeneizada. A memória, assim, aparece como operação 
ideológica, formadora de imagem, representação de si próprio que 
reorganiza simbolicamente o universo das coisas e das relações e 
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produz legitimações. Desse processo participam vários instrumentos. 
O museu histórico é um deles.” (MENESES, 2000, p.7). 

Essa citação do professor Ulpiano T. Bezerra de Meneses, ao mesmo tempo 

que evoca uma realidade, traz a crítica a um pensamento que ainda se faz presente 

em nosso meio de convívio atual: de que a função principal do museu histórico é 

evocar e celebrar o passado, pelo fato dos museus girarem em torno de fatos e 

figuras excepcionais do passado. 

Procuraremos, ao longo desse capítulo, dialogar com os autores como Ramos 

(2004), Meneses (2000), Hirata (1985) e Bittencourt (2011) que legitimam a 

importância do museu não só para a sociedade como um todo, mas, especialmente, 

como este pode interferir de forma inovadora e positiva, no âmbito educacional 

contribuindo para uma aprendizagem significativa e prazerosa. 

Todo museu carrega em sua essência, elementos de uma época na qual fora 

criado, e uma intencionalidade para qual finalidade fora criado, ou seja, antes de 

qualquer coisa, é preciso compreender que isso pode envolver uma política cultural, 

governamental e educacional. Por exemplo, no século XIX havia uma grande 

valorização em torno dos Museus de História Natural, encarregados de coletar, 

estudar e exibir espécies do mundo animal, vegetal e mineral. Era o auge da ciência 

moderna, e seu ímpeto era enquadrar o existente em determinadas categorias, 

assinalando o domínio da ciência moderna (RAMOS 2004, p.19). E continua: 

“Já os museus que pretendiam transmitirem uma visão da 
história baseada nos heróis e na ideia de que os heróis é que fazem 
a história e que realizaram coisas boas para o povo, realizavam suas 
exposições museológicas baseadas na narrativa da vida do herói, ou 
dos heróis, e seus feitos, criando assim uma identidade por meio de 
sua história, transformando, a “história” desses heróis na “história” da 
nação, e os visitantes do museu deveriam admira-lo como exemplo a 
ser seguido.” (RAMOS, 2004, p.93). 

Em outro momento, quando se pretendia alcançar um grau de modernização, 

e era necessário afirmar que todos os cidadãos eram importantes para o 

desenvolvimento do país, o museu surge como o lugar ideal para formar essa 

consciência histórica no povo, na perspectiva da sua importância na construção da 

história do país. A mesma observação podemos usar para os livros didáticos de 
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história que por muito tempo privilegiaram a história dos heróis e da política 

nacionalista, por exemplo.  

Atualmente, os debates sobre o papel educativo dos museus afirmam que o 

objetivo não é mais a celebração de personagens ou a classificação enciclopédica 

da natureza, e sim a reflexão crítica. Se antes os objetos eram contemplados ou 

analisados dentro da suposta “neutralidade cientifica”, agora eles devem ser 

interpretados. Como nos coloca Almeida e Vasconcellos (2004): 

“(...) Nossa perspectiva é a de que a memória seja entendida 
enquanto objeto de conhecimento e que, no caso de um museu, uma 
de suas principais funções seja a de contribuir para o entendimento 
de sua construção e de sua representação no momento presente.” 
(ALMEIDA; VASCONCELLOS, 2004). 

E no caso de um museu histórico não é diferente, como bem nos coloca o 

professor Ulpiano: “Conviria conceber um museu histórico, não como a instituição 

voltada para os objetos históricos, mas para os problemas históricos” (MENESES, 

2000 p.4). E ainda questiona: “Se a história, como forma de conhecimento, procura 

estudar a realidade histórica, por que os museus históricos deveriam estar 

dissociados desses esforços?” (MENESES, 2000, p.6). 

É nesse pensamento que vamos prosseguir buscando enfatizar a importância 

da cultura material e a eficácia que os “documentos não escritos4” têm quando bem 

explorados com os alunos, na sala de aula e no espaço do museu. 

De acordo com Barros (2009) cultura material é o campo histórico que estuda 

fundamentalmente os objetos materiais em sua interação com os aspectos mais 

concretos da vida humana, que vão do estudo dos utensílios ao estudo da 

alimentação, do vestuário, da moradia e das condições materiais do trabalho 

humano. 

  Assim, objetos de museus compõem uma cultura material e são portadores 

de informações sobre costumes, técnicas, condições econômicas, ritos e crenças de 

nossos antepassados (BITTENCOURT, 2011 p.353). Essas aprendizagens são 

                                                           
4
 Documentos não escritos é o termo usado pela historiadora Circe Bittencourt em seu livro “Ensino de história: 

fundamentos e métodos” para falar sobre a utilização de outras fontes que podem ser usadas na sala de aula 
para favorecer a prática pedagógica. São eles: museu, fotografia, filme e a música.  
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obtidas à medida que conseguimos transformar esses objetos em documentos, por 

isso os definimos acima como “documentos não escritos”. Contudo, para conseguir 

se apropriar dessa leitura, é necessário antes apropriar-se da linguagem que este 

propõe, no caso a linguagem museológica, pois esta, dentro do seu contexto 

apresenta uma forma específica de veicular tais informações. 

Se aprendermos a ler palavras, podemos aprender a “ler os objetos” que 

compõem o museu e a observar a história que existe na materialidade das coisas. 

(RAMOS, 2004, p.21). É preciso, neste caso, pensar além da “história dos objetos” e 

se dispor a refletir sobre a “história nos objetos”. E isso faz diferença. Vejamos.  

Todo e qualquer objeto, deve ser tratado como fonte de reflexão. Uma cadeira 

de arruar da época do império, por exemplo, ou um simples copo descartável 

comum de nosso uso cotidiano pode abrir um leque de possibilidades, discussões e 

reflexões sobre a vida da elite na época do império e o trabalho escravo, no caso da 

cadeirinha de arruar, e no caso do copo descartável, sociedade de consumo em que 

vivemos que nos faz ter a necessidade de querer tudo cada vez mais rápido e sem 

complicações, o trabalho da indústria, e etc.  

Conseguir fazer com que o aluno volte seu olhar para esses objetos a ponto 

de conseguir fazer relações e associações com o que tem de conhecimento prévio, 

com aquilo que está sendo apresentado, faz com que o conhecimento por vezes 

recém adquirido, seja por ele próprio refletido e digerido de forma suave, 

transformando aquilo que antes causava estranhamento ou indiferença em 

consciência crítica, conhecimento histórico e aprendizagem significativa. 

Cabe aqui lembrar que um dos princípios fundamentais da pedagogia do 

educador Paulo Freire (1921-1997), é especialmente a leitura de mundo, ou seja, é 

preciso aprender a olhar, a observar e aprender a ler de outra forma, pois: 

“O ato de aprender a ler e escrever deve começar a partir de 
uma compreensão muito abrangente do ato de ler o mundo, coisa 
que os seres humanos fazem antes de ler a palavra” (FREIRE, 1990, 
p.32). 

É muito comum encontrarmos público de escolares, que vão desde crianças 

da educação infantil, até grupos de EJA, visitando museus acompanhados por seus 
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professores. Uma atividade como esta, é sempre bem vinda, pois em muitos casos, 

o público em questão, não teria outra oportunidade de visitar o museu, além do que, 

acaba sendo um diferencial do que comumente é apresentado na sala de aula. 

Contudo, na grande maioria das vezes, o que vemos é um percorrer das salas 

expositivas com um olhar longínquo e por vezes vazio de significados, isso porque 

nada, ou, quase tudo, não faz sentido. 

Para ir ao encontro desse problema, é importante recorrer a meios que sejam 

eficazes e que façam diferença no momento de optar por esse tipo de fonte de 

aprendizagem. A chamada linguagem museológica vai ajudar a introduzir esse 

público, a ter uma ação preparatória que antecede a visita ao museu, pois, o tipo de 

saber a que o museu induz não se desenvolve em outros lugares, e tal lacuna deixa 

o estudante quase desprovido de meios para interpretar as nuanças da linguagem 

museológica. 

A intenção de se realizar uma atividade preparatória é justamente criar um 

envolvimento com o intuito de sensibilizar o olhar daquele que vai ver. Do contrário, 

não se vê, ou pouco se vê. Denise Grispum (2000) que pesquisou os públicos 

escolares em museus de arte, especificamente do Museu Lasar Segall, e Francisco 

Regis Lopes Ramos (2004) que fez um estudo de caso sobre o caráter educativo do 

Museu do Ceará e o ensino da história, sustentam que a visita a um museu, deve 

começar na sala de aula, com atividades lúdicas que utilizem materiais do cotidiano, 

como indícios de práticas que se fazem nas relações sociais (RAMOS, 2004, p.21). 

Circe Bittencourt (2011), de forma muito didática, apresenta etapas 

primordiais que orientam os alunos no processo de descoberta do objeto: a 

observação livre e observação dirigida. Com a observação pretende-se que o aluno 

aprenda a ver, seja capaz de parar diante de um objeto e fixar e concentrar o olhar 

sobre ele (BITTENCOURT, 2011, p.358). 

A observação é o grande “x” da questão, sobretudo se levarmos em 

consideração essa geração que cada vez mais é consumida pelos processos 

tecnológicos, onde tudo é tão rápido e tão dinâmico, onde faz-se diversas coisas ao 

mesmo tempo sem a necessidade de focar em nada especifico. É por intermédio da 

observação e reflexão que ocorre a identificação e a descrição do objeto, num 
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primeiro momento partindo de uma análise do visual: o que é o objeto? Que tipo de 

material é feito? Qual técnica foi utilizada na sua fabricação (artesanal ou fabril)? 

Possui elementos decorativos? Qual sua utilidade? E o levantamento de hipóteses: 

por quem e como ele era utilizado? 

A museóloga Heloisa Barbuy (1995) também traz essa reflexão em seu texto: 

“Entendendo a sociedade através dos objetos”. De forma simples, a autora 

consegue explicitar a importância de se fazer perguntas para aos objetos, e retirar 

deles informações que podem nos ajudar a compreender que aquele objeto velho 

pode nos trazer muito mais informação do que parece, e que “não é por acaso que 

nosso comportamento e até mesmo nossas ideias são como são.” (BARBUY, 1995, 

p.17). 

Após a observação do objeto isolado, podemos passar para uma segunda 

parte: à comparação dos objetos. Nessa etapa realiza-se um processo de seleção 

de peças semelhantes ou diferentes, de ordenação, tentando identificar o objeto em 

relação aos outros, a fim de chegar ao que os especialistas chamam de tipologia. 

Pode-se então tentar identificar o contexto no qual o objeto foi produzido, em que 

lugar e quando foi produzido. Em geral, denomina-se essa etapa de classificação do 

objeto, que visa também o entendimento dele como elemento de determinada 

cultura (BITTENCOURT, 2011, p.359). 

Na etapa final, tida como síntese, supõe-se que o aluno alcançou um 

conhecimento que lhe possibilite reconstruir as etapas anteriores e explicar o objeto 

sob outra dimensão. Com a síntese o objeto estará situado no tempo e no espaço, 

indo de uma situação mais concreta e particular, a uma mais geral, ou seja, da peça 

no contexto cultural ao qual pertence. 

Por isso, quando as escolas organizam os seus planos anuais de visita a 

museus, esses devem, antes de tudo, ser entendidos na escola, como um lugar de 

contato com artefatos que apresentam indícios sobre a história, que, através de seu 

acervo material, compõe uma dada interpretação do tempo vivido, e não um fato 

consumado e acabado. 
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Esse entendimento do museu cria possibilidades de o professor debater com 

os alunos antes durante e após a visita, as várias perspectivas que este pode 

permitir. Existem vários artigos e projetos que apontam a visão de ações culturais e 

educativas dos museus para as escolas. Maria Isabel Leite e Luciana Ostetto (2006) 

trabalham a relação que as crianças têm e podem ter num museu. Ela entende o 

museu como lugar de troca, de descoberta, de produção de sentidos, de criação, 

mas, sobretudo como espaço de memória e de história de vida: 

“Os museus e demais espaços de cultura são depositários da 
memória de um povo, encarregados pela preservação das obras 
produzidas pela humanidade, com suas histórias, com os meios 
próprios de que dispõem.” (LEITE; OSTETTO, 2010, p.1).  

A autora menciona também a importância do museu para um processo de 

formação do aluno como sujeito social, histórico e cultural, a partir dos elos e 

associações que a criança faz ou pode fazer, a partir de suas experiências estéticas 

com representações culturais de outros tempos/espaços e com pessoas de outras 

gerações. 

Assim, acredita-se que as potencialidades de trabalhos com objetos 

“transformados” em documentos, podem chamar a inúmeras possibilidades, e uma 

delas reside na inversão do olhar “ultrapassado” ou mais “atrasado”, para um olhar 

de curiosidade e de indagação a respeito de peças de museus, podendo contribuir 

para o aumento do conhecimento sobre os homens e sobre sua história 

(BITTENCOURT, 2011, p.355). 

Nessa perspectiva, os museus e seus objetos passam a ser vistos como 

patrimônio cultural, que segundo Rodrigues (1999) abarca toda produção humana, 

de ordem emocional, intelectual, material e imaterial, independentemente de sua 

origem, época, natureza ou aspecto formal, propiciando o conhecimento e a 

consciência do homem sobre si mesmo e sobre o mundo que o rodeia. 

Assim, a cultura material presente nos museus constituída nos objetos, é tida 

como portadora de uma informação sobre o passado, e este fato lhe dá valor de 

documento com características determinadas, pois, dizendo de uma maneira 

indireta, os objetos podem falar das necessidades e relações humanas, dos 

costumes e crenças dos homens de sociedades passadas e atuais, sobretudo as 
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que não possuem escrita. Ou seja, ao se estudar os restos materiais, pode-se 

encontrar, em cada objeto, um marco temporal e uma evidência de que ali há uma 

história.  

Para assumir seu caráter educativo, o museu coloca-se, então, como o lugar 

onde os objetos são expostos para compor um argumento crítico. Contudo, só isso 

não basta. É necessário desenvolver programas com o intuito de sensibilizar os 

visitantes para uma interação com o museu, buscando o incremento de uma 

educação mais profunda, envolvida com a percepção mais crítica sobre o mundo do 

qual fazemos parte e sobre o qual devemos atuar de modo reflexivo (RAMOS, 2004, 

p.20). 

Da mesma forma a escola: não basta propor uma atividade que compreende 

levar os alunos ao museu, pois esta engloba uma série de fatores que vai depender 

no primeiro momento, do esforço de quem propôs e está conduzindo tal atividade, 

que na maioria das vezes é o professor. Por isso, é necessário o encadeamento de 

algumas questões para se pensar a intima relação entre o espaço museológico e o 

saber histórico que nasce na sala de aula mediado pelo professor. 

Entretanto, um impasse que pode e deve ser enfatizado, está na falta de 

preparação do próprio professor, que muitas vezes, além de não preparar o aluno, 

também não se prepara. É como se ele não soubesse porque está levando alunos 

aos museus, não tem um objetivo pedagógico a ser alcançado, e o máximo que tem 

condição de fazer é pedir como atividade, a elaboração de um relatório pós-visita 

(RAMOS, 2004, p.26).  

Contudo, se faz importante ressaltar que essa “falta de preparação do 

professor”, está muitas vezes ligada a sua própria formação, ou seja, no âmbito dos 

cursos de licenciaturas, que muitas vezes deixam de contemplar em seus currículos 

aspectos tão importantes que ajudariam o embasamento do futuro professor, para 

que este pudesse usufruir pedagogicamente do espaço do museu e de tudo mais 

que este pudesse ofertar para a sua prática. 

Neste sentido, Hirata (1985) vai ressaltar: 
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“Para boa parte dos professores, o museu assume uma função 
específica: o seu acervo ilustra, de maneira concreta as aulas de 
história. Os artefatos se restringem deste ponto de vista, ao 
complemento ideal para o documento histórico por excelência, isto é, 
o texto.” (HIRATA, 1985, p.12). 

Denise Peixoto responsável pela estruturação do Serviço de Atividades 

Educativas do Museu Paulista, revela que essa questão foi muitas vezes comentada 

e encarada como um obstáculo para fluidez do desenvolvimento do trabalho com 

grupos escolares, onde era nítido o grupo que teve uma preparação antes na sala 

de aula com o professor, e aquele que não teve: 

“Ainda tem um grande número de professores que não tem 
uma formação muito clara do por que se levar o aluno ao museu, ou 
o que se quer quando leva uma criança ao museu (...). Ainda há uma 
postura muito passiva do professor. Eu não quero fazer um juízo de 
valores, desconsiderando o universo do professor, as dificuldades 
que ele tem, não é nada disso, eu tenho muito respeito. Mas, 
acredito que um dos problemas que a gente enfrenta é o processo de 
formação do professor.”5 (Denise Peixoto, 24/08/2016). 

 Em outra fala, também se faz presente a seguinte crítica em relação ao 

processo de formação do professor que não é preparado para se utilizar do museu 

como uma fonte de aprendizagem: 

 
“De uma maneira geral, nas graduações e licenciaturas isso 

também pouco se desenvolve. Eu percebo que se acaba não 
preparando o professor e é mais uma carência de formação que 
acaba incidido pela vida docente (...). É muito triste!”6 (Andrea 
Fonseca, 9/11/2016). 

 

Partindo dessas referências, percebemos que a atual formação do professor, 

seja ele pedagogo ou especialista de disciplina, não o prepara para um contato 

próximo com o museu, e este não o reconhece como um espaço potencial de 

aprendizagem. Podemos assim inferir, que esta lacuna no processo formativo do 

professor compromete uma possibilidade de aprendizagem que conforme foi 

mostrado, pode ser muito eficaz e prazerosa se realizada com propósitos, objetivos 

e metodologias.  

                                                           
5
 Entrevista concedida por Denise Peixoto em 24 de agosto de 2016. A íntegra da entrevista encontra-se nos 

anexos. 
6
 Entrevista concedida por Andrea Matos da Fonseca em 9 de novembro de 2016. A íntegra da entrevista 

encontra-se nos anexos. 
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E essa falta de preparação, é rapidamente refletida nos alunos. É comum 

vermos uma legião de estudantes desesperados, copiando as legendas 

rapidamente, para fazer a tarefa exigida. Nessa atividade, baseada no reflexo e não 

na reflexão, o visitante chega ao ponto de perder o que há de mais importante: o 

contato com os objetos. Na corrida contra o tempo, os alunos procuram transcrever 

tudo, mas nunca conseguem fazê-lo.  

A pedagoga Andrea Fonseca que atuou como técnico de apoio educativo no 

Museu Paulista, dentre outras funções, no período de 2002-2007, relata algo que lhe 

chamou atenção, relacionado a um fato vivenciado por ela durante um atendimento 

a grupo de escolares: 

“Eu me lembro de um atendimento que nós fizemos, (...) as 
crianças estavam tão preocupados em anotar, que o menino 
perguntou se poderiam comprar as legendas do museu, e se as 
legendas estavam à venda na loja.” (Andrea Fonseca, 9/11/2016) 

Assim, seguindo os passos da "educação bancária", como diz Paulo Freire 

(2001), o museu é transformado, pelo próprio professor, em fornecedor de dados, e 

os alunos se apropriam disso e acabam deixando de lado o principal que é o 

aprender a observar. 

Entende-se, portanto, que no processo de educar para pensar historicamente, 

por meio dos bens culturais (objetos e documentos dos museus), preservados, 

devem ser incluídos a análise e o entendimento do presente. Sem o confronto 

passado-presente-futuro, com que nos depara Le Goff, (1990) será difícil pensar 

historicamente e entender o patrimônio cultural como produto do homem, sujeito da 

história, como resultado das relações sociais, culturais, econômicas e políticas 

desses sujeitos. Com um olhar vago sobre o passado não se pode fazer história, 

nem ser sujeito da história, um sujeito político e cidadão consciente do próprio 

mundo (FREIRE, 1987). 
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Capítulo II: No coração do Ipiranga: o Museu Paulista e a implantação do 

Serviço de Atividades Educativas 

 

1. Apresentando o objeto de estudo 

 

Após falarmos sobre o museu histórico e sua função educativa, 

apresentaremos o Museu Paulista, objeto de estudo desta pesquisa. Temos como 

finalidade situar seu contexto de fundação e as novas significações que o museu 

adquiriu ao longo dos anos, de acordo com a iniciativa de seus diretores e 

deliberações administrativas.  

A proposta é traçar brevemente o histórico do museu, procurando nos apoiar 

em autores que são referências no assunto: MENEZES (2000), ALVES (2001), 

SILVA; GUIMARÃES (2015), GROLA (2014); nos cadernos pedagógicos “Como 

explorar um museu histórico” e “Museu Paulista: novas leituras”; em relatórios 

institucionais e documentos de definições e em resoluções de cunho administrativo. 

Assim, ao chegarmos ao momento em que foi criado o SAE – Serviço de 

Atividades Educativas do Museu Paulista (2001) –, procuraremos estabelecer as 

conexões e expectativas do próprio museu em relação às propostas proferidas pelo 

SAE no início da sua implantação. 

Queremos destacar que em mais de 120 anos de existência, o Museu 

Paulista passou por momentos importantes desde sua fundação os quais são bem 

delimitados e estudados por muitos pesquisadores: a gestão de Hermann von 

Ihering (1894-1916), na qual o museu tem a configuração de um Museu de História 

Natural; a gestão de Affonso de Escragnolle Taunay (1917-1945), na qual o museu 

começa a ganhar seu caráter histórico e, a gestão do professor Ulpiano Toledo 

Bezerra de Meneses (1989-1994), que configura as linhas de pesquisa e demarca o 

Museu Paulista como um museu histórico por excelência. É dentro dessas 

perspectivas que se pretende discorrer neste tópico. 
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Figura 1: Hermann von Ihering 
 

 
 

 
 

Figura 2: Affonso E. Taunay 
 
 
 

 

 
 

Figura 3: Ulpiano T. Bezerra de Meneses 
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O primeiro ponto que gostaríamos de chamar à atenção, e que a priori parece 

pouco relevante, é esclarecer que o imperador D. Pedro I nunca morou no palácio 

monumento que abria o Museu Paulista. De acordo com Maria José Elias: 

“(...) Esta visão foi também “construída”. Nunca o imperador 
morou no Ipiranga: D. Pedro I morreu bem antes de o “Palácio de 
Bezzi” ser construído. Este prédio jamais foi pensado como habitat 
da monarquia, mas sim como registro de um episódio considerado 
importante para a história do Brasil: a independência.” (ELIAS, 1995, 
p.12). 

É interessante ver como algo que pode ser apenas um detalhe é trazido pela 

autora como um ponto importante a ser esclarecido, isso porque o imaginário 

popular – sobretudo, dos grupos de escolares – se deixa seduzir pela imponência do 

edifício do museu e por todos seus detalhes de decoração que lembram diretamente 

a monarquia, incluindo o destaque em exposição que é a grade tela de Pedro 

Américo localizado no salão nobre. 

A história do Museu Paulista nos remete aos primórdios de sua inauguração 

em 1895. Desde a proclamação da independência em 1822 houve várias tentativas 

para se erguer um monumento comemorativo em homenagem a Independência do 

Brasil (MENESES, 1990, p.9). Em 1825, a Câmara Municipal de São Paulo chegou a 

assinalar o local exato do grito da Independência para aí ser levantado o referido 

monumento, contudo, nada foi concretizado, ora porque os recursos existentes não 

eram suficientes, ora porque não havia interesse, ora ainda porque faltavam as duas 

condições (ELIAS, 1995, p.13). 

Somente quando surgiu a ideia de se construir uma instituição de ensino, 

conseguiu-se levar a diante o projeto do monumento do Ipiranga. No ano de 1881 o 

governo provincial aprovou o projeto arquitetônico apresentado pelo engenheiro 

italiano Tommaso Gaudenzio Bezzi, que residia no Rio de Janeiro e frequentava a 

corte do D. Pedro II.  

O projeto completo era de um palácio no estilo renascentista, em forma de 

"E", com um belo corpo central, precedido de nobre escadaria e pórticos, e duas alas 

laterais. Após a Proclamação da Republica, as obras foram dadas por terminadas, 

mesmo faltando detalhes do acabamento. Assim em 1890 ficara pronto o edifício de 
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123 metros de fachada e enobrecido por vigorosas colunas e monumental 

escadaria, chamando a atenção no, até então “descampado”, bairro do Ipiranga. 

O cenário da cidade de São Paulo nesse final do século XIX era de um estado 

enriquecido pelo café tendo a presença dos imigrantes como as novas figuras 

sociais que emergiam como mão de obra na sociedade paulista. 

Assim, a construção do monumento no Ipiranga, veio ao encontro dos ideais 

da elite paulista, uma elite ilustrada, viajada e preocupada com a cultura, com o 

progresso e com a modernidade; uma elite embebida nas ideias positivistas que 

comprometiam com os princípios da ciência e da razão, e orientavam a ocupação de 

um edifício monumento para um ensino laico. 

Contudo, após o termino de sua construção, o prédio não parecia preencher 

os requisitos necessários para o funcionamento de uma escola, ficando desocupado 

até 1893, quando foi ocupado pelo Museu do Estado: 

Figura 4: Palácio Monumento em 1892. Fotografo desconhecido. Acervo Museu Paulista. 
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“Após ser o edifício declarado insalubre para o funcionamento 
de uma escola (a pretexto de as salas, toda ao sul, serem varrida 
pelos ventos úmidos soprados da Serra do Mar), decide-se, em 
1892, para ele transferir o Museu do Estado, criado em 1890.” 
(MENESES, 1990, p.10). 

O Museu do Estado era formado por uma antiga coleção particular conhecida 

como Museu Sertório – assim chamada porque pertencia ao Coronel Joaquim 

Sertório, comerciante abastado residente na cidade de São Paulo na segunda 

metade do século XIX, famoso justamente por sua enorme coleção.  

Essa coleção fora adquirida pelo Conselheiro Francisco de Paula Mayrink, em 

fins de 1890 e oferecida ao governo do estado juntamente com outra pequena 

coleção particular conhecida como Pessanha (GROLA, 2014, p.16). Ambas coleções 

eram constituídas pelos mais variados objetos, incluindo espécimes zoológicos e 

botânicos, amostras de minerais, artefatos etnológicos e históricos, além da coleção 

de numismática.  

Antes de ocupar o edifício monumento, essa coleção havia sido abrigada em 

algumas outras edificações: em dezembro de 1892, a instituição – até então sediada 

num prédio no Largo Municipal (mais tarde Praça João Mendes) – foi transferida 

para um edifício no Largo do Palácio (atual Páteo do Colégio). Em 1893, com a 

anexação do Museu à comissão Geográfica e Geológica, o acervo foi transferido 

para um edifício na Rua da Consolação, que também servia de sede para a 

Comissão. E finalmente em 25 de agosto de 1893, a coleção é transferida para o 

palácio monumento que passa a se chamar Museu Paulista (GROLA, 2014, p.16-

17). 

Assim, o projeto que foi concebido no Império, ganhou forma na República. E, 

é nos ventos republicanos que ele vai se moldando e ganhando forma. Para gerir 

esse acervo, foi nomeado em 15/01/1894 como diretor museu, o zoólogo alemão 

Hermann von Ihering. 

Sua inauguração oficial se deu no dia 7 de setembro de 1895 como museu de 

História Natural e marco representativo da Independência, aliando as características 

de uma instituição científica, voltada para a pesquisa e instrução popular, à 

dimensão de lugar privilegiado da celebração da memória nacional (OLIVEIRA, 
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1995, p.6). Sua organização espacial estava distribuída entre o térreo e o primeiro 

andar. 

No térreo encontravam-se a administração, os laboratórios, as oficinas, a 

biblioteca e as coleções de estudo. O andar superior comportava as coleções 

expostas ao público, totalizando 16 salas. Em 1895, o museu lançou sua primeira 

publicação: a Revista do Museu Paulista. 

No ano de 1905, foram cridas a seção de entomologia e a seção de 

mamíferos. Entre os anos 1913-1915, cientistas de outros institutos (Maguinhos, do 

Rio de Janeiro, Instituto Butantã, faculdade de medicina de São Paulo, Instituto 

Agrônomo de Campinas) realizaram trabalhos de classificação nas coleções do 

museu. 

Durante o período correspondente a gestão de Hermann von Ihering (1894-

1916), a instituição apresentava coleções de Zoologia, Botânica, Mineralogia, 

Paleontologia, Arqueologia, Etnologia e História. No entanto, a Zoologia ocupava um 

papel primordial no Museu. Além de a maior parte das salas de exposição ser 

dedicada a ela, os esforços de aquisição de peças para a coleção de estudo, bem 

como a mobilização dessas peças para estudos científicos, envolviam 

principalmente as coleções zoológicas. 

Nesse período de pouco mais de 20 anos em que Ihering esteve à frente do 

Museu Paulista, a instituição alcançou uma série de avanços. Conseguiu formar 

coleções significativas, colaborar com um avanço de conhecimento de ao menos 

alguns dos domínios da História Natural, além de ter procurado desenvolver um 

discurso expositivo em consonância com o que era feito nos museus das grandes 

capitais mundiais. 

No entanto, partir da década de 1910, os problemas começaram a se 

intensificar, diferenciando-se daqueles que faziam parte da rotina institucional. A 

falta de verbas e, sobretudo a diminuição dos salários, foram sem dúvida os maiores 

problemas. 
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Em 1916, Ihering foi cientificado de que uma comissão investida de amplos 

poderes faria um levantamento minucioso da situação da instituição.  

A situação do cientista tornou-se insustentável e ele pediria afastamento por 

motivos de saúde em maio de 1916. O pedido foi negado, mas ele afastou-se assim 

mesmo, sendo substituído interinamente por seu filho Rodolpho von Ihering. O 

desfecho dessa guerra particular foi sua demissão em agosto do mesmo ano 

(ALVES, 2001, p.150-151). 

Finda a gestão de Ihering, (1894-1916) em meio a inúmeros problemas, e 

assume Affonso Taunay, que segundo o professor Ulpiano (1990), “era um 

politécnico transmutado em historiador”. Taunay foi incumbido de preparar o Museu 

Paulista para o Centenário da Independência. Nesse longo e significativo período, as 

exposições passaram por uma grande alteração, assim como o perfil da instituição 

que começou gradualmente a ser mudado, deixando a ênfase na história natural, em 

favor de uma história nacional. 

Em 1917, o governo de São Paulo nomeou Affonso de 
Escragnolle Taunay para dirigir o Museu. Descontado o breve 
período em que Armando Prado dirigiu a instituição, o que ocorreu foi 
o seguinte: saiu o naturalista Ihering, entrou o engenheiro Taunay. 
Este último permaneceria muitos anos à frente do Museu e, embora 
tenha dado continuidade às atividades de História Natural, foi durante 
sua administração que se iniciou o processo pelo qual esta ciência 
seria sobrepujada, na História Pátria. (ALVES, 2001, p. 153.). 

Em sua gestão (1917-1945), Taunay vai marcar uma nova orientação tanto no 

aspecto físico interno do museu, como nas políticas de acervo e publicações. 

Na gestão de Hermann von Ihering, a maior parte dos artigos da Revista do 

Museu Paulista compreendia, essencialmente, assunto sobre zoologia, reservando-

se ainda, espaço reduzido para as áreas de antropologia e etnografia. Com Taunay, 

as publicações passaram a privilegiar o campo das ciências humanas, 

especificamente, a área de história nacional. 

Taunay vai, não só instalar uma seção de História, (com a qual compensará o 

descaso do cientista que o precedera), mas, valendo-se da oportunidade dos 

festejos do 1º Centenário da Independência em 1922, vai montar no edifício uma 

alegoria histórica, dando-lhe eficácia enquanto um memorial. 
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 “(...) Affonso de Escragnolle Taunay, ao assumir a direção do 
estabelecimento, em 1917, visava recuperar o caráter de memorial, 
originalmente previsto quando da construção do edifício, e estava 
voltado basicamente, para a organização de espaços concernentes à 
rememoração de fatos históricos e tradições brasileiras e paulistas.” 
(OLIVEIRA, 1995, p.7). 

Taunay seria o responsável por elaborar um discurso visual que apresentaria 

por meio de esculturas e pinturas, a história do Brasil, colocando São Paulo como 

protagonista. Artistas praticante do gênero pintura histórica recriariam por meio de 

imagens esse passado, seus heróis e os fatos considerados relevantes produzindo 

uma narrativa específica que se tornaria referência para o ensino, especialmente por 

sua propagação nos livros didáticos.  

A entrada de Taunay para o Museu tem sido entendida pela historiografia 

como uma guinada radical em direção à história propriamente dita. No entanto, as 

mudanças não foram imediatas. O novo diretor procuraria, num primeiro momento, 

continuar a tradição naturalista, ao lado das atividades voltadas para a história. 

De acordo com FONSECA (2004), Taunay propôs uma ruptura com o museu 

criado em 1890, cujo modelo era o museu oitocentista de História Natural.  Pode-se 

dizer que ao longo dos 28 anos da administração de Taunay, ele conseguiu dar o 

pontapé inicial que reconfigurou o museu. 

Em 1963 um marco importante que veio contribuir para a consolidação do MP 

como uma instituição voltada para pesquisa: o museu foi incorporado a Universidade 

de São Paulo pela Lei Estadual 7.843, de 11/03/1963. Contudo a consolidação veio 

na década de 1980 quando, por meio da resolução GR-3.560 de 11/08/1989 foram 

desmembradas as coleções pessoais das associadas à antropologia, que passaram 

a integrar o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP (MAE) na cidade 

universitária, abrindo então a oportunidade para que a instituição se firmasse no 

campo da história.   

Em 1989, o professor Dr. Ulpiano Bezerra de Meneses assume a direção do 

Museu Paulista (1989-1994) enfatizará seu caráter de museu histórico, definindo seu 
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plano diretor7, linhas de pesquisas e sua atuação institucional como museu de 

história. 

O desmembramento das áreas de arqueologia e etnologia, representou uma 

profunda mudança na concepção e nos objetivos institucionais. Eles foram 

estabelecidos pelo plano diretor de 1990 que definiu a área de concentração do 

museu como sendo a História da Cultura Material 

Um dos fatores que levou a esse processo foi o desenvolvimento da própria 

área de história, que caminhou para a tendência que privilegiava novos aspectos, 

novos objetos de estudo e novas fontes documentais. Desde a primeira metade do 

século XX, foi sendo abandonada a ideia da história factual, que destacava grandes 

fatos de personagens, em favor de uma noção de processo histórico e de uma 

história coletiva, vivida na longa duração. No Museu Paulista estas tendências 

estavam implícitas no plano diretor de 1990, formulando pelo professor Ulpiano T. 

Bezerra de Meneses8. 

O plano diretor de 1990 instituiu três linhas de pesquisa no campo da cultura 

material. São elas: Cotidiano e Sociedade; Universo do Trabalho e, História do 

Imaginário – em função das quais foram ampliados e reorientados os acervos e as 

exposições do Museu. 

A temática, “Cotidiano e Sociedade”, trataria de entender os objetos, 

principalmente em seu espaço doméstico, não só com suas funções utilitárias, como 

também classificando as pessoas e gerando critérios e condições para o 

estabelecimento das relações sociais. 

Fala-se tanto do cotidiano, que seu conceito hoje em dia se banalizou: 

ninguém demanda atenção para aquilo que está presente em seu dia a dia. E é esse 

o intuito do museu: acentuar não só o objeto em si e sua época, mais as relações 

sociais que permearam através dele, de forma a abrir um campo de compreensão 

vasto que pode ser explorado, garantindo assim que esses objetos “falem” e tragam 

informações absolutamente novas e enriquecedoras (MENESES, 2000, p.9). 

                                                           
7
 O documento na integra se encontra nos anexos. 

8
 MENESES, Ulpiano T. B. de. Plano diretor do Museu Paulista da USP, 1990-1995. 8 p. 
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Sobre a linha “Universo do trabalho” Meneses (2000) critica: 

“Os museus históricos sempre se sentiram 
constrangidos em incluir em seu horizonte o universo do 
trabalho – porão da história, que armazena discretamente os 
conflitos, tensões, rupturas sem glória. É necessário trazer o 
tema a tona, se, se quiser qualquer vinculo com o 
conhecimento histórico.” (MENESES, 2000, p.9). 

O intuito de retratar o universo do trabalho é trazer à discussão dos objetos 

em sua função social e as relações estabelecidas a partir deles, permitindo estender 

o olhar para estudar sua anatomia e fisiologia, bem como sua produção e o 

profissional que o produziu, ou seja, refletir de forma ampla todas as possibilidades 

que esse setor nos permitir. 

Fechando com tema “História do Imaginário”, o museu pretendia por meio dos 

quadros e esculturas não só enfatizar o caráter histórico da sua produção, ou 

identificar cenas de heroísmo histórico “desmascarando as mentiras”, pelo contrário, 

a intenção era tomar o mito histórico, as visualizações da história e seus agentes 

como parte do imaginário social, explorando por meio da própria história das 

mentalidades, exatamente o fato da independência, como ele foi, vivido, visto e 

narrado. 

Depois de anos de trabalho dos diretores que por ele passaram, o Museu 

Paulista é atualmente considerado um museu histórico por excelência (MENESES, 

1990), pois grande parte do seu acervo exposto gira em torno de objetos que 

representam a história da cultura material brasileira. 

2. A implantação do Serviço de Atividades Educativas no Museu 

Paulista. 

Foi a partir das três linhas de pesquisas estabelecidas pelo plano diretor de 

1990 que o Serviço de Atividades Educativas foi pensado no momento de sua 

implantação. 

É curioso pensar como o primeiro Museu de São Paulo só tenha instituído 

formalmente sua área de educação tão tardiamente. No Museu Nacional, por 

exemplo, data de 1927 a criação de uma área educativa e mesmo outros museus da 
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USP já tinham programas educativos (e equipes) consolidados desde a década de 

80, como é o caso do MAE e do MAC. 

O que se sabe até o momento, é que os documentos do arquivo permanente 

do Serviço de Documentação Histórica e Iconográfica do Museu Paulista, que 

compreende a massa documental que circulou entre os anos de 1893 e 1963, ano 

da incorporação do Museu Paulista à USP, não constam a existência de uma área 

educativa formalmente instituída, não tendo a figura de um profissional que tenha 

como atribuição específica voltada para o atendimento qualificado e diferenciado dos 

visitantes9.  

O fato é que, embora não tivesse um setor administrativamente instituído, 

desde a sua fundação, o Museu Paulista recebe grupos de escolares e visitantes 

gerais, e, mesmo que de uma forma não “oficial”, ou não estruturada nos moldes de 

um serviço educativo como existe hoje, realizava suas visitas e seus atendimentos.  

A primeira vez que aparece a necessidade de estruturação de uma área 

educativa é no regimento institucional de 1997, onde diz: 

 “Nos últimos anos, docentes e técnicos vem desenvolvendo, 
simultaneamente com atividades de curadoria e de pesquisa, 
atividades que são pontuais, como não poderia deixar de ser em 
razão da existência de uma equipe pequena de docentes (apenas 5 
no Museu Paulista e 2 do Museu Republicano de Itu) e da ausência 
de um serviço educativo estruturado. Essas ‘atividades educativas’ 
se expressam ora por meio do atendimento particularizado a escolas, 
estudantes e professores, ora por meio de cursos de extensão e de 
capacitação de professores, ora ainda por intermédio da orientação e 
acompanhamento de visitas técnicas às dependências do Museu e 
de visitas monitoradas. (...) A criação de um serviço educativo 
(previsto no novo regimento), integrado às responsabilidades de 
curadoria e de pesquisa torna-se essencial não apenas para atender 
a demanda de público, mas, principalmente, para atender ao próprio 
desdobramento de uma das mais importantes finalidades de um 
museu universitário: a socialização de novos conhecimentos e a 
possibilidade efetiva do oferecimento de formação complementar a 
estudantes de diversos segmentos da sociedade.” (Regimento 
Institucional de 1997). 

Outra iniciativa que podemos citar a respeito de uma iniciativa na área 

educativa no Museu Paulista são os cadernos pedagógicos publicados do inicio dos 

                                                           
9
 Informações fornecidas pela Educadora Denise Peixoto em sua apresentação da Reunião da Rede de Museus 

Históricos, 22/08/2016. 
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anos 90: “Como explorar um Museu Histórico”, “Museu Paulista Novas Leituras” e a 

série “Cadernos da História de São Paulo”, como publicações destinadas a 

professores, com o intuito de referencia-los na história do museu e suas coleções, 

sendo essa uma forma de promover ações no âmbito da educação.  

De qualquer forma, independente do que foi feito, não existe, ainda, nenhum 

trabalho que apresente de forma crítica um balanço de como teria se dado a atuação 

do Museu como espaço educativo, mesmo que de forma pontual, e em momentos 

específicos, antes de 2001. Inclusive, esse tema é alvo de uma pesquisa de 

doutorado que está sendo desenvolvido com muito afinco pela própria educadora do 

Museu Paulista.  

Dessa forma, o que se pretende é pontuar como se deu a organização do 

Serviço de Atividades Educativas enquanto departamento de fato instituído no 

período de atuação dentro do espaço do Museu que vai de 2001 a 2013. 

***** 

Em novembro de 2001, por meio de aprovação em concurso público, foi feita 

a contratação de uma profissional especializada em educação em museus. Com sua 

chegada, deu-se inicio ao processo de implantação de um serviço educativo, 

buscando estabelecer uma política educacional que norteasse as ações 

educacionais nesta frente (ORNSTEIN, 2015, p. 271).  

A historiadora Denise Peixoto, foi quem preencheu essa vaga. Ela já vinha de 

uma experiência na área de educação em Museus desde 1985 quando atuou no 

MAE, o que fez com que, a educadora recém-contratada, já dispusesse de uma 

ampla afinidade com a área de educação em museus. Assim ela relata: 

 “Eu tinha uma visão de educação em museus construída com a 
experiência que eu tive no MAE. No MAE eu fiz parte da equipe que 
formou o educativo em 1987, que era orientado pela professora 
Elaine Hirata. Eu já vinha com uma percepção de tratar o objeto (...) 
de não fazer uma educação para além da exposição no sentido de 
ilustrar ou de ser visita guiada. Tudo isso já fazia parte de uma visão 
de museu e uma visão de educação que eu tinha, (onde) você 
deveria propiciar experiências, reflexões a partir do objeto em 
contexto expositivo (ou não), você podia prescindir da exposição.” 
(Denise Peixoto, 24/08/2016).  
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Assim, foi a parir do ano de 2001 que o Museu Paulista passou a ter em seu 

organograma uma área voltada para o serviço educativo. Ao contrário do que 

podemos pensar, apesar dessa área encontrar-se criada administrativamente 

falando, ela não estava estruturada. Sua estruturação ficou a encargo da educadora 

Denise Peixoto, que foi incumbida de “criar”, estabelecer e definir as bases desta 

ação, seus programas, suas atividades, enfim, tinha a tarefa oferecer subsídios e 

referenciais para o estabelecimento de uma política educacional para o Museu 

Paulista.  

Diante desse quadro, o primeiro desafio a ser enfrentado, ou talvez o maior 

desafio que permaneceu por muito anos e de certa forma ainda permanece no 

departamento, foi a falta de material humano para o trabalho, ou seja, não se tinha 

uma equipe, e nem tinha projetos de se ter. 

 “(...) Eu entrei para montar o serviço com uma ‘euquipe’. Isso 

foram fatores desafiadores e limitantes, porque com uma pessoa 
só... Não é só pelo ponto de vista, (ou) pela forma como você vê, 
concebe e tudo mais, mas, era uma grande responsabilidade. Por 
mais que você tenha essa visão ampla, como é que você faz um 
serviço educativo com uma pessoa só? Não estou falando isso pra 
ser heroína, e nem quero fazer discurso nem de coitada, eu quero 
dizer que isso trás fatores limitantes.” (Denise Peixoto, 24/08/2016). 

Com esse desafio em mãos, a primeira medida a ser tomada, foi buscar 

conhecer a fundo o espaço e a história com a qual estava lidando. Foi de fato, um 

“olhar” sobre museu, visando entender tudo o que já estava posto ali, principalmente 

o que estivesse ligado às exposições e as linhas de pesquisas. 

Vale ressaltar que quando se deu a implantação do SAE, esse foi 

subordinado ao departamento de Divisão Técnico-Científica de Acervo e 

Curadoria10, renomeado pela resolução nº 6088, de 26 de março de 2012 para 

Departamento de Acervo e Curadoria – DAC, assim discriminado no regimento do 

Museu: 

 “Compete a Divisão Tecnico-Cientifica de Acervo e 
Curadoria a manutenção e ampliação do acervo museológico e 
sua curadoria, a realização de pesquisas, a formação de 
especialistas, assim como a realização de exposições e demais 

                                                           
10

 Neste período o DAC estava sob a coordenação da professora Dra. Cecília Helena L. de Salles Oliveira 



54 
 

atividades culturais, educacionais e de ensino do Museu.” 
(Regimento do museu, art. 13)11. 

Essa subordinação por si, nos explica muitas coisas em relação ao que a 

instituição esperava do SAE naquele momento e também a longo prazo. 

Diferentemente de muitos museus, o serviço educativo é parte da área científica do 

museu (DAC), e não vinculado ao Departamento de Difusão Cultural (DDC), como é 

o caso de muitos museus, e que de fato não é impróprio.  

Contudo, estar vinculado ao Departamento de Acervo e Curadoria, 

possibilita uma visão que busca articular, num mesmo patamar de significância, as 

diferentes ações de curadoria que se realizam em torno de um acervo (formação e 

ampliação das coleções; conservação e restauração, documentação e pesquisa e 

socialização dos acervos e dos conhecimentos produzidos a partir destes), ou seja, 

a área educativa dentro do museu passa a ser vista, e, administrativamente 

entendida, como um campo potencial de realização de pesquisa científica que pode 

e deve circular nas diferentes esferas que o próprio departamento oferece, onde, ao 

mesmo tempo em que recebe, também contribui. E, é essa troca que faz com que o 

serviço atue de uma forma diferenciada, não se restringindo aos estudos de público, 

ou ao atendimento de visitantes. 

A atuação do DAC circunscreve-se à pesquisa e curadoria de acervos na 

área de História da Cultura Material, subdividida em três linhas de pesquisa já 

citadas: História do Imaginário, Universo do Trabalho, Cotidiano e Sociedade. Assim, 

ao contrário de fragmentar ou cristalizar as atividades da pesquisa, o Departamento 

de Acervo e Curadoria tem com uma de suas mais importantes tarefas articular 

docentes de diferentes especialidades nas atividades desenvolvidas em seus atuais 

serviços por equipes de especialistas, técnicos e básicos (auxiliares administrativos).    

 Atualmente o DAC é composto por um quadro permanente de docentes, 

especialistas, técnicos e funcionários básicos (administrativos)12 distribuídos nas 

seguintes áreas: 

                                                           
11

 Relatório de Anual de Atividades do Museu Paulista de 2012, p.12. 
12

 Dados retirados do relatório institucional do Museu Paulista de 2014 
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 Serviço de Documentação Textual e Iconografia: um especialista e três 

técnicos  

 Serviço de Objetos: três especialistas e um técnico.  

 Serviço de Conservação: quatro especialistas, uma técnica e seis básicos. 

 Serviço de Museografia e Comunicação Visual: três especialistas e uma 

técnica. 

 Serviço de Atividades Educativas: duas especialistas e um técnico. 

 Abaixo segue o organograma atual no Museu Paulista e suas áreas de 

atuação, dando destaque e aprofundamento para as áreas vinculadas ao 

Departamento de Divisão e Curadoria. 

Figura 5: Organograma atual do Museu Paulista destacando o Departamento de Acervo e Curadoria. 
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 Embora atualmente, o SAE encontra-se numa configuração razoável, com 3 

funcionários, as condições nem sempre foram essas. Entre altos e baixos, vejamos 

como se deu o galgar do Serviço de Atividades Educativas baseado em relatórios 

institucionais, relatos e entrevistas. 

3. O grande desafio: em busca de uma equipe  

Em agosto de 2002 com a aprovação do projeto de implantação do serviço de 

atividades educativas pela pró-reitoria de cultura e extensão, foi possível fazer a 

contratação e o treinamento de 4 estagiários bolsistas para organização de 

infraestrutura de atendimento externo. Essas bolsas foram concedidas pela 

COSEAS/USP e pela Pró-Reitoria de Cultura/USP. 

Os pontos iniciais de dificuldades a serem resaltados nesse primeiro 

momento, que aparecem no relatório institucional de 2002, (e que apesar dos 

esforços empregados por parte da superviação do serviço, e dos estagiários 

contratados), é a falta de um técnico nível médio, administrativo, que fosse 

contratado especialmente para o serviço e que garantisse, independente da atuação 

de estagiários e bolsistas, o fluxo de atendimento das solicitações das escolas, e 

instituições de cunho educacional e cultural.  

Outro ponto ressaltado foi a ausência de equipamentos de informática que 

suprissem as necessidades básicas do setor e que pudessem facilitar a organização 

de atividades, como por exemplo, equipamento de leitor e gravador de CD. Ou seja, 

além de limitações de material humano, o setor também não dispunha do que era 

considerado o básico na área da tecnologia. 

Mesmo com essas pequenas dificuldades iniciais, que poderiam se tornar 

barreiras difíceis de ser transportadas, o SAE buscou estruturar um setor cuja ação 

fosse sólida, regular, embasada e que conseguisse lidar com a diversidade de 

públicos em um museu cujas estruturas eram ainda bem tradicionais.  

Em meio a esse processo, o Serviço de Atividades Educativas buscava 

também se estabelecer e ganhar espaço dentro da própria Divisão de Acervo e 
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Curadoria, interagindo com as outras áreas de forma a conseguir seu 

reconhecimento e importância dentro do próprio museu.  

A estratégia inicial utilizada pela educadora contratada foi conseguir 

estabelecer propostas sólidas via projetos, e que esses pudessem ser trabalhados 

conforme as condições de material humano que fosse viabilizado. Investir na 

pesquisa e montar treinamentos para professores, foram os primeiros passos dados 

a fim de buscar a solidificação do departamento. 

 “Eu achei que o melhor seria começar pensando em material e 
atendimento para professor. Não que eu achasse que o professor 
tivesse que suprir o educador e ele atender as escolas. Eu acho que 
o professor tem que ter autonomia, ser capacitado e ter a 
possibilidade de fazer, se ele o quiser, Contudo, nós tínhamos a 
visão de que o professor tinha que se comprometer, e isso foi 
herdado do MAE. O professor, quando vinha para uma atividade 
antes, e depois trazia os alunos, tanto a visita, quanto os alunos, era 
tudo diferente, em geral melhor, esse antes, durante e depois.” 
(Denise Peixoto, 24/08/2016). 

Assim, a cada projeto desenvolvido, tentava-se conseguir uma equipe de 

estagiários que pudesse desenvolver, e também contribuir com o SAE, respondendo 

as expectativas do setor e tendo liberdade para criar e sugerir de acordo com as 

orientações da supervisão.   

É muito importante reconhecer que, mesmo sem uma equipe fixa no SAE, a 

educadora Denise soube utilizar-se da melhor forma aquilo que ela tinha disponível, 

fazendo com que o setor continuasse a cada ano crescendo e incorporando novos 

projetos e novas frentes de trabalho.  

“Eu tive uma grande parceira e colaboradora que foi uma 
estagiaria que ficou no museu por bastante tempo, porque a gente 
conseguiu mudar o tipo da bolsa, o nome dela é Andrea Fonseca. 
Ela foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo de 
estabelecer as quatro grandes linhas de atuação do educativo, que 
tinha haver com pesquisa de público, participar da elaboração das 
exposições, estabelecer programas de estratégias de mediação e 
uma coisa que nos chamamos de experiências educativas.” tudo 
diferente, em geral melhor, esse antes, durante e depois.” (Denise 
Peixoto, 24/08/2016). 
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O reconhecimento também é feito por pessoas que passaram pelo setor, e 

têm a consciência da sua contribuição, lembrando-se de uma forma muito positiva 

todas as experiências vividas e dos aprendizados adquiridos: 

“A gente conseguia estabelecer diálogos muito ricos, 
estudando textos e questões do museu (...). Ao mesmo tempo, 
estava todo mundo muito disponível a oferecer uma contribuição 
criativa, e como eu disse, havia uma abertura para receber. Por 
exemplo, nos estudávamos materiais de outros museus, mas nem 
por isso nos era imposto pela Denise que nós elaborássemos ações 
ou serviços que já estavam consagrados em outros museus. Nós 
tínhamos abertura para criar, e muito é claro, com a orientação que 
ela nos oferecia.” (Andrea Fonseca, 9/11/2016). 

A historiadora Ana Emilia Ferreira de Paula, na época estudante de 

graduação, também passou pelo SAE do Museu Paulista nos anos iniciais de sua 

fundação, e registra: 

“Com minha chegada (...) foi possível ampliar as ações. Até 
então era apenas Denise tendo que desbravar os caminhos. A 
equipe de estagiários era bastante rotativa e não havia tempo para 
os projetos maturarem e se consolidarem. Então creio que minha 
contribuição está nesse sentido, de ter ajudado nesse momento de 
organização das linhas de ação, das áreas de atuação do setor, na 
definição, por exemplo, que teríamos uma área de pesquisa de 
público, outra de criação de materiais de mediação e também de 
programas para públicos específicos. Eu me dediquei às ações e 
visitas especificas para público escolar adulto oriundo da EJA que 
acabou se tornando um dos programas ou linhas de serviço 
(estratégias de mediação).” (Ana Emilia Ferreira de Paula, 
10/11/2016). 

Esses depoimentos vêm de encontro com o pensamento de Marta Marandino 

ao afirmar que os mediadores ocupam lugar central no cumprimento do papel social 

da instituição - a formação dos indivíduos - e desenvolvem suas ações no sentido de 

estabelecer o diálogo com os visitantes acerca das questões presentes no museu, 

possibilitando, assim, a construção de novos significados por parte destes 

(MARANDINO, et al., 2008). 

Em 2004, sete projetos propostos pelo SAE, de um total de nove, já estavam 

efetivados, com destaque para a elaboração e aprovação do projeto junto à 

Fundação VITAE, que viabilizou financeiramente a produção de folhetos para 

distribuição do público em geral, e as fichas temáticas para os professores. E isso é 

fator relevante, quando falamos de um departamento sem equipe fixa.  
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Durante o percorrer de cada ano, dentre os projetos aprovados e as 

conquistas alcançadas, sempre houve a dificuldade do estabelecimento de uma 

equipe. Assim, os atendimentos ao público, seja esse espontâneo, ou grupos 

específicos a quem era preparado uma mediação direcionada, não atendiam as 

demandas anuais do museu, que chegou ao ano de 2005 a somar um público de 

cerca de 403 mil visitantes13. Georgia Marins, que atuou no SAE do Museu Paulista 

como estagiária entre os anos de 2005 a 2011, relata que o SAE era composto por: 

“Uma equipe minúscula que não atendia de forma alguma a 
demanda da sociedade. A visita deveria ser agendada e 
desenvolvíamos uma atividade para o público que atenderíamos, 
preparávamos a visita, atendíamos o público e fazíamos um relatório 
final, sempre rolava uma conversa no final para melhorar a visita 
seguinte.” (Georgia Carolina, 1/11/2016)14. 

 

Contudo, apesar de toda dificuldade da equipe e a quantidade de 

atendimentos que o SAE realizava não chegar nem perto de suprir as necessidades  

do museu, no inicio de 2006, a atuação dinâmica do setor educativo teve seu 

esforço reconhecido e publicado no jornal “O Estado de São Paulo” no dia 6 de 

fevereiro com a matéria “Museus agora valorizam a educação e atraem mais 

público”15. 

“A recente valorização do caráter educativo dos museus 
brasileiros tem feito crescer o público durante o calendário 
escolar.” (CAFARDO, Renata. Museus agora valorizam 
educação e atraem mais público. O Estado de São Paulo, São 
Paulo, 6/2/2006. p. A12). 

Jurema Machado, coordenadora do setor de cultura da UNESCO, a respeito 

da importância das atividades educativas desenvolvidas no interior do Museu 

Paulista diz: 

“Não se concebe mais um museu sem esse tipo de 
compromisso. Eles não podem mais ser meros 
guardadores de relíquias.” (O Estado de São Paulo, 
6/2/2006, p.12). 

                                                           
13

 Relatório anual de 2005 registrou um público total de 403.183 pessoas  
14

 Entrevista concedida por Geórgia Carolina Carvalho Martins em 1 de novembro de 2016. A íntegra da 
entrevista encontra-se nos anexos. 
15

 Reportagem em anexo. 
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 Para ter esses resultados após 5 anos de implantação do SAE, com uma 

equipe que além de pequena é rotativa, formada por pessoas em fase de 

preparação profissional, demanda uma pró-atividade e um compromisso com o 

trabalho intensos, no sentido de investir na formação constante de pessoas. Ter um 

trabalho como esse recém implanto e reconhecido pelas mídias de grande 

veiculação, significa, que a base do trabalho foi bem estruturada. 

A pedagoga, Andrea Fonseca, quando ingressou como estagiária no SAE em 

2002, compondo a primeira “equipe” do setor, comenta que eles recebiam um “kit 

estagiário” que continham texto de professores como Ulpiano e Marlene Suano, 

entre outros, que ajudavam o grupo a se aprofundar em questões sobre prática 

educativa em museus. Além disso, eles estudavam muito o próprio Museu Paulista e 

o seu acervo, antes de começar a realizar qualquer atendimento ao público. 

Assim, podemos inferir que desde o inicio da sua implantação, houve a 

preocupação em ter, e manter pessoas que estivessem bem preparadas para o 

atendimento de qualquer atividade oferecida pelo SAE. 

 “A equipe fixa é muito pequena. Com isso você tem que estar 
constantemente preparando pessoas. E no caso de estagiários 
(bolsistas) você tem o compromisso, e isso eu nunca deixei. Isso eu 
enfatizo e de fato eu posso falar sem parecer presunçosa, mas eu 
nunca deixei cair em substituição de mão de obra.” (Denise Peixoto, 
24/08/2016). 

O ano de 2009 foi marcado por importantes e significativas realizações do 

Serviço de Atividades Educativas. O viés intenso e produtivo, imprimindo desde o 

inicio de sua ampliação pode ser mais uma vez constatado. Com a contratação de 

uma funcionária para ocupar o cargo de auxiliar administrativo foi possível 

sistematizar várias funções administrativas e criar rotinas e formulários 

indispensáveis para o gerenciamento das múltiplas atividades do serviço.  

Neste ano também deu inicio ao processo de formação de bolsistas 

contratados no final de 2008 e inicio de 2009, por meio de parceria com a CODAGE, 

dando inicio a dois novos programas das linhas de ação Estratégias de Mediação: o 

programa de visitas orientadas (PROVO) e o programa de visitas para público 

espontâneo (PROVIPE).  
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Essas propostas nasceram do desdobramento do programa “Por dentro do 

Museu: estratégias de mediação” apresentadas a CODAGE, que tinham como 

objetivo atender de forma qualificada o público escolar e dar continuidade aos 

demais programas voltados ao atendimento de público já em andamento. (Relatório 

de Atividades 2009, p.147). 

Passada a fase de leituras, seminários e discussões, os bolsistas participaram 

de atividades oferecidas pelo SAE durante o mês de janeiro, com organização e 

acompanhamento de estagiárias mais experientes que já atuavam no educativo. 

Isso favoreceu grandemente a preparação dos mesmos para o inicio do programa 

de atendimento que seria implantado.  

Com o andamento das atividades de atendimento ao longo do ano, foi 

possível a partir de reflexões criteriosas e práticas, propor ajustes nas visitas 

orientadas para o público escolar e no atendimento ao público espontâneo visando 

seus aprimoramentos. Sobre o funcionamento da dinâmica com os estagiários, 

Denise Peixoto relata:  

 “Eles atendiam um grupo por dia, e eles tinham um tempo de 
estudo. Toda segunda-feira, fazíamos reunião de formação, 
justamente para manter a perspectiva de que de um lado eles 
estavam se formando, de outro lado eles compunham equipe. Eles 
discutiam as visitas, e propunham coisas também. Eu não acho 
(mesmo) que a gente forma um educador de museu só com teoria. 
Você tem que ter curso com leituras, discussões e isso é uma 
característica da formação, mas, você tem que ter ação. Uma coisa é 
eu explicar sua postura desde coisas mais banais. A gente pode até 
escrever uma cartilha, mas nada como você estar lá e alguém estar 
junto e te ajudar a ver sua postura. Tinha estagiários que no começo 
ficavam na frente do objeto. São coisas que é justamente a 
experiência, a pratica que vai ajudar.” (Denise Peixoto, 24/08/2016). 

Infelizmente a delonga para a contratação ou a renovação da equipe de 

educadores-assistentes, e bolsistas CODAGE, em 2010, fez com que não fosse 

preenchido integralmente o número total de bolsas, perdendo-se também alunos que 

desistiram da atividade em função da demora na contratação ou renovação. Mesmo 

assim, a reduzidíssima equipe que permaneceu ao longo de 2010 realizou trabalhos 

positivamente impressionantes. 
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Outro ponto que afetou diretamente o Serviço de Atividades Educativas do 

Museu Paulista, foi o afastamento, por licença maternidade a partir de outubro de 

2010, de sua única educadora – Denise Peixoto. Isso fez com que o serviço fosse 

reestruturado de maneira a garantir o desenvolvimento qualificado de parte de suas 

atividades, levando, infelizmente, à suspensão de inúmeros projetos que estavam 

em andamento, sendo priorizado dos programas PROVO e PROVIPE, por estarem 

direcionados a uma demanda significativa de público e por terem sua espinha dorsal 

bastante consolidada.  

Esses fatos mostram a fragilidade de se ter uma equipe pautada em um corpo 

profissional mínimo, uma única educadora, e uma equipe de bolsistas que não tinha 

qualquer perspectiva de profissionalização dentro da instituição. Esse sem dúvida é 

o grande obstáculo enfrentado e que permanece como questão a ser resolvida, é o 

fato de ainda não haver equipe fixa de educadores e de apoio educativo que 

garantam a continuidade e ampliação dos programas. 

No decorrer do primeiro semestre de 2011, o número de bolsistas caiu de 5 

para 1, e a educadora só retomou suas atividades após o período de licença 

maternidade no mês de maio. Durante o segundo semestre, após a chegada e 

treinamento de novos bolsistas, os atendimentos aos programas foram sendo 

retomados. 

O ano de 2012 foi de intensa participação em atividades institucionais, 

sobretudo pela mudança na diretoria do Museu com projetos que visavam a 

qualificação e adequação do espaço, tendo em vista o melhor acondicionamento dos 

acervos e a acessibilidade foram retomados. 

Em dezembro, após 12 anos, o Serviço de Atividades Educativas teve a 

contratação, processo seletivo, de uma nova educadora, Isabela Ribeiro de Arruda, 

e deu início ao processo de seleção para a contratação de um técnico de apoio 

educativo.  

Embora esse representasse um avanço, ainda estava muito aquém das 

necessidades e demandas de uma instituição desse porte, importância e perfil. 

Tanto em relação ao número de visitantes recebidos e ao público potencial quanto 
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em relação aos diferentes programas que se espera que a área educativa de um 

Museu desenvolva, a equipe precisa ser muito maior e qualificada em diferentes 

áreas.  

A ação dos estagiários é vista como uma ação importante do Serviço 

Educativo, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento da missão acadêmica da 

Instituição e, por consequência, da Universidade. Contudo o que está em questão é 

a solidificação de uma área de excelência e referência no que tange a relação com o 

público, nos seus distintos perfis, e essa não pode e nem deve ficar a cargo de 

pessoas de contrato temporários, sejam estagiários ou funcionários. Portanto, a 

diversificação e ampliação do Serviço de Atividades Educativas do Museu Paulista 

passa, necessariamente pela ampliação da sua equipe.  

Veja abaixo, um quadro onde relacionamos os principais obstáculos e 

objetivos alcançados desde a implantação do SAE até o ano de 2013, quando se 

deu o fechamento do Museu Paulista para as obras de restauro: 

Ano Sucesso alcançado Dificuldades encontradas 

2001 - implantação do Serviço de 
Atividades Educativas (SAE) do 
Museu Paulista 

- equipe composta por apenas uma 
pessoa 

2002 - aprovação de projeto para a 
contratação de 4 estagiários 
- inicio do projeto de pesquisas de 
público 

- falta de funcionário para responder 
pelas demandas administrativas do 
setor; 
- falta de equipamentos de 
informática 

2003 * * 

2004 - produção de folhetos de divulgação, 
fichas temáticas e material de apoio 
para professores, via aprovação de 
projeto na Fundação VITAE 

 

2005 - desenvolvimento dos Kits 
pedagógicos para empréstimo aos 
professores 
- aprovação do projeto junto a 
Fundação VITAE para a aquisição de 
equipamentos de áudio guia 

 
- dificuldade de conscientização e 
parceria dos professores na 
realização de propostas de visitação 
para o público escolar. 

2006 - ampliação dos kits pedagógicos 
- elaboração de roteiros (testes) para 
professores 
- elaboração de roteiro para utilização 
nos áudios guias 

- lentidão no processo de 
importação dos equipamentos de 
áudio guia 
- interrupção da participação na 
reelaboração da exposição “O 
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- participação do SAE na concepção 
da exposição “Imagens recriam a 
história” 
- desenvolvimento de curso especifico 
pra professores da região centro-sul 
em parceria com a Diretoria Estadual 
de Ensino da região centro-sul, que 
garantiu uma boa participação dos 
professores (a segunda melhor da na 
história do SAE) 

móvel como artefato”. 
- sala destinada ao SAE para iniciar 
as atividades com o público é 
inadequada devido a condições de 
se de difícil acesso, pequena, úmida 
e ruidosa. 

2007 - doação de novos objetos para 
compor os kits pedagógicos feito por 
meio do Departamento de Museus e 
Arquivos da Secretaria de Estado da 
Educação 
- finalização de roteiros para os áudios 
guias 
-contratação de 4 bolsistas para o 
desenvolvimento de trabalhos de 
produção de materiais educativos e 
estratégias de mediação 
- desenvolvimento de projeto de apoio 
s mediação por meio da aprovação do 
projeto FAPESP 

- importação de equipamento de 
áudios guias sob a responsabilidade 
da FEUSP. 
- interrupção no oferecimento das 
oficinas do “Ludomuseu” por falta de 
mediadores. 

2008 - convenio com a FDE que viabilizou a 
contratação de 4 estagiários para 
atendimento ao público escolar 
(apenas para o ano de 2008) 
- maior participação registrada de 
professores nas oficinas oferecidas 
pelo POP, graças a parceria firmada 
com a FDE. 
- importação no mês de agosto dos 
equipamentos de áudio guia 
- contratação de funcionário para o 
cargo de auxiliar administrativo 
- inicio das contratações de 
estagiários via CODAGE 

- suspensão de alguns programas 
devido à diminuição da equipe por 
ocasião de encerramento de 
contrato 

2009 - implantação do programa de visitas 
orientadas (PROVO) para o público de 
escolares e do programa de visitas 
para o público espontâneo 
(PROVIPE), graças à contratação de 
uma equipe de 20 bolsistas. 
- confecção do caderno de roteiros de 
vistas para professores 

- desmarcação de 142 visitas 
agendadas por escolas devido a 
greve da USP, e a suspensão das 
aulas devido a gripe suína. 
- necessidade de ampliação da 
equipe fixa 
- interrupção do programa de 
pesquisa de público devido a falta 
de equipe 
- queda na participação das oficinas 
voltadas para professores 
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2010 - retomada do projeto de pesquisa de 
público que realizou 2 pesquisas 
nesse ano 
- realização de uma oficina em libras 
- adaptação para o atendimento a 
grupos da terceira idade 

- queda na participação das oficinas 
voltadas para professores 
- barreiras arquitetônicas que 
inviabilizaram visita de pessoas 
cadeirantes 
- afastamento por licença 
maternidade da única educadora do 
SAE, Denise Peixoto. 
- suspensão de programas que 
estavam em andamento no SAE por 
falta de alguém que acompanhasse. 
Foram priorizados os programas 
PROVO e PROVIPE por estarem 
direcionados a uma demanda 
significativa de público e por terem 
sua espinha dorsal bastante 
consolidada 
Falta de equipe fixa de educadores 
e técnicos de apoio educativo 

2011 - Inicio da utilização da série 
“Primeiros Contatos”. 
- Adaptação do vídeo institucional 
para a linguagem de libras. 

- queda na participação das oficinas 
voltadas para professores 
- diminuição de público do projeto 
PIMP, por falta de acessibilidade e 
de educadores assistentes. 
- diminuição do número de bolsistas 
de 5 para 1 

2012 - contratação de uma nova educadora 
para o SAE 

- queda na participação das oficinas 
voltadas para professores 
- diminuição de público do projeto 
PIMP, por falta de acessibilidade e 
de educadores assistentes. 

2013 - contratação de um técnico de apoio 
educativo 
- atuação no SAE no Parque da 
Independência 

- Fechamento do museu Paulista 
em 3 de agosto para obras de 
restauro 
- falta de uma estrutura para 
acomodar a departamento do SAE 

*Não foi localizado relatório do ano de 2003. 

 

4. Linhas de ação educativa 

O Serviço de Atividades Educativas do Museu Paulista, desde a sua 

implantação em 2001, vem desenvolvendo a curadoria educativa articulada às linhas 

de pesquisa da instituição e aos referenciais teórico-metodológicos por ela adotados 

no tratamento de seus acervos.  
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Suas atividades foram concebidas e estruturadas em linhas de ação que 

visavam desenvolver pesquisas e elaborar estratégias educativas que atendessem 

de maneira qualificada e diferenciada o público bastante diversificado do Museu 

Paulista. Esse processo começou a ser construído já no ano seguinte da 

implantação do setor. São eles: 1. Produção de materiais pedagógicos e de apoio a 

mediação; 2. Pesquisa de público; 3. Estratégias de medição; 4. Participação nas 

exposições. Vejamos a seguir o direcionamento de cada um: 

 

I. Produção de Materiais Pedagógicos e de Apoio à Mediação 

 A produção de materiais pedagógicos e de apoio à mediação, num primeiro 

momento, foi criada com o objetivo de conseguir atingir um público que poderia ser 

“os braços o SAE”, tomando-se mediador e multiplicador de ações que seriam 

impossíveis atender com uma equipe tão pequena naquele momento: os 

professores.  

Figura 6: Gráfico ilustrativo das linhas de ação educativa do Museu Paulista 
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 Assim, com o trabalho de pesquisa, elaboração e avaliação de uma série de 

materiais de apoio destinados aos professores, (e também demais público 

interessado), foram elaborados um conjunto de fichas temáticas, kits pedagógicos 

para empréstimo, jogos educativos e folheto de apresentação para os visitantes, 

tudo visando ampliar o conhecimento desse público sobre o museu e suas 

exposições dentro das linhas de pesquisas estabelecidas, pensando sempre de uma 

forma didática. A concepção, elaboração e confecção de kits, compostos por 

documentos textuais, iconográficos e materiais (réplicas, descartes, reproduções 

etc.), foram organizadas em torno de um tema especifico do acervo, de pesquisa ou 

de exposição. Nessa linha também foram desenvolvidos jogos como: quebra-

cabeças, memória, tabuleiro de chão, liga-pontos, caça-palavras, desenhos para 

pintar etc.  

II. Pesquisas de público 

As pesquisas de público começaram a ser desenvolvidas a partir de 2002 

(uma necessidade apontada desde antes e que aparece no relatório institucional de 

1997). O intuito era justamente conhecer melhor o perfil, as expectativas e as 

necessidades do público visitante do museu. Além disso, a cada nova exposição 

proposta, pesquisas específicas eram realizadas com a finalidade de subsidiar o 

processo de trabalho e a tomada de decisões. 

III. Participação na concepção das exposições 

Essa atuação consiste na participação ativa no processo de planejamento e 

elaboração de exposições de curta e longa duração, para torná-las acessíveis a 

todos os públicos que visitam o museu, não limitando as ações educativas apenas 

ao desenvolvimento de ações de mediação a partir de um produto finalizado.  

Essa participação possibilitou um aprofundamento da equipe nas questões do 

processo curatorial, sobretudo, nos eixos conceituais e temáticos que perpassavam 

o discurso expositivo, permitindo uma melhor definição de caminhos de 

interpretação a serem oferecidos aos visitantes, nos seus múltiplos perfis.  
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Nesse sentido, as questões de inclusão foram fortemente defendidas pela 

equipe do educativo. As adequações seguiram conceitos do desenho universal e 

das normas da ABNT. Em atenção às pessoas com deficiência, foi solicitado ao 

Serviço de Museografia e Comunicação Visual, responsáveis pelos desenhos das 

exposições, que essas medidas passassem a ser adotadas. 

IV. Estratégias de Mediação 

Dentro dessas quatro linhas principais, a que mais se diversificou, foi a 

chamada de “estratégias de mediação”. Os programas dentro dessa linha ficaram 

divididos mais por perfis de público. Assim, julgamos ser este o item que tem maior 

relevância nessa pesquisa, pois as ações projetadas exploram as diversas 

dimensões da aprendizagem a partir do acervo e das pesquisas desenvolvidas no 

museu.  

Além disso, essas ações propiciaram e estimularam uma relação mais crítica 

e prazerosa do visitante com o espaço expositivo, isso porque elas desenvolveram-

se segundo programas elaborados para tipos distintos de públicos. Vamos citar oito 

programas que ao longo desses anos de atuação do SAE foram planejados e 

ganharam forma, uns de forma mais intensa que outros, sendo mantidos de acordo 

com a capacidade de atendimento do SAE. São eles: 

a. Programa de experiências educativas 

b. Programa “Ludomuseu” 

c. Programa de visita para público espontâneo – PROVIPE  

d. Programa para crianças em situação de risco social – PROVIC 

e. Programa de orientação para professores – POP  

f. Programa de inclusão para pessoas com deficiência – PIMP  

g. Programa de atendimento de Jovens e Adultos – PROEJA 

h. Programa de visitas orientadas – PROVO  

Todas as estratégias de mediação elencados acima, surgiram para suprir as 

necessidades educacionais, convergindo para uma aproximação do público, 

independente de qual perfil esse tenha. 
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 Dentro desses projetos de estratégia de mediação que foram criados, nosso 

interesse é procurar entender as propostas na área de educação em museus, para o 

público em idade escolar de acordo com autores como Ramos (2004), Bittercourt 

(2011), Hirata (1995), Meneses (2000), Marandino (2008), e outros já tratados aqui.  

  Assim, a partir das impressões do acompanhamento realizado, dos relatórios 

departamentais e dos depoimentos coletados de mediadores que participaram desse 

processo de construção e prática, buscaremos visualizar o empenho do 

departamento no desenrolar de suas atividades e os benefícios educacionais que 

esse trouxe para o museu e para o público que participa das atividades propostas. 

Porém, acreditamos que caberia aqui, uma breve descrição dos outros 

projetos a fim de satisfazer a curiosidade do leitor em relação às propostas 

realizadas para esse público que não os escolares. 

a) Programa de Experiências Educativas  

Destinado à experimentação de estratégias de mediação que visavam 

fomentar a implementação de novas linhas de ação do SAE. Atendiam grupos 

diversificados de acordo com projetos específicos.  

b) Programa “Ludomuseu” 

Destinado a experiências lúdicas e interativas de troca e construção de 

conhecimentos entre adultos e crianças a partir das exposições. Este programa 

buscava atender, sobretudo, os públicos de final de semana especialmente nos 

primeiros e terceiros finais de semana de cada mês, as 10 e às 14 horas. As famílias 

que vinham ao museu eram convidadas a participar de uma atividade na qual 

poderiam observar os objetos de forma mais atenta, fortalecendo a percepção do 

objeto como fonte de informações sobre a sociedade.  
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c) Programa de Visitas para Público Espontâneo (PROVIPE)  

Direcionado ao público espontâneo que visitava o museu nos finais de 

semana e feriados. Esse programa apresentava as exposições do Museu por meio 

de roteiros construídos a partir dos principais temas e linhas de pesquisas 

institucionais. Procurava introduzir as questões primordiais tratadas nos espaços 

expositivos e despertar o visitante para o amplo universo que se abre a partir deles. 

Eram oferecidos quatro roteiros, com duração de 30 minutos cada um, e o visitante 

poderia participar de quantos quisesse. 

 Roteiro 1. História do Imaginário: Imagens Recriam a História – 

Buscava levar o visitante a compreender as funções de uma série de 

imagens que se encontram no Museu Paulista e que foram elaboradas, 

sobretudo, entre as décadas de 1890 e 1940, e se tornaram referência 

para construção do imaginário sobre o passado brasileiro e paulista.  

 

 Roteiro 2. Eixo da Independência – Tinha como objetivo discutir as 

várias dimensões da independência, sobretudo aquele específico do 

Figura 7: Atividades com fantoches desenvolvidas no período em janeiro de 
2012. Acervo SAE. 
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Museu Paulista criado nos inícios dos anos de 1920, com a gestão de 

Affonso Taunay.   

 

 Roteiro 3. São Paulo e o Universo do Trabalho – Tinha como objetivo 

levar o visitante a compreender as inúmeras transformações que 

ocorreram em São Paulo, na passagem do século 19 para o 20, 

impulsionadas principalmente pela riqueza gerada pela cafeicultura. 

Especial enfoque sobre a implantação dos serviços públicos e do 

comércio.  

 

 Roteiro 4. Cotidiano e Sociedade na São Paulo do século 19 para o 20 

– O objetivo era levar o visitante a refletir sobre os aspectos e 

singularidades do modo de vida das famílias da elite paulistana na 

cidade nesse período. Buscava também despertar para as mudanças 

que ocorreram, até o tempo presente, nos hábitos e gostos desses 

personagens, destacando o papel de outros atores sociais.  

 

 

Figura 8: Roteiro para público espontâneo, 2011. Acervo SAE. 
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d) Programa para crianças em situação de risco social (PROVIC)  

Este programa oferecia experiências significativas no espaço expositivo por 

meio de visitas que visavam à apropriação de conhecimentos e à valorização do 

bem cultural. Este programa era voltado, prioritariamente, para crianças em situação 

de vulnerabilidade social que frequentam organizações não-governamentais (ONGs) 

ou instituições sociais sem fins lucrativos. O intuito era despertá-las para o universo 

do museu e que elas se apropriassem do conhecimento disponibilizado por essa 

instituição de maneira prazerosa e participativa.  

e) Programa de Inclusão para Pessoas com Deficiência (PIMP)  

Voltado para 

instituições que 

atendessem adultos e 

crianças com deficiência 

(intelectual, física, visual, 

auditiva ou múltiplas); 

distúrbios psicossociais e 

dependentes químicos. 

Este programa se 

fundamentava na 

construção de relações 

crítico-reflexivo com a 

realidade, na recuperação da autoestima, no estímulo à capacidade de criação e no 

desenvolvimento da sensibilidade. Os grupos eram constituídos com até 15 pessoas 

e as visitas têm duração de no máximo 2h30, conforme o grupo.  

Além da utilização do kit de materiais para acessibilidade, elaborado em 2007 

a partir do Programa de Políticas Públicas FAPESP/VITAE, novas dinâmicas e 

materiais foram utilizados com vistas a melhor qualificar as ações. Para esse 

público, um aspecto importante e que se tentou garantir foi que o atendimento se 

desse em dois momentos: primeiro na instituição, onde as educadoras/assistentes 

propunham uma atividade de sensibilização com o Kit, e depois a atividade no 

Figura 9: Acessibilidade no Museu Paulista, 2008. Acervo SAE. 
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museu, sempre com um recorte temático. Essas atividades foram sendo 

readaptadas de acordo com o perfil do grupo.  

A avaliação foi bastante positiva, buscava-se aproximar mais as entidades e 

estimulá-las a uma participação mais intensa no processo educativo proposto. Cabe 

ressaltar que a lógica do atendimento não era a segmentação de público, mas 

apenas o atendimento da demanda existente. No caso das escolas regulares, que já 

promoviam a convivência no ambiente escolar de crianças com ou sem deficiência, 

o mesmo material era utilizado, pois os materiais foram concebidos para serem 

utilizados por qualquer pessoa. 

Em 2011 não foi possível retomar o programa, com sua ampla dimensão pela 

inexistência de educadoras-assistentes com formação necessária. Alguns grupos 

que procuraram o Serviço Educativo foram atendidos, mas a ação restringiu-se à 

visita ao espaço expositivo, com as adequações ao perfil do grupo e o tipo de 

deficiência. Contava-se ainda com o agravante de barreiras arquitetônicas, que 

impediam que cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida acessassem ao 

primeiro pavimento do museu, impossibilitando que determinados roteiros e 

propostas fossem desenvolvidas. Vários grupos, ao saber desse entrave, desistiam 

da visita.  

Os outros programas das estratégias de mediação, POP, PROEJA e PROVO, 

voltados especificamente para o atendimento do público escolar (ou que esteja 

diretamente envolvido com ele) serão tratados no próximo capítulo visando expor as 

relações estabelecidas na teoria e na prática. 
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Capítulo III: A mediação com o público escolar: uma experiência 
 

1. A importância da mediação 

 No transcorrer da pesquisa, apresentamos dentro do recorte proposto, como 

a presença de um mediador é importante para a figura do museu e para a o público 

que o visita.  

O público que busca visitas monitoradas nos museus é geralmente porque 

sente a necessidade de mediação para melhor compreender as exposições. Essas 

“mediações” existem desde o século XVIII, quando os museus se tornaram públicos, 

contudo, essa prática foi altamente disseminada nos grandes museus europeus a 

partir do século XX.  

O Museu Britânico de Londres, por exemplo, implantou em 1911 o Serviço de 

Visitas Guiadas. Era um dos serviços que os museus se viam obrigados a prestar à 

comunidade, onde além de coletar e preservar curiosidades, deveriam transmitir um 

painel ilustrado do conhecimento humano. Por meio de visitas guiadas oferecidas ao 

público, os curadores ou conservadores passaram a utilizar peças do acervo para 

ilustrar seus conhecimentos, empregando a linguagem discursiva, não possibilitando 

a participação do grupo visitante (GRINSPUM, 1991, p.60). 

Talvez por necessidade de se afastar desse conceito originário do século XIX, 

quando o guia era visto como o reprodutor das ideias do curador, muitos museus 

adotaram os termos monitor e visita monitorada que também não são apropriados 

exatamente à natureza da ação. 

De acordo com o dicionário Aurélio, monitor tanto pode ser “o aluno que 

auxilia um professor no ensino de uma matéria, em geral na aplicação de exercícios 

e na elucidação de dúvidas”, como a tela de um computador.  

Analogamente, no museu, o monitor seria aquele que auxiliaria o curador no 

ensino dos conteúdos de uma exposição, na aplicação de exercícios e na elucidação 

de dúvidas. 
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Por força do hábito ou por falta de reflexão e discussão suficientes entre 

profissionais de museus, os termos “visita guiada” ou “visita orientada” vão sendo 

ressignificados em relação aos seus sentidos semânticos originais. 

Enquanto o orientador é identificado como um profissional da escola, o 

monitor é identificado como mediador entre as exposições e o público. Não está ali 

como um “tira dúvidas” e sim, como um educador que conhece o acervo, as 

exposições, os processos de comunicação com o público. Ao propor recortes, 

roteiros e percursos na exposição, ele é também criador. 

No museu contemporâneo percebe-se realização de diversas atividades como 

cursos, ateliês, seminários, monitoria, entre outros bem como atividades de pesquisa 

tanto teórica quanto prática. Para a realização de várias atividades educativas 

utilizam-se diversos suportes educacionais, que vão desde recursos humanos até 

materiais mediadores, visando uma maior interação entre os visitantes e a 

mensagem da exposição museológica ora em exibição.  

No Museu Paulista, em São Paulo, a utilização desses materiais mediadores, 

(kits pedagógicos), eram elaborados, preparados e utilizados pela própria equipe do 

Serviço de Atividades Educativas, como mencionado anteriormente. A utilização 

desses materiais nas visitas, sempre foi vista e reconhecida de uma forma muito 

positiva para a interação desses com o público, que se sentia tão próximo ao objeto, 

uma vez que poderia tocá-lo, conforme podermos ver nessa experiência citada 

abaixo: 

“Tínhamos-nos um acervo didático e posteriormente foi 
ampliado com os projetos que foram sendo conquistados pelo 
serviço. Das visitas que eu pude acompanhar os kits, os objetos de 
forma geral eles sempre trouxeram muita curiosidade para o público 
e acho que mais que curiosidade eles traziam essa 
complementaridade do sentido de uma forma mais ampla. Eu acho 
que quando as pessoas visitam, elas estão mais disponíveis a esse 
experimentar e que pela situação do museu, você não pode tocar, 
então quando você oferece ainda que um similar, eu acho que trazia 
muito sentido, e para alem de tocar esse objeto elas tocavam 
efetivamente, lembranças, tocavam questões, tocavam a si mesmas 
com essa exploração, por que em todas as exposições que a gente 
fazia atendimento e que tinham esses objetos eles eram muito 
significativos para a visita do grupo como um todo.” (Andrea 
Fonseca, 09/11/2016). 
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No Brasil, de acordo com Francoio (2000), o trabalho da figura do arte-

educador em museus inicia-se na década de 1950 no Rio de Janeiro. Contudo, 

somente no início dos anos 80 do século passado, foi que o papel da educação 

tomou vulto dentro do museu, enfatizando o surgimento de uma nova tendência 

pedagógica histórico-crítica, onde os saberes socialmente acumulados (museu) são 

colocados frente às experiências dos visitantes. O objetivo principal, ainda segundo 

a autora, era de que por meio dos serviços educativos realizados no âmbito dos 

museus, fosse possível instruir o educando de “forma significativa”, levando em 

conta os “aspectos sociais e cognitivos envolvidos nesse processo, facilitando-lhe o 

acesso aos dados da cultura”. 

 Nesse sentido, o papel social dos museus é, sem dúvida, o de formação do 

indivíduo. Sob a ótica educativa, o museu deve, como uma de suas principais 

funções, permitir a esse indivíduo tornar-se sujeito de sua aprendizagem. Nesse 

contexto, como mencionado inicialmente, as ações realizadas pelas instituições no 

sentido da comunicação museológica, adquiriram um caráter de educação não 

formal, pois tratavam da apropriação de conhecimento científico pela sociedade fora 

do espaço escolar. E essa apropriação é, muitas vezes, facilitada por um serviço 

educativo, o qual dispõe de mediadores adequadamente formados para tal 

atividade. 

Assim, os mediadores ocupam papel central, dado que são eles que 

concretizam a comunicação da instituição com o público e propiciam o diálogo com 

os visitantes acerca das questões presentes no museu, dando-lhes novos 

significados. Porém, é preciso tomar o cuidado de delimitar o papel desse mediador, 

pois, se por um lado as exposições não podem depender de mediadores para serem 

compreendidas, por outro, talvez seja a mediação humana a melhor forma de obter 

um aprendizado mais próximo do saber científico apresentado e do ideal dos 

elaboradores (CAZELLI et al., 2003). 

Nesse sentido, o questionamento constante deve fazer parte do dia-a-dia do 

mediador. De perguntas mais gerais, tais como: Por que eu trabalho como 

mediador? Qual a minha função neste museu? Qual a função do lugar no qual 

trabalho? Qual foi o meu percurso até aqui? Até questões que remetem diretamente 
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à prática: Por que eu escolhi essa atividade? Por que eu tomei essa decisão e não 

outra? Por que essa visita não foi boa? Por que essa visita foi boa? O que posso 

melhorar na próxima visita? Por que será que eles não responderam às minhas 

perguntas? Essas questões são exemplos de inquietações que colocam este 

profissional numa posição de busca constante (MARANDINO et al., 2008). 

É comum ouvirmos falar que um profissional tem o dom para fazer algo, ou 

até mesmo que faz algo tão bem que nasceu para aquilo. O uso da palavra “dom” 

nos induz a pensar que determinada habilidade é uma característica inata e que, 

portanto, não pode ser aprendida, muito menos ensinada. O mesmo acontece, 

invariavelmente, quando se fala de mediadores de museus: alguns têm o “dom” para 

a monitoria e outros não. Essa avaliação, se levada ao extremo, torna inviável a 

melhoria dos serviços de monitoria nos museus, dado que se teria que procurar 

todas as pessoas com o “dom” e, não havendo um número suficiente destas, os 

setores educativos de museus teriam que trabalhar com profissionais não 

qualificados (STANDERSKI, 2007). 

É possível, no entanto, entender o trabalho do mediador de outra forma. Se 

as habilidades de um profissional como este forem consideradas como um “talento 

artístico” (SCHÖN, 2000), este pode ser aprendido. Georgia, que atuou no SAE do 

Museu Paulista nos coloca sua percepção sobre a preparação que os monitores 

eram submetidos, antes da realização de uma visita, propriamente dita: 

“Todos bolsistas e estagiários quando começavam no SAE 
passavam o primeiro mês em formação está consistia em leitura e 
discussão dos textos da área de educação em museu e sobre as 
exposições do próprio Museu Paulista. Em seguida 
acompanhávamos os educadores mais experientes e só depois 
começávamos a fazer as visitas. Ressalvo sempre estávamos 
acompanhados de alguém mais experiente no início.” (Geórgia 
Carolina, 01/11/2016). 

Assim, de acordo com a perspectiva de QUEIROZ et al., (2003) alguns 

trabalhos, no âmbito da formação de mediadores de museus, vêm assumindo essa 

perspectiva teórica, e isso tem que ser um requisito constante no processo de 

formação do mediador. Quando falamos sobre “talento”, esse não dispensa 

preparação, ao contrário, acaba somando-se a ela na medida em que há 

necessidade lidar com situações indeterminadas e de difícil previsão.  
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Quando se realiza uma mediação, há diversos aspectos que podem ser 

planejados, como o percurso pelo museu, os temas relevantes, as questões a serem 

colocadas em determinados locais do trajeto, o tempo da visita, entre tantos outros. 

No entanto, há uma gama de fatores que não são planejáveis, mesmo sendo a 

equipe da monitoria a mais qualificada para o trabalho. Estes seriam os elementos 

surpresas da prática. É nesse momento que se confunde o “dom” com o talento 

artístico. Assim, observar outros profissionais atuando, analisando como lidam com 

as situações não previstas, o que dá certo, os desafios, é uma excelente estratégia 

de formação. 

O mediador de museus convive com as imprevisibilidades da prática e deve 

lidar com elas através da inteligência; do exercício da sistematização de problemas, 

da implementação e da improvisação. Nesse caso, estamos falando de um processo 

que implica em uma reflexão-na-ação. No cotidiano das ações educativas no museu, 

são incontáveis os momentos em que deparamo-nos com situações de imprevisto, 

que podemos aqui chamar de problemas. O que fazer? Uma das opções é ignorá-

las, para que possamos manter o padrão de conhecimento que sempre executamos. 

Segunda opção: refletir sobre a situação durante sua execução e procurar uma 

maneira de solucionar o conflito, reelaborando sua maneira de agir. 

Isto não implica parar o que se está fazendo, mas sim refletir-na-ação 

(SCHÖN, 2000). Há também a dimensão da reflexão sobre a reflexão-na-ação. 

Argumenta-se que essa reflexão permite ao profissional atingir algum nível de 

conscientização do processo prático, essencial para a melhora de futuras ações. 

Durante a ação, o mediador passa por diferentes situações-problema, como 

conflitos, dúvidas, desinteresse do grupo ou de algum visitante específico, entre 

outras. Para solucioná-las ele reflete sobre as vivências e experiências adquiridas e, 

na própria ação, toma uma decisão (nem precisando verbalizá-la). Assim, uma visita 

monitorada, considerada como processo de formação, constitui-se essencialmente 

de tomadas de decisão, mesmo que para esse mediador essas não sejam tão claras 

e conscientes. 

A reflexão-na-ação também pressupõe uma predisposição por parte do 

mediador para experimentar. A experimentação justifica-se pela necessidade de 
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buscarmos continuamente melhorar, de forma que uma monitoria ou uma aula 

possam ser mais bem elaboradas e aproveitadas. E, nesse sentido, o agir para ver 

as consequências destaca-se como uma forma produtiva de proporcionar essa 

melhoria.  

Na medida em que o mediador se pergunta “O que eu fiz de diferente na 

turma da manhã – visita excelente – que eu não fiz na da tarde – visitantes 

desmotivados?”, ele traz grande parte da responsabilidade pela aprendizagem dos 

visitantes do museu para si e analisa sua atuação com o intuito de melhor aproveitar 

as próximas visitas. Ao observar e analisar a sua própria vivência e a de outros 

profissionais que atuam com ele, o mediador pode criar um repertório de práticas 

que funcionem e que não funcionem. Quanto mais coletivamente essas reflexões 

são feitas, incluindo os vários membros das equipes de educadores, maiores as 

chances de mudança na direção de práticas mais consistentes e eficazes. 

Outro momento importante de reflexão pode ocorrer nas avaliações contínuas 

da equipe de educação, por meio de reuniões e ações de capacitação dos 

mediadores. 

Estes momentos promovem o olhar crítico sobre a ação e auxiliam, por meio 

da troca de experiência, a avaliar a sua própria ação, a da equipe e até mesmo os 

objetivos propostos pela instituição. 

A formação do mediador, em geral, se dá no cotidiano das ações educativas 

do museu. Em alguns casos, estes profissionais possuem alguma formação inicial 

em educação. O mais comum, porém, na realidade brasileira, é serem selecionados 

dentre os universitários nas áreas de conteúdos específicos do museu, numa aposta 

de garantia de rigor conceitual. A formação continuada desses profissionais se dá, 

muitas vezes, via um mediador tutor ou orientador, mas também por meio do 

desenvolvimento de projetos, da participação em congressos e em grupos de 

discussão, de reuniões em grupo, de realização de cursos e estágios nas 

instituições. Existem também experiências de inclusão da perspectiva da mediação 

em espaços como museus na formação inicial do professor nos cursos de 

licenciatura. Essas iniciativas indicam ser cada vez maior a necessidade de se 
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pensar a formação desse profissional nos aspectos de conteúdos específicos, mas 

também nos aspectos voltados à educação e à divulgação do conhecimento. 

2. Estratégias de medição voltadas para o público escolar 

 Como foi falado anteriormente, vamos procurar expor, as estratégias de 

medição desenvolvidas pelo Serviço de Atividades Educativas do Museu Paulista ao 

longo de sua gestão que foram direcionadas especificamente para o público escolar. 

São elas: POP, PROEJA e PROVO. 

2.1. Programa de Orientação para Professores (POP)  

 As oficinas de orientação ao professor foram praticamente a primeira 

estratégia de mediação colocada em prática pelo SAE. Na verdade, conforme 

apontamos o plano diretor de 1990 e o regimento institucional de 1997 já falava 

sobre a realização de oficinas para os professores. A partir da criação do SAE em 

2001, ela ganhou uma nova reconfiguração, e começou-se a pensar em estratégias 

que conseguisse atender as necessidades desse público. 

 Ramos (2004) relaciona a “pedagogia do dialogo” estabelecida por Paulo 

Freire (1987) como um ponto fundamental do desenvolvimento de práticas 

educativas em museus, uma vez que a prática educativa é constante e não se 

esgota no ser humano. Dessa forma, justifica: 

 “Para a realização dessa pedagogia do diálogo, não basta 
visitar a exposição. É preciso colocar a exposição como parte de um 
programa educativo mais amplo, que inclui a questão das visitas 
monitoradas e a relação do museu com a sala de aula e outros 
espaços. Desse modo, é responsabilidade do museu (...) manter 
estratégias de orientação para professores.” (RAMOS, 2004, p.24). 

 Assim, de acordo com o autor, a necessidade da existência de cursos e 

oficinas para professores de forma permanente no museu se faz essencial para 

despertar no professor o potencial educativo que os museus podem oferecer, de 

forma que, ao apropriar-se desse meio, ele possa inseri-lo como recurso didático em 

suas aulas, criando assim a possibilidade de incutir em seus alunos o potencial de 

novas leituras e interpretações. 
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O programa de orientação 

para professores, oferecido pelo 

SAE do Museu Paulista consiste 

na realização de oficinas de 

formação, prioritariamente, para 

professores de Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino 

Médio da rede pública ou privada 

de ensino. Atende também 

educadores de outras instituições, 

estudantes universitários, 

profissionais de museus e profissionais de educação em geral. 

Oferecido gratuitamente, os atendimentos eram organizados de maneira a 

orientar os professores a refletirem sobre as características de cada grupo etário. 

Essas especificidades norteavam a escolha dos temas a serem tratados com os 

alunos e a forma de abordagem dos mesmos. Além disso, há especial ênfase nas 

questões de aprendizagem próprias dos museus e os eixos temáticos tratados pelas 

exposições do Museu Paulista, bem como suas linhas de pesquisa, oferecendo ao 

educador amplo leque de possibilidades pedagógicas no espaço museológico. 

Infelizmente, durante os mais de 10 anos de atuação no SAE no Museu 

Paulista, essa estratégia de mediação oferecida aos professores sempre foi motivo 

de uma reflexão mais intensa por parte da própria “equipe”. Isso porque, além do 

baixo número de participante, nem sempre os professores que estava ali, estavam 

abertos as novas possibilidades que o SAE propunha. 

Figura 10: Visita mediada para professores, 2009. Acervo SAE 
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Conforme podemos observar as informações do gráfico acima, o número de 

participantes realmente foi diminuindo ao longo do tempo. Nos anos de 2006 e 2008, 

que são quando aparece maior número de participantes em relação aos outros anos, 

há uma questão importante a ser resaltada: foram os anos que o SAE por meio do 

programa de orientação para professores, estabeleceu uma parceria com a Diretoria 

Estadual de Ensino e Educação Centro-Sul (2006) atendendo os professores da 

rede; e em 2008 o elevado índice de participantes se deu pelo desenvolvimento do 

projeto “Cultura é Currículo” em desenvolvimento com a FDE (Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação) que viabilizou o início de atendimentos de grupos 

escolares, inicialmente de 3º e 4º ano, voltando-se posteriormente para o público de 

7º e 8º ano do ensino fundamental. 

No relatório anual de atividades de 2012, é ressaltada a queda na 

participação dos professores nas oficinas, fato que podemos observar que ocorreu a 

partir de 2009. Os motivos foram apontados pelos próprios professores: não estão 

mais autorizados a se ausentarem das aulas para participarem de treinamentos ou 

cursos e que, a carga excessiva de aulas, inviabiliza a participação em outros 

horários.  
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Particiapantes 124 360 700 294 990 430 241 120 120 27 

Oficinas oferecidas 0 10 22 20 22 11 15 6 0 2 

Oficinas para Professores 

Figura 11: Quadro demonstrativo da participação dos professores no POP 
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É claro que essa justificativa é extremamente compreensível. Não devemos 

julgar (e nem podemos) o ritmo de trabalho a que nossos professores são 

submetidos, mas, diante disso, cabe-nos uma reflexão em forma de indagação: na 

estrutura atual das condições de trabalho dos professores, seria possível uma 

dedicação a essa proposta de parceria com o museu? A Escola não deveria buscar 

proporcionar meios de oferecer essa possibilidade a seus professores?  

Essa é uma situação real posta. Agora, da mesma forma que Ramos (2004) 

justifica a importância de se manter um “treinamento” contínuo para os professores, 

o Serviço de Atividades Educativas do Museu Paulista também considerava 

perceptível à importância da realização dessas atividades para os professores 

mesmo que o número seja cada vez menor, por isso continuou oferecendo essa 

formação independente da quantidade de participantes. 

A própria instituição justifica que a falta da procura pelo serviço também se 

deve há um grande desconhecimento do tema museu (e no caso do Museu 

Paulista), questões básicas acerca de sua história e acervo são completamente 

ignoradas. Esse panorama, aliado a uma não compreensão de seu potencial e da 

especificidade educativa da instituição, faz com que o professor não se envolva no 

processo de aprendizagem e a visita ao museu se torna um mero evento, sem 

sentido maior para a vida do educando. Abaixo poder ver o relato da historiadora 

Ana Emilia ao ser questionada sobre a receptividade e envolvimento dos 

professores nos projetos oferecidos pelo SAE. 

 “Na prática os professores não tem formação para elaborar 
projetos educativos no museu, e de novo é parte do entendimento 
que museu também é recurso pedagógico e que não está 
consolidado no currículo do professor de história, de artes ou outra 
área. Com os educadores da EJA a relação foi de interesse e 
entusiasmo, geralmente se mostravam mais abertos e sensíveis a 
possibilidade. Com educadores do fundamental era bem variável, 
alguns se isentavam de seu papel como agente no processo 
educativo de seus alunos e deixavam muito por conta dos 
educadores do museu.” (Ana Emilia, 10/11/2016). 

 Em um relato referente a outro período, também é mencionado que a 

participação dos professores: 
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“Nem sempre (era) positiva, não raro eram os professores 
que queriam uma visita mediada pelo Museu inteiro, o que não era 
nossa proposta. Para sanar esse tipo de frustração sempre 
deixávamos um tempo no final para que eles explorassem algo que 
gostariam de ver – o quadro do Pedro Américo é um bom exemplo, 
ou a sala das armas.” (Geórgia Carolina, 01/11/02016). 

Ou seja, a resistência apresentada pelos próprios professores também se 

configurou em fatores importantes que devemos levar em consideração quando 

pensamos na parceria museu-escola, pois para se configurar uma parceria de fato, 

esta exige o comprometimento de pessoas. Sem isso, não como dar certo, pelo 

menos não em sua totalidade. 

Em relação aos materiais desenvolvidos e publicados pelo SAE através de 

parcerias e projetos, podemos citar alguns que de fato foram bem significativos para 

atuação do departamento nessa frente, e poderemos vê-los nos anexos: 

a) Fichas temáticas para professor 

b) Roteiro de visitas para professores 

c) Série primeiro contato 

 As fichas temáticas para professor foram desenvolvidas entre os anos de 

2003 e 2004 e foram viabilizadas graças a aprovação de projeto junto a Fundação 

VITAE. Esse foi considerado um grande êxito para departamento que estava se 

estruturando. Poder apresentar e distribuir um material explicativo para os 

professores participantes das oficinas era de certa forma algo muito positivo, pois 

além de da um subsidio maior para esse professor, também trazia em alguns casos 

entusiasmo utilizar esse material. 

 São nove fichas dentro de uma caixinha que seguem os seguintes assuntos: 

planejando ações educativas em museus; como funciona o Museu Paulista; o 

parque da independência; o tema da independência do Brasil no Museu Paulista; a 

decoração do Museu Paulista; conhecendo a maquete de São Paulo; São Paulo na 

virada do século; o Museu Republicano Convenção de Itu; e a ficha de avaliação. 

 O caderno “Roteiro de visitas para professores”, foi desenvolvido em 2009, 

pensando sem ser um subsidio que fornecesse condições para que o professor 
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utilizasse no desenvolvimento das atividades pedagógicas na sala de aula, e fosse 

capaz de conduzir a própria turma nas exposições do Museu Paulista. 

 Esse subsídio não foi pensado com uma forma de substituir o mediador do 

museu, muito pelo contrario, foi pensado de forma a dar autonomia para o professor 

que quisesse desenvolver suas atividades no interior no museu, gerando uma 

possibilidade de dar liberdade para o professor, que deseja se envolver, propor, 

dentro do contexto de seus alunos, uma experiência educativa num local 

diferenciado. 

 O material propõe sugestões de atividades para serem desenvolvidas com os 

alunos antes, durante e depois da visita ao Museu, buscando de fato, ampliar essa 

experiência educativa de forma que a mesma adquira um significado para a criança 

que participa, pois só é possível apropriar-se do conhecimento, quando este passa a 

ter significado para a pessoa. 

 Embora seja um roteiro bem elaborado e conciso, ele não prende o professor, 

de forma que o mesmo pode fazer as adaptações que achar necessário para melhor 

se enquadrar no seu grupo e nas expectativas pedagógicas que ele tem ao propor 

essa visita. 

 Contudo, após sua elaboração poucos professores se interessaram nesse 

material que era distribuído, sobretudo nas oficias do POP. Dentre os professores 

que se interessavam em levar seus alunos ao museu, à maioria preferia a visita com 

realizada pelo SAE, do que se pré dispor para a realização desse roteiro “sozinho”, 

ou seja, o roteiro acabou não cumprindo as expectativas para qual ele fora 

produzido. 

 Por fim, a série “Primeiro Contato”, elaborada no ano de 2011 foi mais uma 

iniciativa do SAE em ajudar o professor a preparar o aluno que vai conhecer o 

Museu. Trata-se de um conjunto com cinco sugestões de atividades de 

sensibilização (adequado a cada faixa etária) para serem desenvolvidas em sala de 

aula pelo professor, antes da visita ao Museu.  

 Essas atividades estão articuladas aos roteiros propostos pelo PROVO para 

cada ciclo dos ensinos fundamental e médio e também tem como referencial os 
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Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Dessa forma, assim que o professor ou 

escola agendava a visita da turma com o SAE do Museu Paulista, era 

imediatamente encaminhado via e-mail o roteiro indicado, para que o professor 

tivesse tempo hábil de preparar seus alunos. 

Contudo, mesmo tendo esse suporte por parte do museu, percebeu-se que o 

grande impasse estava que, boa parte das visitas não era agendada pelo próprio 

professor, embora no momento do agendamento fosse solicitado que o responsável 

pela classe, que planejou a visita e que viria com ela, fosse o interlocutor.  

Outro fato identificado pelas pesquisas preenchidas pelos próprios 

professores no momento da avaliação no dia da visita, é que a maioria não fez uso 

do material enviado, ou sequer teve conhecimento que o mesmo foi enviado. O 

mesmo notou-se no processo de agendamento das atividades por parte das escolas 

que ofereciam muita resistência no cumprimento das recomendações feitas pelo 

Serviço de Atividades Educativas. Isso deixa claro que ainda há um grande equívoco 

do sentido do que é de fato a visita ao Museu e qual sua importância no processo 

educativo. É contraditório tentar convencer o aluno se a própria escola e seus 

professores ainda não estiverem convencidos de tal importância. Assim cabe trazer 

a reflexão feita por MICELI (2014), que deposita na figura do professor a 

responsabilidade de ser ele o agente de mudança: 

“É forçoso concluir que qualquer esforço de renovação do 
ensino de história, depende de uma prática corajosa. Sem querer 
produzir mandamentos ou regras de conduta recomendável, parece 
necessário ter coragem de jogar no lixo a comodidade 
emburrecedora de anotações amarelecidas, repetidas dia após dia, 
classe após classe, ano após ano. É necessário ter coragem de 
transformar em cinzas ou adubos pilhas e pilhas de livros didáticos, 
lidos e relidos sem curiosidade ou vontade de qualquer tipo, já que o 
famoso exemplar do professor traz respostas a todas as possíveis 
dúvidas. É necessário ter coragem de superar e ignorar programas 
oficiais, burlar vigilâncias, criar e aceitar novos desafios e 
experiências. É necessário ter coragem de lutar de todas as formas 
para que, na voz de seus profissionais, a História ganhe respeito e 
importância, mesmo quando isso pareça impossível.” (MICELI, 2014, 
p.51). 
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2.2. Programa de Atendimento de Jovens e Adultos (PROEJA)  

O PROEJA, como uma das linhas de estratégia de mediação, foi direcionado 

prioritariamente, para programas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e grupos 

institucionais. Essa ação aparece oficialmente no relatório anual de atividades do 

SAE no ano de 2006. Contudo, encontramos nos relatórios que essa ação voltada 

para o público adulto, já estava sendo pensada a pelo menos a 1 ano antes. A 

historiadora Ana Emília Ferreira de Paula, que na época atuada no SAE como 

técnico de apoio educativo, lembra bem como essa ação iniciou:  

“Em uma visita com um grupo de estudantes do ensino de 
adultos, um visitante questionou o porquê não estava representada a 
história da população negra nas exposições, entre outros 
questionamentos bem politizados. A partir dai, iniciamos um debate 
muito interessante e essa experiência me fez procurar realizar ações 
direcionadas a realidade desses alunos. Com ajuda da Denise 
criamos um projeto e passei a visitar alguns cursos de alfabetização 
e salas de EJA na região do Ipiranga levando objetos, apresentando 
o museu, incentivando os professores a montarem suas visitas. E 
também, a atender em visitas mediadas, grupos de EJA no museu.” 
(Ana Emilia, 10/11/2016). 

Dessa forma, esse programa foi pensado com a finalidade de aproximação 

desse público com os acervos do museu de modo participativo como forma de 

devolver a cidadania cultural possibilitando-lhes a abertura para a expressão de 

seus saberes. O atendimento visava o máximo 30 participantes e as atividades 

tinham em média 1 hora de duração.  

Infelizmente, nos anos seguintes, esse projeto não teve continuidade por falta 

de equipe disponível (o maior problema enfrentado pelo departamento), e isso fica 

bem claro em todos os relatórios que seguem até o ano de 2013.  

Contudo, julgamos importante mencionar como a experiência com o público 

adulto foi profícua entre os anos de 2005 e 2006. Os relatos que seguem abaixo nos 

da à dimensão de como a atuação junto ao público de EJA era importante e como 

contribuía significativamente para o processo de aprendizagem. 

Sobre a utilização dos kits pedagógicos com o público adulto: 

“Com esse público adulto deu muito certo, pois eles conheciam 
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alguns dos objetos por suas próprias vivências em regiões mais 
empobrecidas do interior do país e faziam muitas relações com suas 
histórias de vida e suas memórias.” (Ana Emilia, 10/11/2016). 

 

Sobre a receptividade dos professores: 
 

 “Na prática os professores não tem formação para elaborar 
projetos educativos no museu e de novo é parte do entendimento 
que museu também é recurso pedagógico e que não está 
consolidado no currículo do professor de história, de artes ou outra 
área. Com os educadores da EJA a relação foi de interesse e 
entusiasmo, geralmente se mostravam mais abertos e sensíveis à 
possibilidade.” (Ana Emilia, 10/11/2016). 

 
Sobre uma experiência: 

 
“O que eu gostaria de contar é um atendimento que eu fiz com 

um grupo que seria da Ana (Ana Emilia), um grupo de jovens e 
adultos, e eu até no meu mestrado conto um pouco dessa 
experiência com essa mulher. Eu me lembro de estar atendendo 
esse grupo que era de poucas pessoas, no máximo 15 ou 18 
pessoas. Ai eu perguntei na frente o independência ou morte, o que 
elas estavam vendo, e me tocou bastante quando ela disse assim 
pra mim: “Eu sei do que você está falando”. E eu disse assim: “Pode 
falar”. Procurei estimula-la a falar, e ela começo a me mostrar 
marcas  no próprio corpo dela, nos braços especialmente, e ela me 
dizia assim: “Eu sei do que você esta falando. Eu conheço o que é 
isso, eu conheço esse carro de boi, e eu sei do que você está 
falando porque eu já vivi isso”. E me toca bastante essa fala porque, 
para alem de questões históricas que envolvem a própria elaboração 
da pintura em si, ha uma elaboração do público que é encantadora e 
que muitas vezes nos escapa. Porque se não tivesse oportunidade 
de ela nos dizer ali a experiência que ela tinha com o carros de bois 
e que para ela dava o sentido e o significado daquela pintura, e que 
conduzia o olhar dela para um lugar que talvez para nos fosse 
inesperado, mas que para ela fazia todo o sentido. Porque eu posso 
leva-la a ver outras coisas, ou a conversar com ela sobre outras 
coisas, mas eu nunca poderia retirar dela ou dizer a ela que aquilo 
que ela me traz não faz sentido, ao contratio, na verdade esse relato 
dela reelabora todo sentido da pintura, reelabora para ela e reelabora 
para o grupo, e eu acho isso muito bonito. Essa foi uma das 
experiências que mais me marcam em ternos de atendimento, que é 
para mim essa elaboração que passa pelo corpo de uma forma geral 
e pelo sentimento e que é próprio de cada um.” (Andrea Fonseca, 
09/11/2016). 

 

Podemos voltar aqui e falar novamente Paulo Freire (1990) para falar sobre a 

leitura de mundo. E diante desses depoimentos, podemos dizer que é exatamente 

isso que o museu nos proporciona. A educação de fato é isso: o ato de ensinar ao 

aprender e aprender ao ensinar (FREIRE, 1997). 
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2.3. Programa de Visitas Orientadas (PROVO)  

Como mencionado anteriormente, o ano de 2009 foi marcado por importantes 

e significativas realizações para o do Serviço de Atividades Educativas. A 

contratação da funcionaria Maria da Gloria Cruz, (auxiliar administrativo) em meados 

de 2008 contribuiu imensamente para as rotinas do departamento, dando mais 

flexibilidade ao mesmo. 

Outro ganho foi o inicio contrato de cerca de 20 estagiários por meio da 

parceria com a CODAGE onde foi possível dar inicio aos programas de Visitas para 

Público Espontâneo (PROVIPE), que era direcionado mais ao público do fim de 

semana, e ao Programa de Visitas Orientadas (PROVO), conforme relata a 

educadora Denise: 

“Foi feito todo um estudo e a partir dele conseguimos abrir 20 
vagas para bolsistas de 20 horas. Metade do grupo ficava de manhã 
e metade a tarde, com rodízio no final de semana. A partir desse 
momento, foi possível definir um programa de atendimento 
sistemático as escolas. Essa contratação foi um processo burocrático 
que demorou então esses atendimentos começaram de fato em 
2009. Esse grupo entrou e o programa se dividiu em programa de 
visitas orientadas para um público escolar e o programa de visitas 
para o público espontâneo que era basicamente no final e semana 
para as famílias que aderissem.  Durante o ano de 2010, 2011 e 
2012, conseguimos uma boa estrutura de atendimentos.” (Denise 
Peixoto, 24/08/2016). 

Figura 12: Equipe do SAE em 2009. Acervo SAE. 
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Essas propostas nasceram do desdobramento do programa “Por dentro do 

nosso Museu: estratégias de mediação”, apresentado à CODAGE, e tinha como 

objetivo atender de forma qualificada o público escolar e dar continuidade aos 

demais programas voltados ao atendimento de público já em andamento, como o 

Programa de Inclusão para Pessoas com Deficiência (PIMP).   

Assim, após oito anos de sua implantação, o Serviço de Atividades 

Educativas do Museu Paulista deu início ao Programa de Visitas Orientadas 

(PROVO) direcionado a alunos dos Ensinos Fundamental e Médio de escolas 

públicas e privadas, o qual procuraremos detalhar a seguir. 

Se faz importante enfatizar, que esse programa só ganhou forma e força a 

partir de 2009, por conta da contratação de estagiários. Antes de 2009, encontramos 

nos relatórios a realização atendimentos a grupos escolares, contudo este acontecia 

eventualmente quando ocorria uma parceria com algum professor.  

No ano de 2008, conforme mencionamos anteriormente, foi estabelecido um 

convenio com a FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) que 

contratou quatro estagiários pelo CIEE para dar início aos atendimentos de grupos 

escolares. Esses atendimentos eram muito pontuais de forma que inicialmente eram 

atendidos apenas alunos de 3º e 4º ano, reconfigurando-se depois para o 

atendimento de alunos do 7º e 8º ano do ensino fundamental, onde o eixo 

estabelecido era o da Independência. 

O fato é que, mesmo antes de 2009, foi possível perceber que o SAE 

(inclusive por meio das oficinas oferecidas aos professores) sempre esteve 

pensando e estruturando propostas para o atendimento desses grupos, que 

configuram (em número) os visitantes mais expressivos do Museu. 

O PROVO foi pensado buscando oferecer atividades educativas que 

explorassem os espaços expositivos por meio de recortes temáticos orientados a 

partir dos eixos temáticos e linhas de pesquisa e tomando, também como balizador, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais. Era uma proposta direcionada, 

prioritariamente, para alunos do Ensino Fundamental e Médio. Para isso, a equipe 

do SAE estabeleceu roteiros específicos concentrando suas ações em torno das 
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salas que estão diretamente vinculadas às questões e temas a serem tratados na 

atividade.  

Assim sendo, não era realiza “visita guiada” por todas as exposições, mas 

pontos de observação e reflexão eram estabelecidos em espaços expositivos 

específicos procurando tornar esta, uma experiência diferenciada e adequada a 

cada perfil e objetivo estabelecido. Os grupos tinham no máximo 40 alunos, e eram 

divididos e atendidos por dois educadores - assistentes - e a atividade tem 1h e 

30min de duração. 

O agendamento era realizado da seguinte forma: a escola, ou o próprio 

professor, entrava em contato com o administrativo do SAE e este agendava o dia e 

horário da visita, passando as informações. Era enviado ao professor, ou a escola, 

via e-mail, um material com atividades para serem realizadas com os alunos antes 

da visita ao Museu, de acordo com a faixa etária. 

Este material denominado “Primeiro Contato” foi produzido entre 2010 e 2011, 

com o objetivo é sensibilizar o aluno para questões que seriam retomadas e 

aprofundadas durante a atividade no Museu Paulista. 

A elaboração dessa série com cinco roteiros foi justificada baseada em 

autores como Hirata (1985), Ramos (2004) e Marandino (2008) que consideram que 

a experiência em museus torna-se muito mais significativa quando o aluno é 

preparado antes da visita. 

Pelo fato desse programa não girar em torno da visita de todo o museu, mas 

priorizar eixos temáticos, reproduzimos a imagem do primeiro folder elaborado pelo 

SAE (Por dentro do nosso Museu) para distribuição do público em geral, que trás a 

divisão dos espaços expositivos de acordo com as linhas de pesquisa do Museu:  

 “Cotidiano e Sociedade”: vai tratar de entender os objetos, principalmente em 

seu espaço doméstico, não só com suas funções utilitárias, mais também 

classificando as pessoas, e gerando critérios e condições para o estabelecimento 

das relações sociais. 
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 “Universo do Trabalho”: ao mesmo tempo em que traz a discussão dos 

objetos em sua função social e as relações estabelecidas a partir dele, permite 

estender o olhar para estudar sua anatomia e fisiologia, bem como sua produção e o 

profissional que o produziu. 

 “História do Imaginário”: o museu trata por meio dos quadros, e esculturas 

não só o caráter histórico da sua produção, mas busca explorar por meio da própria 

história das mentalidades, exatamente o fato da independência, como ele foi vivido, 

visto e narrado. 

 

Dentro dessa proposta, de acordo com os PCNs (Parâmetros Curriculares 

Nacionais) de História, o Setor Educativo do MP dividiu os eixos temáticos da 

seguinte forma: 

Roteiro 1. “Desvendando o museu”  

Público alvo: Alunos dos 1º, 2º e 3º. Anos do ensino Fundamental (faixa etária 

aproximada: 6 a 8 anos). 

Figura 13: Planta baixa dos espaços expositivos do Museu Paulista. 
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Esse roteiro explorava os espaços expositivos: “A Cidade-Comércio”, “Sala de 

Visitas”, “Sala de Jantar e Cozinha” e “Quarto”, localizados na ala marcada em azul, 

Cotidiano e Sociedade. A atividade tratava a questão dos espaços museológicos 

buscando estimular o aluno a perceber como os objetos expostos estão 

apresentados e quais são os temas a que estão vinculados. 

Os Parâmetros Curriculares propõem que nesse ciclo, as crianças devam ser 

colocadas em contato com diversos tipos de fontes e serem estimuladas a analisar 

documentos de diferentes naturezas, a trocar informações sobre os objetos de 

estudo e a utilizar diferentes fontes de informação, realizando a partir delas, leituras 

críticas. Tendo isso em vista, a visita se fundamenta na compreensão do que 

compõe um acervo museológico, utilizando-se como ponto de partida para essa 

reflexão o manuseio de documentos e objetos especialmente separados para esse 

fim e no levantamento de hipóteses a partir dos mesmos.  

Roteiro 2. “A cidade se transforma”  

Público alvo: Alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental (faixa etária 

aproximada: 9 a 10 anos). 

Este roteiro explorava os espaços expositivos: “Serviços Públicos em São 

Paulo”, “Sala de Visitas”, “Sala de Jantar e Cozinha” e “Quarto”, contemplando a 

área em marrom da imagem, “Galeria universo do trabalho” e a área em azul, 

“Cotidiano e sociedade”.  

A atividade propunha que fosse abordado o tema das transformações 

ocorridas na cidade de São Paulo, na passagem do século 19 para o século 20, que 

provocaram inúmeras mudanças tanto na forma de gerenciamento dos serviços 

públicos quanto nos hábitos cotidianos. 

Os Parâmetros Curriculares propõem que nesse ciclo as crianças sejam 

estimuladas a reconhecer as permanências e transformações sociais, as 

organizações políticas e as administrações urbanas, entre outros pontos, além de 

sugerir que as mesmas entrem em contato com diferentes formas de registros, tais 

como textos, livros, fotos, vídeos, exposições, mapas etc. Assim, esta visita tinha por 
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objetivo desvendar como a cidade de São Paulo se transformou na passagem do 

século XIX para o século XX e as novas necessidades advindas dessas mudanças. 

Apoiada no espaço expositivo que foca a institucionalização dos serviços 

públicos e na ala que aborda os hábitos cotidianos da sociedade paulistana na 

virada do século, pretendia-se aguçar a percepção dos visitantes para o 

reconhecimento do que permaneceu e do que se alterou ao longo do caminho pelo 

qual a cidade passou em pouco mais de um século.  

Roteiro 3. “O universo do trabalho”  

Público alvo: Alunos dos 6º e 7º anos (faixa etária aproximada: 11 a 12 anos) 

O roteiro de visita proposto para alunos dos 6º e 7º anos explorava os 

espaços expositivos: “Serviços Públicos em São Paulo”, “Maquete do Edifício do 

Museu” e “A Cidade-Comércio”, expostos na imagem nas partes em marrom: galeria 

e ala “Universo no trabalho” e ala em verde “História do Imaginário” onde estava 

localizada a maquete.  

A atividade propunha que fosse abordado o tema da expansão da cidade de 

São Paulo, na passagem do século XIX para o século XX, período em que há um 

aumento significativo na demanda por novos profissionais. Os estudantes eram 

estimulados a investigar as dinâmicas do trabalho e a estabelecer relações entre as 

salas que seriam visitadas e as diversas profissões a elas articuladas.  

Os Parâmetros Curriculares propõem que nesse ciclo as crianças 

desenvolvam a habilidade de reconhecer relações entre a sociedade, a cultura e a 

natureza, no presente e no passado e dimensionar essas relações em diferentes 

temporalidades. Com a expansão da cidade de São Paulo, principalmente na 

passagem do século XIX para o século XX, há um aumento significativo na demanda 

por novos profissionais de diferentes áreas, assim como uma intensificação da 

necessidade de um maior volume de profissionais de algumas especialidades. 

Partindo do enfoque temático de história que propõe investigar as relações de 

trabalho, esta atividade visava estimular os visitantes a, na área expositiva, 
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estabelecer relações entre as salas que seriam visitadas e as diversas profissões 

que com elas se conectam.  

Roteiro 4. A história do Brasil segundo Affonso Taunay 

Público alvo: Alunos dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental (faixa etária 

aproximada: 13 a 14 anos).  

O roteiro de visita proposto para alunos dos 8º e 9º buscava explorar os 

espaços expositivos: “Saguão”, “Escadaria” e “Salão Nobre”, demarcados na cor 

amarela na imagem. A atividade propunha a questão da representação da formação 

histórica do Brasil e de São Paulo estruturada para a comemoração do centenário 

da Independência por Affonso Taunay, diretor do Museu Paulista entre 1917 e 1945. 

Os Parâmetros Curriculares propõem que nesse ciclo os adolescentes 

desenvolvam a consciência de que na História, enquanto campo de conhecimento, 

não existem verdades absolutas. Por outro lado, indicam como temas a serem 

trabalhados, a história das representações e das relações de poder.  

Assim, esta visita explorava as exposições compreendidas no Saguão, na 

Escadaria e no Salão Nobre do Museu Paulista partindo do pressuposto de que no 

quarto ciclo do Ensino Fundamental os alunos já possuissem considerável 

conhecimento acerca dos principais fatos da história do Brasil. 

Roteiro 5. “Um olhar sobre a pintura histórica”  

Público alvo: Alunos dos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio (faixa etária 

aproximada: 15 a 17 anos).  

O roteiro de visita proposto para alunos do Ensino Médio intitulava-se “Um 

Olhar sobre a Pintura Histórica” e explora os espaços expositivos: “Imaginar o 

Início”, “Criando os Heróis Paulistas” e “Salão Nobre”, áreas em verde e amarelo na 

imagem. 
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A atividade buscava abordar o gênero “pintura histórica”, bastante praticada 

por artistas brasileiros nos séculos XIX e XX. Para isso, exercícios de leitura de 

imagens eram realizados a partir de algumas das obras expostas no Museu. 

Os Parâmetros Curriculares propõem que nesse ciclo os jovens construam 

relações de identidade com gerações passadas; aprendam o tempo histórico como 

construção cultural; reflitam sobre possibilidades de mudanças e necessidades de 

continuidades; a objetividade do documento – aquele que fala por si mesmo versus 

sua subjetividade; a noção de tempo histórico; e desenvolver a capacidade de extrair 

informações das diversas fontes documentais e interpretá-las. Através do exercício 

de leitura e interpretação de fontes imagéticas, a visita se desenvolveria na 

exposição “Imagens recriam a história”, que discutiam o gênero pintura histórica.  

***** 

Toda a pesquisa e utilização dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

História para o desenvolvimento dos roteiros buscou exatamente vir de encontro 

com as necessidades já imposta pelo documento, que prevê o desenvolvimento de 

capacidades e habilidades, como por exemplo, a valorização do patrimônio 

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

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

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

de respeitar a diversidade social, étnica e cultural dos povos, estabelecendo assim, 

relações históricas entre o passado e presente e situando os conhecimentos 

históricos em diversas temporalidades.  

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

conhecimento, e uma nova forma de se ensinar e aprender, visto que, um educador 

bem preparado, pode utilizar o museu, com suas riquezas históricas, para fazer da 

visita um espaço de curiosidade, envolvimento, questionamento, enfim de efetivo 

interesse pelo conhecimento. A potencialidade de um trabalho com objetos 

transformados em documentos vai resultar na inversão de um “olhar de curiosidade” 

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

pode aumentar o conhecimento sobre os homens e sobre sua história. 
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Assim os objetivos principais propostos nesse tipo de atividade com grupos 

escolares, são de fato discutir, problematizar e propor metodologias de ensino a 

partir do espaço museal, levando em conta a característica do acervo, seu contexto 

de produção e sua forma de organização, para que o museu, com toda sua 

dimensão, possa ser uma nova forma eficiente de se aprender e ensinar história. 

 Apresentamos a seguir os dados coletados a partir dos relatórios de 

atividades anuais do MP, traçando a quantidade de alunos atendidos pelo SAE por 

meio de seu programa de medição PROVO e da parceria com a FDE. A intenção 

aqui não é julgar se o número de atendimentos foram muitos ou poucos, e sim 

demonstrar os resultados atingidos a partir do esforço empregado, e reconhecer 

como é importante investir no desenvolvimento desse tipo de projeto. 

 

Podemos observar que desde o inicio do programa em 2009, o atendimento 

pelo PROVO obteve resultados progressivos, e a parceria com a FDE veio para 

somar esforços no desenvolvimento desse projeto. Contudo, devido a uma falta de 

comunicação, em 2010 a parceria com a FDE não vigorou, sendo restabelecida no 

ano seguinte. E em 2013, ano de fechamento do museu as visitas oferecidas pelo 

PROVO foram realizadas até o mês de julho, e a parceria com a FDE foi suspensa 

2009 2010 2011 2012 2013 

PROVO 1893 5429 7991 13098 4136 

FDE 1121 0 3520 4756 0 

total de alunos 3014 5429 11511 17854 4136 
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Figura 14: Quantidade de alunos atendidos pelo SAE de 2009-2013 
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devido à falta de aprovação da nova diretoria da FDE em relação à alguns pontos 

estabelecidos no contrato com o Museu Paulista, mais especificamente no que se 

tratava do desembarque das crianças ao longo da Avenida Nazaré. 

3. Um roteiro em ação: o acompanhamento e as impressões de uma visita 

mediada pelo SAE 

 Partindo de todas as referencias apresentadas, a pesquisa possibilitou que 

fosse feito o acompanhamento de um dos roteiros estabelecidos pelo SAE a fim de 

perceber como isso se dava, da teoria a pratica. Segue as impressões. 

 

Escola: EMEF Edson Rodrigues 

Endereço: Rua Philadelfo Gouveia Neto, 131 Vila Constancia (Zona Norte), São 

Paulo/SP CEP: 02256-090 

Data da realização da visita: 27/6/2012 

Total de alunos: 40 alunos  

Série: 4º ano 

Professores responsáveis: Maria Emilia e Rosana (professor de magistério) 

Educadores responsáveis pela mediação: Yasmin e Victor 

No dia 27 de junho de 2012, tive a oportunidade de acompanhar a realização 

de um roteiro desenvolvido pelo Serviço de Atividades Educativas do Museu Paulista 

para o público escolar, que faz parte de um dos programas de estratégias de 

mediação que o SAE desenvolveu e acompanhou.  

O grupo era composto por alunos do ensino fundamental (4º ano) da Escola 

Publica Municipal Edson Rodrigues, situada na Zona Norte de São Paulo. Não 

houve autorização por parte das professoras para que a visita fosse fotografada com 

a finalidade de pesquisa acadêmica. 

Após a chegada, os educadores dividiram a turma em dois grupos. Sem 

nenhum critério, optei por acompanhar os educadores Victor e Yasmim. 

Iniciou a visita no saguão de entrada. O educador recebeu o grupo, desejando 

boas vindas ao Museu Paulista, perguntou se algum deles já conhecia o museu, e 3 
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crianças do grupo levantaram a mão, falando que já tinham estado no museu com 

seus familiares. 

As crianças foram acomodadas numa sala, onde foram mostradas fotografias 

antigas do museu e em meio a essa interação foi explicado como se formou o 

Museu Paulista, enfatizando que o mesmo foi criado como monumento histórico, e 

que embora parecesse um palácio, ninguém nunca havia morado ali, nem mesmo o 

imperador D. Pedro! 

O propósito de o educador ter se preocupado em enfatizar que o Museu 

nunca serviu de casa, dá-se pelo fato de muitas crianças chegarem lá perguntando 

se o Imperador morou no Museu. É curioso e até natural como essa questão habita 

o imaginário das crianças que relacionam o viés histórico do Museu com o eixo da 

Independência do Brasil, com a ideia de que o palácio foi também a moradia do 

Imperador. 

Após esse diálogo inicial, os educadores Yasmin e Victor introduziram o tema 

do roteiro proposto: a Cidade se transforma, dialogando sobre as mudanças que a 

cidade de São Paulo teve ao longo dos anos. Este diálogo foi mediado por meio da 

utilização de reproduções de fotografias da cidade de São Paulo do final do século 

XIX e inicio do século XX, onde as crianças podiam manusear e olhar atentamente 

cada uma das imagens, caso quisessem, fazendo comentários, perguntas e 

comparações entre si.  

Nesse momento, foi possível observar uma grande interação entre eles: do 

grupo entre si e do grupo com os educadores. A atenção das crianças ficou voltada 

para o contexto fotográfico de uma cidade que, ao mesmo tempo em que se fazia 

próxima a eles, por a cidade que eles conheciam e moravam, se fazia distante, 

diante do contexto histórico que lhes era partilhado. Ainda nesse enfoque, foi 

possível contextualizar junto com o grupo, que foi em meio à transformação dessa 

cidade que foi construído o Museu Paulista. 

Após esse momento, as fotografias foram recolhidas e as crianças se 

prepararam para entrar nas salas de exposições. De forma muito sutil e agradável, 

os educadores falaram sobre “regras” ao entrar no espaço expositivo: não pode 
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passar a mão, não pode fotografar e em comer e beber. O grupo recebeu muito bem 

as orientações e alguém nesse momento falou que as professoras já tinha avisado 

isso! Com a ajuda da professora que acompanhava a turma, se organizaram para 

entrar na exposição. 

O grupo foi conduzido para o 

andar superior e entrou na ala de 

exposição “Cotidiano e Sociedade”. O 

educador apresentou o espaço e 

dizendo que eles estavam numa sala 

de estar do século XIX da cidade de 

São Paulo. Nesse momento, o 

educador instigou o grupo a falar 

quais eram as percepções que eles 

tinham daquele espaço. Várias 

colocações surgiram: um disse que 

parecia uma sala de gente rica, outro disse que os móveis eram muito bonitos, outro 

ainda que as cadeiras não pareciam  ser confortáveis. Foi uma partilha de 

impressões muito interessante, e embora as crianças quisessem participar e falar, 

inclusive repetir o que já tinha sido falado, que era ouvido com muita atenção por 

parte do educador, a professora ao contrário, discretamente inibia as crianças a 

falar, chamando a atenção para ouvir o que o “moço” estava falando.   

Outro objeto que também chamou a atenção das crianças nesse espaço, foi a 

escarradeira, objeto domestico ligado a higiene, do final do século XIX que ficavam 

na sala de estar para coletar o “cuspe” dos moradores ou visitantes: 

 As escarradeiras ou cuspideiras, de porcelana 
fina, vidro ou metais nobres, foram muito utilizadas. Nas casas, 
eram deixadas à disposição das visitas no chão da sala e no 
gabinete de fumantes. Aquela raspada ruidosa na garganta, 
seguida de pressão nas bochechas, prenunciando o 
lançamento do jato triunfal na escarradeira da sala, durante um 
agradável bate-papo entre senhoras, era não apenas 
socialmente tolerado, mas, sobretudo uma demonstração de 
elegância e presença de espírito. (FONSECA, 2004, p.49) 

Figura 15: Sala de visitas de uma família da elite paulistana no 
final do século XIX. Acervo Museu Paulista. Foto de José Rosael 
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As crianças ficaram super empolgadas com a descoberta de saber que era 

“chique” cuspir em público, e que tinha um objeto próprio e muito refinado por sinal 

para essa finalidade. 

 A discussão foi conduzida pelo educador 

que expôs que aquele ambiente, assim como 

eles falaram que era chique, mas, que também 

não possuía muito conforto, fazia parte do 

ambiente familiar da elite paulistana.  

A atenção do grupo foi chamada também 

para a falta de saneamento básico da cidade 

nesse período, expondo a figura do urinol nas 

casas, pois não tinha banheiro com esgoto nas 

casas como eles conhecem hoje. A assimilação 

do nome urinol, com penico, logo foi feita por uma criança do grupo, o que levou a 

uma gargalhada geral de todos. 

Usar a cultura material como recurso com as crianças, é sem dúvida uma 

experiência muito interessante. Notei que foi possível tornar visível o que na maioria 

das vezes não damos importância: as coisas do cotidiano. Quando usamos um 

prato, uma cadeira, uma mesa ou um transporte público, pouco pensamos sobre 

seus significados históricos e como isso influi na vida das pessoas: 

“Nos museus, ela (cultura material) se torna muito 
visível, seja pela beleza ou raridades dos objetos, e seu uso 
cotidiano é menos enfatizado. Naqueles espaços temáticos do 
museu, a dimensão do uso e suas articulações são 
reintroduzidas e aprofundadas por alguns elos interpretativos” 
(SILVA; GUIMARÂES, 2012, p.78) 

Ainda na temática de cotidiano e sociedade foi ressaltado com o grupo outros 

pontos: a questão da cozinha como um espaço não sofisticado, pois não era um 

lugar que as visitas frequentavam. A ausência da geladeira, que para eles é um 

objeto tão comum em casa, também causou surpresa, e isso levou à reflexão a 

primazia polo consumo dos alimentos frescos, por não ter local para armazenar.  

Figura 16: Escarradeira em porcelana do século 19. 
Acervo Museu Paulista. Foto de Helio Nobre e José 
Rosael. 



102 
 

As crianças tiveram a oportunidade de pegar alguns objetos na mão, poder 

observar seu formato, de que material é feito e isso gerou uma proximidade muito 

maior com  próprio espaço do museu. 

Bittencourt (2011) afirma que o contato físico com as peças de museu, 

estimula as impressões que a pessoa tem sobre aquele objeto: 

“Para o desenvolvimento de sensibilidades estéticas, é 
fundamental uma aproximação do aluno com o objeto, 
deixando-o expressar livremente suas impressões” 
(BITTENCOURT, 2011, p.358) 

Saindo da ala cotidiano e sociedade o grupo se dirigiu para o piso térreo para 

explorarem a galeria “Universo do Trabalho”. A proposta desse eixo temático é 

refletir sobre a transformação da Cidade de São Paulo e os serviços públicos entre 

os anos 1890-1920.  

A chegada ao novo ambiente deixou o grupo um pouco eufórico, e 

notadamente o causador de tal euforia foram os carros de bombeiros. O educador 

tranquilizando a professora que acompanhavam o grupo, disse que era normal essa 

manifestação e que as crianças geralmente ficavam muito encantadas com tais 

objetos.  

 

 

 

 

Figura 17: Veículo do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Fez parte da primeira leva de instrumentos 
importados pelo Corpo de Bombeiros, na década de 1890. Acervo Museu Paulista. Fotografia de José 
Rosael 
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Usando então esse “gancho”, o educador conseguiu dialogar com as crianças 

sobre o serviço público e o crescimento da cidade de São Paulo nesse período. Em 

relação aos carros de bombeiro, chamou atenção para sua estrutura, os materiais 

que compunham o veículo, o funcionamento e seu sistema de locomoção, que eram 

movidos à tração animal.   

Finalizando o trajeto, o educado chamou a atenção das crianças aos painéis 

fotográficos que retratavam o crescimento da cidade por meio dos transportes como 

o bonde que circulava pelas ruas. As crianças interagiram falando que já tinham 

visto bondes nas novelas e que achavam muito legal. O educador finalizou deixando 

o grupo falar as diferenças e semelhanças que eles observavam entre a cidade de 

São Paulo antigo e a Cidade de São Paulo que eles viviam hoje. 

Pude observar que foi um momento, de fato, de colher os frutos de todo 

esforço empenhado pelo Serviço de Atividades Educativas do Museu Paulista, pois 

as crianças, em sua forma simples de falar, conseguiram fazer associações 

ressaltando pormenores do ambiente do cotidiano que eles tiveram contato com que 

eles vivem hoje, como por exemplo, a existência do banheiro, do vaso sanitário, e da 

geladeira. E nos serviços públicos de São Paulo, foi ressaltada a evolução nos 

transportes como a substituição do bonde por transportes que eles consideraram 

mais modernos e mais rápidos como ônibus e o metro.  

A despedida das crianças foi muito positiva, havia um clima de entusiasmo e  

não  um sentimento de alivio por ter acabado. Alguns até falaram que voltaria para 

mostrar tudo para os pais.  

Em conversa com os educadores após a visita eles falaram dessa experiência 

e afirmaram que de fato “entra um grupo e sai outro”, chamando a atenção mesmo 

para a mudança de comportamento frente ao museu que na maioria das vezes é um 

local desconhecido para a maioria.  

Ressaltaram ainda que eles conseguem perceber a diferença quando o grupo 

já vem previamente preparado pelo professor ou não, enfatizando que quando o 

grupo teve um “antes” na escola, o “durante” ajuda muito, pois acaba sendo mais 

fácil atingir as crianças se elas já estiverem sensibilizadas com o espaço do museu. 
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Quando a criança chega sem nenhuma preparação, essa sensibilização pode 

demorar um pouco a acontecer e a proposta de trabalho não flui com leveza. 

A importância de se conseguir, por meio de uma linguagem própria e 

adequada a cada faixa etária, foi uma preocupação do SAE ao montar os roteiros 

para escolas, confirma a responsabilidade e seriedade que se teve desde o inicio 

desse departamento, comprovado na prática que esse trabalho foi desenvolvido  

pela atuação e envolvimentos de seus educadores. 

Quando falamos em atividades educativas num museu histórico, logo se 

pensa que é possível e proveitoso apenas para o professor de História usufruir dele 

com seus alunos. Eu também pensava assim! Mas, depois de conhecer a imensa 

gama de possibilidades que um museu histórico pode propiciar, chego a conclusão 

de que os problemas históricos podem gerar um outro significado aos objetos  

superando a visão  de  objetos históricos como  meras vitrines do passado, mas 

possibilitando que a partir deles haja uma problematização do contexto de sua 

existência, possibilitando uma análise  reflexiva que faz toda a diferença para quem 

vem usufruir do espaço museal. Como disse o professor Ulpiano Bezerra de 

Meneses: 

Por isso, conviria conceber um museu histórico, não 
como a instituição voltada para os objetos históricos, mas para 
os problemas históricos. Assim, em ultima instancia, seriam 
históricos os objetos, de qualquer natureza ou categoria, 
capazes de permitir a formulação e o encaminhamento de 
problemas históricos (e por problemas históricos se deveriam 
entender aquelas propostas de articulações de fenômenos que 
permitem conhecer a estruturação, funcionamento e, 
sobretudo, a mudança de uma sociedade)” (MENESES, 1992, 
p.4-5). 
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Conclusão 
 

A presente pesquisa buscou apresentar a implantação do Serviço de 

Atividades Educativas do Museu Paulista, criado em 2001, e a realização de suas 

principais atividades até agosto de 2013, data do fechamento do Museu para obras 

de restauro. 

Seguindo a linha de pesquisa, “educação em museus”, a proposta foi analisar 

como se dá a relação escola-museu / museu-escola por meio do Serviço de 

Atividades Educativas no interior do museu mais antigo de São Paulo, símbolo da 

Independência do Brasil e amplamente visitado pelo público. 

 Assim, a principal proposta foi ressaltar, dentre vários projetos desenvolvidos 

pelo SAE, o atendimento ao público escolar que apesar de ser considerado o público 

alvo ocorreu somente após 8 anos de implantação do serviço, sendo este 

desenvolvido de 2009 até primeiro semestre de 2013. 

O fato do projeto ter se estabelecido tardiamente, como ficou relatado, deve-

se a fatores institucionais e administrativos que acabaram de certa forma 

negligenciando, durante algum tempo, as necessidades básicas do departamento, 

prejudicando o desenvolvimento de projetos como esse, que para funcionar 

demandavam um maior número de pessoas envolvidas. 

Resgatar o trabalho realizado pelo SAE, tornou-se um registro importante 

para o departamento que este ano completa 15 anos de implantação.  

Relatar os objetivos conquistados e falar das “pedras” que apareceram no 

decorrer do caminho, faz parte da realidade do dia-a-dia de qualquer setor vivo e 

ativo dentro de uma instituição. Da mesma forma, falar dos objetivos não alcançados 

ou dos projetos não realizados, não deve ser encarado como um fracasso na 

realização do trabalho, pelo contrario, esses pontos devem ser vistos como uma 

oportunidade de reflexão, de buscar outras possibilidades e tentar novos caminhos. 

E foi enxergando e identificando cada conquista e, refletindo cada impasse, 

que essa pesquisa buscou apresentar o SAE do Museu Paulista como um setor que 
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tem lutado bravamente a cada dia para fazer jus à responsabilidade que lhe foi 

incumbida de intermediar a aproximação e o reconhecimento do seu público com o 

monumento histórico e tudo o que ele pode oferecer. 

Como sabemos, o fechamento do museu em 3 de agosto de 2013 ofereceu 

novos desafios para o SAE, que além de reorganizar, suprimir e rever programas e 

atividades, teve que se adequar a ausência de local não apenas para desenvolver 

sua ação, mas para as atividades cotidianas de trabalho, afinal o serviço 

desenvolvido nunca foi pautado exclusivamente no atendimento ao público. 

A primeira vista, a situação do fechamento do museu pode parecer traumática 

para o SAE, à medida que aconteceu num momento no qual se havia conseguido 

um ritmo de trabalho, sobretudo com o público escolar por meio dos atendimentos 

com os roteiros elaborados.  

Entretanto, comprometidos com a missão institucional e a responsabilidade 

com o público visitante do Museu Paulista, o SAE defendeu a manutenção dos seus 

atendimentos, inicialmente com a colocação de um container para armazenagem de 

materiais e apoio aos atendimentos e tendas para manter vivas ações com visitantes 

do Parque da Independência, experimentado assim, novas formas de diálogo e 

estratégias de mediação junto ao público.  

Foi a partir desta nova realidade que o SAE buscou novas maneiras para 

reinventar o educativo do museu. De fato, a experiência vivida no Parque da 

Independência com o público, fez com que a equipe se permitisse a pensar em 

novas estratégias de atuação para atingir um público de um museu que agora se 

encontra fechado. E o segredo para o sucesso foi substituir a angustia do problema 

pelo entusiasmo de novos desafios! 

Assim, mesmo que o Museu Paulista esteja fechado para reforma, e sem data 

certa para reabertura, o Serviço de Atividades Educativas compreende que seu 

público não é somente o púbico de exposições, e defende que as ações que 

acontecem fora do edifício-monumento sejam mantidas também após sua 

reabertura. Dessa forma, o SAE continua atuando junto às escolas através de 
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seminários, palestras, encontros, entre outras atividades, difundindo essa 

perspectiva integrada entre a memória, a história e a aprendizagem. 

É por esse motivo, que os setores educativos de museus devem procurar 

cada vez mais estabelecer visitas temáticas, construindo problemáticas de forma 

que os assuntos possam continuar a ser desenvolvidos na sala de aula mediados 

pelo professor. Embora uma instituição independa da outra, para que esse trabalho 

dê frutos, se faz necessário que ambas – museu-Escola / escola-museu – caminhem 

lado a lado se a proposta for, de fato, promover a aprendizagem por meio da 

construção do conhecimento, partindo do que ambas podem oferecer, de forma que 

elas não se contradigam, mas se completem. 

O Serviço de Atividades Educativas do Museu Paulista vem, sem dúvida, 

cumprindo nesses 15 anos de atuação um papel fundamental que é descortinar a 

essência do museu, desenraizar conceitos tradicionais do museu vitrine e construir a 

ideia de permeabilidade com a sociedade e suas memórias, provocando 

questionamentos e, sobretudo, tornando-se um lugar de descobertas. 

E é essa a magia do educativo: por mais que se faça, nunca se alcançará o 

ponto ideal, porque a educação tem que ser dinâmica, à medida que o mundo é 

dinâmico. Ter a consciência de que sempre há algo a ser feito, e de que tudo pode 

ser melhorado de acordo com a situação, fazendo com que as coisas sempre 

ganhem um novo sentido. 
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Anexos 

 

1. Entrevistas 

 

Denise Cristina Carminatti Peixoto Abeleira 

Data de nascimento: 25/12/1965 

Cargo: Supervisora do Serviço de Atividades Educativas do Museu Paulista da USP 

Período que atuou no SAE do Museu Paulista: 2001 – atual 

Data da entrevista: 24/08/2016 

 

1. Quando se deu a constituição do Serviço de atividades educativas 

do Museu Paulista? 

A constituição do Serviço de Atividades Educativas como uma área 

específica, vai se dar em novembro de 2001.  

Na gestão do professor Ulpiano (1989-1994) começa a se falar sobre 

importância de se investir num setor educativo, mas foram mais 11 anos até setor 

educativo ser concretizado. Passou pela a gestão do Ulpiano inteira, a gestão do 

professor Witter (1994-1999), e é na metade da gestão da professora Raquel (1999-

2003) que nasce efetivamente o educativo. 

Sabemos da existência de ações realizadas em por outros profissionais 

dentro do museu ao longo dos anos, mas não nessa configuração do SAE, e 

também não existe nenhuma documentação sistematizada a respeito desse 

assunto. Este tema é inclusive alvo do meu doutorado.  

Os próprios cadernos pedagógicos que as pessoas mais usam: “Como 

explorar um museu histórico”, e “Museu Paulista novas leituras”, foram feitos depois 

de 1989 pelos profissionais da casa, e pensados para professores, para divulgar os 

acervos, os temas das exposições e tudo mais. 

 

2. Como foi sua chegada ao Museu Paulista? 

Eu trabalhava no Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) da USP, foi lá que 

eu me formei como educadora. No final de 1996, depois que meu filho nasceu, ele 

teve uma série de problemas de saúde e eu resolvi pedir demissão. Em 2001 eu 

fiquei sabendo que tinha um concurso no Museu Paulista para educador. 
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3. Você participou da configuração da ideia do Serviço educativo. 

Não. Inclusive eu quero chegar até ai no meu doutorado. Por isso eu vou 

entrevistar a professora Mioko, e o professor Ulpiano. Tanto a profesora Mioko, a 

Ana Cristina Guilhotti, a professora Cecília Helena, elas estavam aqui nesse 

momento de criação. Eu ainda não olhei os relatórios institucionais para ver se tem 

algo mencionado sobre a questão da criação do setor de atividades educativas, mais 

isso não é difícil de conseguir, pois na biblioteca eles estão disponíveis. 

 

4. Após a provação no concurso, quando você chegou para 

trabalhar, já lhe foi apresentada uma proposta de ação? 

Não. Nenhuma mesmo. Como era uma vaga de nível superior, uma pessoa 

que iria ser supervisor do serviço, havia uma expectativa de que eu conhecesse a 

instituição, mergulhasse mais na instituição e propusesse, e trouxesse essa 

experiência do que fazer na instituição. Nos primeiros meses, eu fui ler as teses 

produzidas na casa, os materias sobre o Museu Paulista, e foi quando de fato eu me 

enfronhei nas linhas de pesquisas da instituição.  

Eu tinha lido algumas coisas para prestar o concurso, mas nunca é o 

suficiente.  

O serviço se atividades educativas, fazia parte da Divisa de Acervo e 

Curadoria que tinha como chefe era a professora Cecília Helena. Na verdade, a 

Divisão de Acervo e Curadoria era composta pelo: serviço de documentação; 

conservação e restauro; serviço de objetos; serviço de museografia; e serviço de 

atividades educativas, que se chama assim até hoje, embora eu não goste muito do 

nome. E nessa caixinha do educativo, só tinha eu. E esse é que foi o grande nó. 

Porque eu entrei para montar o serviço com uma “euquipe”. Isso foram fatores 

desafiadores e limitantes, porque com  uma pessoa só... Não é só pelo ponto de 

vista, pela forma como você vê, concebe e tudo mais, mas era uma grande 

responsabilidade. Por mais que você tenha essa visão ampla, como é que você faz 

um serviço educativo com uma pessoa só? Não estou falando isso pra ser heroína, 

e nem quero fazer discurso nem de coitada, eu quero dizer que isso trás fatores 

limitantes. 
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Eu tinha uma visão de educação em museus construída com a experiência 

que eu tive no MAE. No MAE eu fiz parte da equipe que formou o educativo em 

1987, que era orientado pela professora Elaine Hirata. Então eu já vim com uma 

percepção de tratar o objeto, de não fazer a coisa da leitura, de não fazer uma 

educação para além da exposição no sentido de ilustrar ou de ser visita guiada. 

Tudo isso já fazia parte de uma visão de museu, uma visão de educação que eu 

tinha. Você deveria propiciar experiências, reflexão, partir do objeto em contexto 

expositivo (ou não), você podia prescindir da exposição.  

O próprio MAE ofereceu esse desafio para nos enquanto educadores porque, 

a exposição do MAE que era aquele primeiro momento essa uma exposição de 

arqueologia no grande setor de arqueologia mediterrânica e medica oriental, tendo 

uma parte de África, etologia africana e uma parte pequena de America pré 

colombiana. Era uma exposição muito cientifica muito mais de uma catalogação, 

mais para mostrar as coloções, embora ela até tivesse algumas vitrines assim 

“didáticas” (aspas da entrevistada), ela era muito difícil.  

Se você trabalhasse exclusivamente com a vitrine, dentro do contexto de 

exposição, você estaria muito preso a um discurso (cientifico). E a gente optou, por 

conta de um trabalho que a professora Elaine já fazia iniciar a visita começando de 

fora, com objetos para o manuseio, investigar o objeto, uma linha de construção de 

olhar como o arqueólogo fazia, pensando nas perguntas que o arqueólogo tem que 

fazer para o objeto em contexto e principalmente fora de contexto. Descrever de que 

material ele é feito. Essa metodologia, se é que da para chamar assim, ou esse 

percurso de análise, vai aparecer, sendo utilizado pelo pessoal que faz educação 

patrimonial. Porque no fundo, em termos de história, quando você vê o que a Escola 

do Annales e a Nova História traz, que é considerar o objeto como fonte, fazer 

perguntas para o objeto que é o que os arqueólogos fazem (matéria prima, técnica, 

função), compõe um quadro de análise, quadros comparativos para você conseguir 

entender, sociedades que as vezes deixaram apenas isso como registro, porque o 

registro que se tem é apenas o registro material. 

Eu estou contando tudo isso pra dizer que quando eu cheguei ao Museu 

Paulista, foi um estranhamento, porque eu tava lidando com outro período histórico, 

então eu precisava mergulhar nele. Eu lidava com exposições que estavam 

vinculadas a eixos de pesquisas. As áreas expositivas estavam organizadas a partir 
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das linhas de pesquisa do museu que foram propostas na gestão do professor 

Ulpiano. Uma ou outra sala é que escapava disso. No plano diretor, ele estabelece 

as três linhas de pesquisa: Universo do Trabalho; Cotidiano e Sociedade;História do 

Imaginário, que era a que estava quando o museu foi fechado e talvez permaneça 

após a abertura. 

Então o que eu vou fazer de inicio é olhar a instituição e procurar me 

relacionar com ela. Como eu tinha muita proximidade com os pesquisadores, pelo 

fato da gente estar junto, eu comecei a participar inclusive das discussões das 

exposições. 

A primeira coisa concreta a ser feita foi à produção de folhetos para 

distribuição do público em geral. A gente fez uma primeira experiência com a pessoa 

que era da comunicação visual do próprio Museu, foi feito um folheto para distribuir 

na entrada como teste. Depois eu e a professore Cecília fizemos um grande projeto 

para a fundação Vitta na época. O projeto foi aprovado e com a verba destinada foi 

feito um folheto de distribuição para o público em geral, e as fichas temáticas para 

os professores. 

O que eu decidi naquele momento estando sozinha foi, se eu fosse para o 

atendimento direto, na linha de frente, atendendo escolas, eu não teria capacidade 

humana de atendimento. Vamos dizer que eu fosse fazer visitas guiadas, só no 

falatório: primeiro que, a menos que fosse fazer uma coisa muito superficial, 

passando por todos os andares, precisaria pelo menos de uma hora e meia. Na 

minha melhor performance, eu atenderia duas escolas de manhã e duas a tarde por 

dia, levando em conta que estaria com grupos de 40 alunos em média, porque eu 

também não teria com quem dividir. Eu atenderia de terça a sexta. E se eu 

trabalhasse de sábado e domingo, eu não poderia trabalhar durante a semana, e 

nós também temos o público do fim de semana que hora seria atendido e hora não. 

Só que não era essa também a expectativa da instituição. Quando você olha 

o perfil da carreira do educador, é uma coisa de projeto propositiva. Não que você 

não vá fazer, eu fiz atendimento, mas, você faz atendimento dentro de um contexto 

maior de projeto. 

Então eu achei que o melhor seria começar pensando em material e 

atendimento para professor. Não que eu achasse que o professor tivesse que suprir 
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o educador e ele atender as escolas. Eu acho que o professor tem que ter 

autonomia, ser capacitado e ter a possibilidade de fazer, se ele o quiser.  

Contudo, nós tínhamos a visão de que o professor tinha que se comprometer, 

e isso foi herdado do MAE. O professor, quando vinha para uma atividade antes, e 

depois trazia os alunos, tanto a visita, quanto os alunos, era tudo diferente, em geral 

melhor, esse antes, durante e depois. Tanto é que nas fichas temáticas, a primeiro 

ficha temática era exatamente como é que se planeja uma ação dentro de um 

museu: preparar esse aluno, escolher o tema, porque está levando aquela faixa 

etária. Você pode ter seus objetivos, e pode se abrir para os objetivos que o museu 

esta propondo, rompendo com a questão cronológica e curricular, enfim. Então esse 

foi o primeiro esforço: fazer os folhetos e as fichas temáticas para distribuir para os 

professores até que o serviço de atividades educativas se configurasse e tivesse 

gente para também oferecer visitas orientadas. Mas isso só veio acontecer em 2008 

quando fizemos a seleção. 

Eu tive estagiário antes, mas eram bolsas de 12 horas, da COSEAS, bolsas 

para projetos específicos. As coisas iam acontecendo voltadas para projetos ou 

temas que surgiam da própria instituição. E eu fui tentando me envolver que criar 

essa ideia de que o educativo não é só o atendimento lá na exposição. O educativo 

é muito mais do que isso.  

Eu tive uma grande parceira e colaboradora que foi uma estagiaria que ficou 

no museu por bastante tempo, porque a gente conseguiu mudar o tipo da bolsa, o 

nome dela é Andrea Fonseca. Ela foi uma pessoa que me ajudou muito nesse 

processo de estabelecer as quatro grandes linhas de atuação do educativo que tinha 

haver com pesquisa de público, participar da elaboração das exposições, 

estabelecer programas de estratégias de mediação e uma coisa que nos chamamos 

de experiências educativas. Porque a ideia era tentar mostrar também que o 

educativo não é: ele não é um fazedor de coisas, nem um animador cultural. O 

educativo dentro de uma instituição museológica também é um espaço de realização 

de pesquisa em educação. Então: porque eu to com essa criança? O que eu faço? 

Como essa criança aprende? O que é próprio do Museu? O que não é próprio?  

É você ter projetos com linhas metodológicas, é investigar, enfim, é também 

beber de outras fontes. A ideia era mostrar que também tem que ter um espaço pra 

ser levado, se não você fica só na ativa, correndo o risco de ser esvaziado e 
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interpretado como pessoas que cuidam de público lá na exposição, de preferência 

para eles não destruírem nada. Uma pessoa que só conta, só explica, e que poderia 

ser facilmente substituída por áudio guia. Esvazia isso que é a relação que se 

estabelece, dentro do processo de aprendizagem.  

Dentro dessas 4 linhas principais, a que mais se diversificou, foi a que a gente 

chamou de “Estratégias de mediação”. Os programas dentro dessa linha ficaram 

divididos mais por perfis de público: tinha programa de orientação para professor, 

programa de inclusão pra pessoa com deficiência, programa para jovens e adultos e 

etc. Foi seguimentado muito mais um esforço didático de mostrar para a instituição 

que para alem da visão sobre educação que se tinha, tinha também uma área se 

configurando dentro de uma instituição centenária. Então, essa ideia que estava por 

traz de: O que é então o setor do educativo? O educativo não é alguém que esta ali 

só na monitoria. O educativo planeja ações, prepara materiais de apoio. Tanto que 

uma parte grande do nosso trabalho é produzir esses materiais. Materiais que 

tenham fim em si mesmo, seja ele usado na mediação, ou emprestado para o 

professor. Tanto é que a gente montou um reserva técnica a partir disso. Fomos 

comprando objetos, a professora Heloisa Barbuy ajudou muito nessa aquisição de 

materiais. 

 

5. Quando o Educativo conseguiu formar uma equipe para 

atendimento ao público escolar? 

Então, nosso interesse era que conseguisse estabelecer uma equipe, que não 

ficasse apoiada apenas em bolsas esporádicas que hora vinham, hora não vinham. 

Em 2008, na gestão da professora Eni, havia toda uma discussão que precisava 

liberar os banheiros, porque não tinha banheiro para uso do público, e havia uma 

questão também dos valores de ingresso. Eu fiz um estudo e mostrei que se a gente 

queria aumenta ingresso do museu, a gente tinha que oferecer algumas coisas que 

ainda não oferecia: banheiros e atividades para escolas. Ai foi feito todo um estudo e 

a partir dele conseguimos abrir 20 vagas para bolsistas de 20 horas. Metade do 

grupo ficava de manhã e metade a tarde, com rodízio no final de semana. 

 

A partir desse momento, foi possível definir um programa de atendimento 

sistemático as escolas. Essa contratação foi um processo burocrático que demorou, 
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então esses atendimentos começaram de fato em 2009. Esse grupo entrou e o 

programa se dividiu em programa de visitas orientadas para um público escolar e o 

programa de visitas para o público espontâneo que era basicamente no final e 

semana para as famílias que aderissem.  Durante o ano de 2010, 2011 e 2012, 

conseguimos uma boa estrutura de atendimentos. 

Redefinindo esses programas todos, a ideia era que à medida que as coisas 

fossem se consolidando irmos abrindo outras frentes. Porque o grande nó em 

relação a trabalhar com os bolsistas é que eles podiam ficar no máximo 2 anos, 

então você nunca tinha uma equipe a longo prazo. Isso que eu acho que é o “crime”. 

Mesmo instituições que contratam profissionais, às vezes formados, por causa 

desse regime de contratação e tudo mais, principalmente nas exposições, você tem 

uma circulação muito grande. A equipe fixa é muito pequena. Com isso você tem 

que estar constantemente preparando pessoas. E no caso de estagiários (bolsistas) 

você tem o compromisso, e isso eu nunca deixei. Isso eu enfatizo e de fato eu posso 

falar sem parecer presunçosa, mas eu nunca deixei cair em substituição de mão de 

obra.  

Então, não era aquela coisa de números absurdos. Eles atendiam um grupo 

por dia, e eles tinham um tempo de estudo. Toda segunda feira fazíamos reunião de 

formação, justamente para manter a perspectiva de que de um lado eles estavam se 

formando, de outro lado eles compunham equipe. Eles discutiam as visitas, e 

propunham coisas também. Eu não acho (mesmo) que a gente forma um educador 

de museu só com teoria. Você tem que ter curso com leituras, discussões e isso é 

uma característica da formação, mas, você tem que ter ação. Uma coisa é eu 

explicar sua postura desde coisas mais banais. A gente pode até escrever uma 

cartilha, mas nada como você estar lá e alguém estar junto e te ajudar a ver sua 

postura. Tinha estagiários que no começo ficavam na frente do objeto. São coisas 

que é justamente a experiência, a pratica que vai ajudar. É fazendo, “quebrando a 

cara”. Essas coisas de pratica, de fazer, de ir lá e pensar, refletir. 

Nós abríamos oportunidades para eles apresentarem algo, e muitas vezes 

eles vinham com projetos quase que “doutorados”. E ai eu questionava: “mas quanto 

tempo você vai ter pra fazer isso?” E às vezes não tinham levado em consideração 

que ele vai ter um grupo por um certo tempo, e que não da pra falar de tudo. Que 

recorte vai dar?, Porque você vai ter que abrir mão coisas. E também não podemos 
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pressupor que determinadas coisas ele (público) saiba, porque ele pode saber e 

pode não saber.  

Então, é só fazendo que a gente aprende. Era engraçado que mesmo assim, 

tinha um ou outro que insistia, aí e eu falava: tudo bem, então vai lá! Dá uma 

formatada e vamos tentar. Quando terminava a visita, ele vinha e falava: é foi 

conteúdo demais! 

 

6. As fichas elaboradas para os professores deram certo? 

Isso é uma coisa que para mim, é meio frustrante. A última ficha é uma ficha 

de avaliação. Não avaliação do professor, mais para que ele dissesse como usou as 

fichas e como foi o trabalho. E essa era para mandar de volta para gente, e eles não 

mandavam! Eu ainda tenho que pensar muito a esse respeito, criticamente falando, 

sem o tom de julgamento.  

Eu vejo que quando a gente começou as visitas orientadas e agente mandava 

material para professor. Ainda tem um grande número de professores que não tem 

uma formação muito clara do porque se levar o aluno ao museu, ou o que se quer 

quando leva uma criança ao museu, qual é o meu projeto, ou sua parte nisso.  Ainda 

há uma postura muito passiva do professor. Eu não quero fazer um juízo de valores, 

desconsiderando o universo do professor, as dificuldades que ele tem, não é nada 

disso, eu tenho muito respeito. Mas, acredito que um dos problemas que a gente 

enfrenta é o processo de formação do professor. Eu mesma fiz história na USP, e o 

Museu Paulista, pertence a USP. Poxa vida, eu fiz história na USP, a USP tem um 

museu de história, um dos diretores foi do departamento de história, e na minha 

época, nunca houve nenhum professore lá que fez um movimento para discutir o 

museu: o que é o museu para nós historiadores? O que é um museu de história? 

Mas isso é em geral. Se você for ver, a formação na pedagogia, na história ou nas 

outras disciplinas é a mesma coisa. Não faz parte do repertorio. E isso atrapalha 

muito, porque o professor não tem muitas experiências no museu, e quando tem, é a 

experiência da visita guiada. Se você pensar que em São Paulo, desde a década de 

80 você tem vários educativos atuantes, fazendo coisas diferente, oferecendo 

visitadas orientadas e atividades especificas para professores, o impacto disso já 

deveria ser maior. As faculdades não se preocupam em trabalhar o museu, e a 

didática de ensino num museu, deixando muito a desejar. 
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7. Nunca foi um pré-requisito vocês atenderem uma turma, cujo 

professore tivesse recebido material e trabalhado na sala de aula, ou era? 

Então, vou dar o exemplo do MAE. No MAE para ter uma visita orientada com 

o educativo, tinha que ter participado da preparação. A gente até pensou em adotar 

isso aqui, mas a primeira questão que eu me coloquei era que a gente puniria 

pessoas de outras cidades, Mas eu confesso para você que hoje eu acho que tem 

que ser assim. Se não quer se comprometer no processo, contrata uma empresa 

que faz esses serviços de turismo, e digo, são poucas as empresas que são sérias e 

boas, e digo isso pelo que eu vi aqui dentro: gente mal preparada, sempre optando 

pela história escrachada, aquela coisa que Dom Pedro tava com dor de barriga, 

Dom Pedro mulherengo. Pagavam uma miséria para a pessoa que estavam na linha 

de frente. Eu abria o treinamento para as agencias de turismo também. As pessoas 

que eram serias vinham fazer, mas muitas se recusavam. 

 

8. Como era feito o agendamento? 

A gente controlava os que agendavam com a gente. Mandava-se um cadastro 

antes, o professor, preenchia, mandava o material mas no intuito de sensibilizar, 

porque não sabíamos se ele ia trabalhar em sala de aula ou não.  A gente pedia 

para preencher a ficha de avaliação final e vinha de tudo: desde que o professor que 

agendou, não foi o mesmo que trouxe a turma, isso quando entregavam a ficha. 

 

9. Sobre o fechamento do museu 

Então a gente tava num momento muito interessante quando o museu fechou 

em 2013 na metade do ano. No finalzinho de 2012 entrou a Isabela como educadora 

e o Ricardo que é técnico de apoio educativo que entrou no final de 2013 quando o 

museu já estava fechado, ambos são funcionários do museu.  

A Isabela viveu essa realidade das visitas orientadas 6 meses. Eu tinha 

estipulado que no final de 2013 a gente faria um grande balanço dessas visitas pra 

ver quais seriam alteradas e o que mais a gente incluiria porque a ideia não era ficar 

em cinco roteiros, era ter uma gama variada de roteiros. A ideia era que cada 

exposição fosse criando estratégia e dinâmicas novas. E as exposições estavam 

sendo revistas. Com aumento do grupo de educadores da casa, mesmo mantendo 
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os estagiários, podendo dividir melhor os trabalhos, a gente teria a possibilidades de 

determinados projetos consolidarem. 

Muitas vezes eu fiquei me perguntando se talvez eu não devesse só ter 

escolhido um nicho, ficado naquele e aprofundado. Mas tem haver com minha 

característica, com minha visão, eu prefiro as coisas mais amplas as varias 

configurações. Eu não sei se estou certa ou errada, se foi melhor ou pior, faço 

minhas reflexões no travesseiro. 
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Nome completo: Isabela Ribeiro de Arruda 

Data de nascimento: 3/10/1989 

Período que atuou no SAE do Museu Paulista: dezembro de 2012 - atual 

Data da entrevista: 6/11/2016 

 

1. Como se deu seu ingresso no SAE do Museu Paulista? 

Por meio de concurso para educador do Museu Paulista. O processo 

demorou cerca de 6 meses. O processo tinha 3 fazes. A primeira fase era de 

múltipla escolha, a 2º fase era uma prova dissertativa, e a 3º fase era uma prova 

prática, onde tínhamos que fazer proposta educativa com base na situação 

apresentada. Tinha uma banca para avaliar. 

Foi assim eu entrei no museu. Eu já tinha tido uma experiência como 

estagiária no Museu Paulista no serviço de documentação textual e iconografia de 

2010-2011 se não me engano. Foi 1 ano de projeto. Durante esse ano eu tive pouco 

contato, se não nenhum coma área de educação do museu. Depois que eu sai 

desse estágio eu fui trabalhar como educadora do museu histórico do instituto 

Butantã, foi minha primeira experiência como educadora. De lá eu fui para o 

memorial da resistência de São Paulo, e quando eu tava trabalhando lá, surgiu no 

Museu Paulista esse concurso. Minha inserção no âmbito da educação se deu 

formalmente em agosto de 2011. E um ano e meio depois eu ingressei no MP como 

educadora 

 

2. Como era o funcionamento do SAE quando você chegou? 

Quando eu cheguei ao Museu Paulista, como funcionária, não mais como 

estagiária, o educativo era organizado por vários programas, chamado linhas de 

frentes. As estratégias de mediação eram organizadas em alguns programas, e nós 

tínhamos um corpo de estagiários bastante vastos. Esse meu primeiro contato foi 

acompanhando as rotinas e o trabalho, que eram desenvolvidos pelas bolsitas, 

assim como a Denise e uma funcionária administrativa que se chamava Maria da 

Glória que realizava os agendamentos e a parte administrativa dos trabalhos ,do 

educativo. Alem disse comecei a acompanhar uma grande exposição, intitulada o 

Morar Paulistano que estava sendo organizada naquela ocasião. Eu já tinha tido um 

contato com essa coleção quando eu era estagiária, então não era totalmente novo 
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para mim, mais era novo diante do ponto de vista da educação. Eu tive um contato 

intenso com esse projeto por meio do trabalho realizado pela Denise Peixoto que na 

época era supervisora do educativo e por uma prestadora de serviço que se 

chamava Carolina Sevilha, além das outras profissionais do museu que trabalhavam 

nesse projeto. 

Logo em seguida, a gente já ingressou com uma programação super intensa 

de férias. Então essa inserção foi bem intensa porque eu já chegue acompanhando 

algumas atividades. Eu li bastante, entrei em contato com os relatórios anuais e 

alguns textos norteadores a fim de entender e compreender como tinha se formado 

o educativo do Museu Paulista, quais eram as suas linhas e quais foram suas 

escolhas ao longo doa anos. 

 

3. Principal desafio. 

Para mim, o principal desafio naquele momento era compreender como se 

davam essas ações e também, a relações entre o educativo, os públicos da 

instituição e as demais áreas do museu: como se dava essa articulação, como era 

esse processo de trabalho compartilhado que implicava por vezes alguns embates, 

discussões.  Era tentar entender o papel que o educativo desempenhava, não só 

para o público que visitava e instituição, mas dentro da própria instituição. Era de 

fato entender o lugar do SAE dentro do próprio Museu. 

 

4. Houve alguma “decepção” no trabalho, ou algum projeto 

elaborado que não deu certo? 

Cerca e 8 meses depois que eu entrei como educadora do museu, houve o 

fechamento do edifício pra reforma. Isso não é exatamente uma decepção, pois 

houve uma contingencia Ninguém foi responsável por isso. Mas foi algo que mudou 

completamente os rumos  da nossa atuação e que gerou uma situação de trabalho 

muito diferente do que eu tinha tido experiência te então 

 

5. O foco da minha pesquisa são os grupos escolares. Gostaria que 

você falasse como foi o desenvolvimento dos projetos para esse público. 

Durante o momento que o museu estava aberto, eu cheguei acompanhar 

umas visitas dos educadores que eram os estagiários. Eu percebia que o contato 
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que era proposto diretamente com os objetos, com a reserva didática e tudo mais 

era um contato muito exitoso, Você percebia que era algo diferente do que alguns 

alunos poderiam estar acostumados. E mesmo os professores também.  Eu também 

entendia isso como um diferencial, algo que eu tinha tido pouco contato até então, 

porque os lugares que eu tinha trabalhão tinham outras formas de atuação, nem 

melhores e nem piores, era diferentes. Essa conta com o objeto material, essa 

exploração era uma coisa nova para mim que eu percebia que era muito 

interessante e despertava uma curiosidade, um olhar mais cuidadoso e coletivo. Era 

uma experiência interessante para esses grupos 

 

6. Como está sendo o trabalho nesse período em que o museu está 

fechado? 

Desde agosto de 2013, a gente tem criado novas estratégias de atuação junto 

ao público. A primeira coisa que me chamou atenção nesse processo é o quanto ele 

é fecundo para criação, embora a gente tenha uma serie de dificuldades, como a 

coincidência do fechamento, com a crise orçamentária da universidade, os 

sucessivos cortes de bolsas, a questão do espaço físico, pois demorou muito pra 

gente conseguir um espaço adequado de atuação. Embora tenham esses aspectos, 

eu percebo que desde que a gente entrou nessa nova situação de trabalhos, 

estamos muito mais abertos a pensar em novas estratégias e até mesmo se 

aproximar de públicos, que se o museu tivesse aberto talvez a gente não tivesse 

pernas pra contemplar. Então me lembro de quando a gente estava atuando mais 

precisamente com as atividades no parque da independência, com uma estrutura 

que foi montada de tendas e contender, nos tínhamos um contato muito intenso com 

crianças que vinham desacompanhadas ao parque, famílias que vinham juntas 

trabalhar no final de semana como coletores e ou catadores de lixo. São públicos 

que pela demanda de trabalho que tínhamos, não teríamos condições de buscar 

quando o museu estava aberto. Então eu vejo isso como um diferencial desse 

momento. 

A possibilidade de criar e de experimentar muito mais. Criar estratégias que 

podem dar certo ou não dar certo. Ir em busca de parceria com outras instituições, 

se aproximar dos vizinhos. Eu sinto que desde que a gente se estabeleceu no 

espaço da Avenida Nazaré a gente está num momento de olhar para essas 
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experiências de três anos e pensar como estrutura-las de maneira mais perene 

nesse espaço, porque, não é nada obvio para ninguém, que esse espaço, embora 

esteja muito próximo do edifício monumento, é um espaço do museu. Então criar 

uma ligação, entre o museu e o espaço é um atual desafio, e a programação desse 

espaço da mesma forma. 

Quando a gente esta numa escassez de recursos humanos, financeiros e 

estruturais, a gente cria, a gente da um jeito, muito por conta do nosso compromisso 

com o trabalho. Então a gente tá puxando um pouco o freio pensa do no que da pra 

gente estabelecer nesse lugar como uma rotina e uma programação um pouco mais 

fixa dano espaço ainda para essas parcerias e os momentos de criatividade mais 

intensos. Esse é o processo pelo qual a gente está passando agora também já 

começando a pensar no horizonte na reabertura: como será um pouco o “novo” 

museu 
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Nome completo: Georgia Carolina Carvalho Martins 

Data de nascimento: 04/09/1984 

Período que atuou no SAE do Museu Paulista: 2005 a 2011 

Data da entrevista: 1/11/2016 

 

1. Como se deu seu ingresso no SAE do Museu Paulista? 

Em 2005 existia uma bolsa na USP chamada “Bolsa Trabalho”, o candidato a 

essa bolsa deveria escolher um dos lugares onde havia vagas disponíveis e passar 

por um processo de entrevista – eu escolhi o Museu Paulista para a vaga no Setor 

de Atividades Educativas. Fui convocada para entrevista via e-mail, contudo não 

possuía computador na época (usava apenas as salas de informática da 

Universidade) e acabei por perder a entrevista. Entrei em contato com a equipe do 

SAE do Museu para uma possível segunda chance (confesso que insisti um pouco), 

essa chance foi concedida para todos os que justificaram a ausência na primeira 

seleção de entrevistas. Na ocasião não fui entrevistada pela própria Denise Peixoto 

(supervisora do Setor de Atividade Educativas do Museu Paulista) e sim por suas 

auxiliares de confiança Ana Emília de Paula e Andréa Fonseca. A candidata 

selecionada na primeira leva de entrevistas não se adaptou e foi desligada da bolsa, 

assim fui chamada para uma entrevista com a própria Denise. Como o Museu 

Paulista fica em um canto da cidade e a USP em outro e o trânsito de São Paulo é 

imprevisível acabei por chegar uns minutos atrasada para a entrevista. O segurança 

do Museu me informou que a Denise já se dirigia para o estacionamento – bom eu 

fui atrás, mesmo não tendo a menor ideia de sua aparência, minha sorte é que ela 

estava acompanhada da Ana Emília e da Andréa (minhas primeiras entrevistadoras). 

Ali mesmo me apresentei e ganhei carona de volta para USP (caminho da própria 

Denise que mora nas redondezas da Universidade) a entrevista ocorreu no carro no 

caminho de volta. Assim foi agendado para que eu levasse a documentação na 

próxima semana para dar o início à bolsa. Segundo minhas entrevistadoras o 

diferencial do meu currículo para os demais candidatos era o fato de ter cursado 

Magistério antes de ingressar na faculdade sendo essa formação um diferencial 

importante para o Setor que iria atuar. Quando tudo isso ocorreu eu estava ainda no 

segundo semestre de faculdade, tudo era muito novo e me considero uma pessoa 

de sorte por ter encontrado essas três pessoas fantásticas no início da minha vida 
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acadêmica universitária e profissional. Acho também que meu charme ajudou, mas 

elas nuca confessaram. 

 

2. Função começou a desenvolver. 

Todos bolsistas e estagiários quando começavam no SAE passavam o 

primeiro mês em formação está consistia em leitura e discussão dos textos da área 

de educação em museu e sobre as exposições do próprio Museu Paulista. Em 

seguida acompanhávamos os educadores mais experientes e só depois 

começávamos a fazer as visitas. Ressalvo sempre estávamos acompanhados de 

alguém mais experiente no início. Uma segunda tarefa era a possibilidade de criar 

novas propostas de visitas educativas para diferentes perfis de público e diferentes 

partes das exposições. Também auxiliávamos no desenvolvimento de materiais 

educativo e revisávamos alguns dos textos das exposições. Sempre quando 

necessário fazíamos pesquisas de público também. 

 

3. Como era o funcionamento do SAE quando você chegou? 

Uma equipe minúscula que não atendia de forma alguma a demanda da 

sociedade. A visita deveria ser agendada e desenvolvíamos uma atividade para o 

público que atenderíamos, preparávamos a visita, atendíamos o público e fazíamos 

um relatório final, sempre rolava uma conversa no final para melhorar a visita 

seguinte. 

 

4. Quais foram suas principais contribuições para o SAE? 

Não saberia dizer, mas deixei muitas atividades estruturadas, muitos 

materiais educativos concebidos, contribui para a montagem de 2 exposições. 

Aprendi muito mais do que deixei. 

 

5. Principal desafio. 

Ser reconhecido como um setor fundamental pela própria diretoria e outros 

setores do Museu e claro a equipe muito pequena para a demanda da instituição. 

 

6. Objetivos conquistados. 
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Crescer profissionalmente, apreender muito, amadurecer como pessoa e 

como profissional e se apaixonar pela carreira. Hoje sou uma profissional com 

emprego na área e reconhecida como educadora de museu. 

 

7. Houve alguma “decepção” no trabalho, ou algum projeto 

elaborado que não deu certo? 

Ocorreram diversas decepções, planejamentos que não deram certo, 

atividades que deram tudo errado, mas considero que tudo isso fez parte da 

aprendizagem. Acho que a maior decepção foi a falta de apoio por parte da diretoria 

do Museu ao SAE. 

 

8. O foco da minha pesquisa são os grupos escolares. Gostaria que 

você falasse como foi o desenvolvimento dos projetos para esse público. 

A proposta da supervisão foi sempre trabalhar o antes, o durante e o depois.  

Então auxiliava em oficinas para professores, trabalhei no desenvolvimento de um 

material sobre uma das exposições para ser trabalhado antes da visita e 

começávamos a trabalhar em uma avaliação das atividades desenvolvidas durante a 

visita. Sempre tivemos muita liberdade para criar atividades, não saberia dizer 

quantas atividades criei, mas foram muitas. 

 

9. Os kist pedagógicos foram bem aceitos e aproveitados pelo 

público escolar? 

Era uma ferramenta, não acompanhei uma avaliação sobre o aproveitamento 

dos kits. Realmente não sei dizer, mas ao agendar o professor sempre ficava 

aliviado em saber que mandaríamos materiais para preparação da visita. Mas os 

indícios apontavam sempre para um aproveitamento melhor da visita quando do uso 

dos kits antes pelo grupo, falo de percepção enquanto educador. 

 

10. Era possível perceber a diferença de aproveitamento de um grupo 

que tinha o acompanhamento do SAE e outro que não tinha. 

Não sei se compreendi a pergunta, mas não temos como avaliar grupos de 

terceiros. Contudo não raras foram as vezes que vimos e ouvimos bobagens 

imensas elaboradas por guias, monitores de empresas e até mesmo professores, 
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mas não tínhamos autorização para interferir na visita de outros grupos, acredito que 

nem seria ético apesar dos pesares.  

 

11. Qual era a receptividade e envolvimento dos professores em 

relação as propostas apresentadas pelo SAE. 

Nem sempre positiva, não raro eram os professores que queriam uma visita 

mediada pelo Museu inteiro, o que não era nossa proposta. Para sanar esse tipo de 

frustração sempre deixávamos um tempo no final para que eles explorassem algo 

que gostariam de ver – o quadro do Pedro Américo é um bom exemplo, ou a sala 

das armas. Também temos que ser compreensíveis quanto a isso, para algumas 

escolas é muito difícil organizar e realizar uma visita a um espaço como um Museu 

então querer aproveitar tudo ao máximo não pode ser considerado um pecado 

mortal. 

 

12. Como era a receptividade dos alunos ao participar de um roteiro 

acompanhado pelo SAE? 

A equipe sempre foi muito bem preparada. Tínhamos um momento no 

começo fora da exposição com uma atividade inicial para preparar o grupo para a 

visita, os grupos eram divididos em grupos menores. Estava a nossa disposição 

materiais reais para serem manuseados, fotografias e outros materiais, 

trabalhávamos com perguntas e não textos prontos. Mas algumas vezes, como 

disse anteriormente, as coisas não ocorriam como o planejado, mas se tivesse que 

chutar um número diria uma 85% de sucesso nas atividades (é um chute) sempre 

estávamos tentando algo novo esse era a parte mais divertida da coisa em si. 

 

13. Para finalizar, há alguma outra coisa que você gostaria de falar? 

A profissional que sou hoje foi graças a esse período que passei no Museu 

Paulista, só tenho a agradecer aos meus mentores. O trabalho desenvolvido pelo 

SAE do Museu Paulista é um trabalho sério digno de ser pesquisado e respeitado. 
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Nome completo: Ana Emilia Ferreira de Paula 

Data de nascimento: 06-09-1978 

Período que atuou no SAE do Museu Paulista: set/2005 a jan/2007 

Data da entrevista: 10/11/2016 

 

1. Como se deu seu ingresso no SAE do Museu Paulista?  

Por meio de um concurso por tempo determinado. 

 

2. Função começou a desenvolver:  

Técnico de Apoio Educativo 

 

3. Como era o funcionamento do SAE quando você chegou? 

A equipe era composta pela supervisora Denise e cerca de seis ou sete 

estagiários, alguns ligados a uma exposição temporária sobre mapas, e uns três do 

próprio setor. Que eu me lembre a Denise já realizava uma ação com os professores 

(encontros de formação em que eles assistiam um vídeo, recebiam um material de 

mediação - uma série de fichas recém-publicadas, faziam uma visita e eram 

estimulados a criar seus roteiros a partir de escolhas pautadas por seus 

planejamentos em aula) e a equipe preparava materiais de mediação e realizava 

algumas visitas mediadas em situações específicas. Não havia atendimento regular 

em visita seja com público escolar ou espontâneo. Também não existiam programas 

para públicos específicos 

 

4. Quais foram suas principais contribuições para o SAE?  

Entrei num momento de estruturação do setor. Com minha chegada e da 

Andrea, outra técnica de apoio educativo, foi possível ampliar as ações. Até então 

era apenas Denise tendo que desbravar os caminhos. A equipe de estagiários era 

bastante rotativa e não havia tempo para os projetos maturarem e se consolidarem. 

Então creio que minha contribuição está nesse sentido de ter ajudado nesse 

momento de organização das linhas de ação, das áreas de atuação do setor, na 

definição, por exemplo, que teríamos uma área de pesquisa de público, outra de 

criação de materiais de mediação e também de programas para públicos 

específicos. Depois desse primeiro momento fomos aprofundando cada um desses 
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programas. Eu me dediquei às ações e visitas especificas para público escolar 

adulto oriundo da EJA que acabou se tornando um dos programas ou linhas de 

serviço. Em uma visita com um grupo de estudantes do ensino de adultos um 

visitante questionou porque não estava representada a história da população negra 

nas exposições entre outros questionamentos bem politizados. A partir dai iniciamos 

um debate muito interessante e essa experiência me fez procurar realizar ações 

direcionadas  a realidade desses alunos. Com ajuda da Denise criamos um projeto e 

passei a visitar alguns cursos de alfabetização e salas de EJA na região do Ipiranga 

levando objetos, apresentando o museu, incentivando os professores a montarem 

suas visitas. E também, a atender em visitas mediadas, grupos de EJA no museu. 

 

5. Principal desafio.  

Estruturar um setor cuja ação fosse sólida, regular, embasada e que desse 

conta da diversidade de públicos em um museu cujas estruturas eram ainda 

bastante  tradicionais em termos de compreensão do papel prioritário da educação 

(intrínseco a sua função social).  Discutíamos o quanto a expografia poderia ser já 

educativa, o quanto os materiais poderiam ser interessantes e variados, o quanto o 

acolhimento, comunicação e interação com público poderia ser aprimorado, o quanto 

a relação com a escola poderia ser construída, entre tantas outras questões, porém 

na prática esbarrávamos com as questões limitadoras em relação a estrutura 

burocrática, a verbas, definição das prioridades, etc. 

 

6. Objetivos conquistados.  

Diversificamos a ação do setor, criamos programas de atendimento em visitas 

orientadas para públicos específicos: para público com deficiência, adultos da EJA, 

público espontâneo, etc. Conseguimos inserir na expografia da exposição Imagens 

recriam Histórias recursos táteis e legendas em braile, reunimos numa espécie de 

catálogo todas as experiências de visita orientada criadas e testadas pelos 

estagiários, incrementamos o kit portátil de objetos. Foram coisas que longe de 

sanar toda a necessidade de um educativo de um museu desse porte, eram como 

uma militância, algo que a equipe se envolvia muito e acreditava. 

 

7. Houve alguma “decepção” no trabalho, ou algum projeto 
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elaborado que não deu certo?  

Não me lembro. O que ocorria as veze era um grupo não responder com tanto 

entusiasmo quanto outro. Mas isso variava muito mesmo, e não acho que fosse uma 

decepção ou algo errado, apenas faz parte da natureza do trabalho de mediação.  

Quando isso ocorria avaliávamos e revíamos o que poderia ser melhorado para 

potencializar o momento da próxima visita com aquele determinado perfil de público 

ou material escolhido. 

 

8. O foco da minha pesquisa são os grupos escolares. Gostaria que 

você falasse como foi o desenvolvimento dos projetos para esse público. 

Participei de algumas experiências com público escolar. Uma marcante foi a 

partir de uma exposição de brinquedos antigos. Pesquisamos histórias da tradição 

oral e realizamos depois da visita com o grupo, uma contação de histórias com 

objeto relacionando o cotidiano das crianças do início do século, o brincar, o hábito 

de se contar e ouvir histórias. Foi muito prazeroso e gratificante, pois eram crianças 

do fundamental I de escola pública que se encantavam com a exposição e também 

com a atividade proposta. 

Minha experiência maior foi com público escolar adulto, como mencionei, me 

aproximei do universo da EJA (fiz cursos rápidos para educadores, procurei a ONG 

Ação Educativa, conversei com educadores da área). Então entrei em contato com 

cursos de alfabetização e projetos de EJA. Primeiro contatei os educadores, 

marcava reunião, levava os materiais e explicava a proposta. Depois levava o 

material de mediação para os alunos: publicação e o kit pedagógico. Propus que 

eles levassem um objeto de trabalho no segundo encontro. Finalizávamos o 

processo com a visita deles ao Museu. 

No caso de outros grupos o desenvolvimento geralmente era imaginar um 

público-alvo, escolher um recorte temático entre as exposições e construir uma 

possibilidade de visita que poderia enfatizar determinado aspecto da exposição e 

ainda envolver uma atividade com outra área, envolvíamos música, ou literatura, ou 

artes cênicas, artes visuais, atividades lúdicas, contação de história, teatro de 

boneco, etc. Éramos procurados por escolas e oferecíamos aquela visita de forma a 

experimentá-la na prática. E então o grupo era agendado. Também fazíamos o 

caminho de contatar alguma escola do entorno para oferecer a visita. 
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9. Os kits pedagógicos foram bem aceitos e aproveitados pelo 

público escolar?  

Com esse público adulto deu muito certo pois eles conheciam alguns dos 

objetos por suas próprias vivências em regiões mais empobrecidas do interior do 

país e faziam muitas relações com suas histórias de vida e suas memórias. Em  

grupos de crianças a relação se dava pela curiosidade despertada pelos objetos. 

 

10. Era possível perceber a diferença de aproveitamento de um grupo 

que tinha o acompanhamento do SAE e outro que não tinha? 

Não me lembro de termos na época formas de observar grupos não atendidos 

pelo SAE de forma a avaliar seu aproveitamento. Mas se você se refere aquele 

grupo q teve acompanhamento antes da visita com alguma atividade previa e 

parceria com o educador ai sim havia diferença, os alunos ficavam mais conectados 

enquanto com grupos que apenas fazíamos o atendimento com a visita na hora 

havia maior tendência a dispersão.   

 

11. Qual era a receptividade e envolvimento dos professores em 

relação as propostas apresentadas pelo SAE.  

Na prática os professores não tem formação para elaborar projetos 

educativos no museu e de novo é parte do entendimento que museu também é 

recurso pedagógico e que não está consolidado no currículo do professor de 

história, de artes ou outra área. Com os educadores da EJA a relação foi de 

interesse e entusiasmo, geralmente se mostravam mais abertos e sensíveis a 

possibilidade. Com educadores do fundamental era bem variável, alguns se 

isentavam de seu papel como agente no processo educativo de seus alunos e 

deixavam muito por conta dos educadores do museu.  

 

12. Como era a receptividade dos alunos ao participar de um roteiro 

acompanhado pelo SAE?  

A situação de estar no ambiente do museu diante de objetos de outro tempo 

por si desperta atenção da maior parte dos alunos. Eles em geral ficam eufóricos. 

Com a nossa mediação podíamos despertar atenção para determinados aspectos 
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dos objetos, aprofundar outros e criar situações de discussão. Então a receptividade 

tende a ser positiva, é uma situação diferente da escola, você pode aprender história 

frente a frente com as fontes. Lembro-me de um grupo cuja receptividade foi mais 

complicada por apresentarem questões de saúde mental, nesse caso na avaliação 

pensamos no quanto precisaríamos nos preparar melhor para recebê-los até em 

função de suas construções temporais. 
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Nome completo: Andréa atos da Fonseca 

Data de nascimento: 25/3/76 

Período que atuou no SAE do Museu Paulista:  

 4/2002 a 3/ 2004 bolsa COSEAS (bolsa trabalho) 

 4/2004-3/2005 bolsa pelo fundo de pesquisa do Museu Paulista 

 8/2005-5/2007- celetista contrato por tempo determinado. Técnico de apoio 

educativo. 

Data da entrevista: 9/11/2016 

 

1. Como se deu seu ingresso no SAE do Museu Paulista?  

Eu era estudante de pedagogia da USP e procurava uma bolsa trabalho que 

me proporcionasse uma atuação no campo educativo que fosse fora do âmbito 

escolar. Eu já tinha tido algumas experiências de estágio, e eu tinha curiosidade de 

conhecer a atuação do pedagogo numa ação que não fosse escolarizada. E eu 

fiquei bastante interessada na bolsa do SAE e acabei me inscrevendo. E essa 

mediação era feita pela COSEAS lá da USP. Eu fui fazer a entrevista com a Denise 

e acabei sendo aprovada. Depois a Denise conseguiu outras bolsas, então 

praticamente começamos juntas: eu, a Letícia Cocciolito, que era de relações 

públicas, e o Fábio que era um rapaz da história. Era uma bolsa trabalho de 20 

horas semanais, e depois eu fui tendo outros tipos de bolsas como eu descrevi pra 

você. 

 

2. Função começou a desenvolver  

Nós éramos inicialmente 3 a 4 pessoas. Não tínhamos uma função definido, 

nós éramos estagiários e acompanhávamos os processos. Inicialmente a gente 

começou com uma serie de leituras e discussões. Realizamos alguns atendimentos 

as escolas, pois havia muitas solicitações nesse momento. 

A Denise falava muito do kit estagiário que recebíamos, então tinhas textos do 

professor Ulpiano e da professora Marlene Suano. Nós fazíamos leituras para nos 

apropriarmos de questões sobre praticas educativas nos museus e de alguns 

conceitos. Nós estudávamos muito o próprio Museu Paulista e o acervo para iniciar 

alguns atendimentos.  
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Uma coisa que me marcou bastante nesse momento inicial foi a composição 

de um dossiê das exposições que nós do serviço educativo preparamos ao longo de 

um ou dois anos, porque as equipes foram variando, e esse dossiê nos servia muito 

para estudarmos a exposição. Então, num primeiro momento, nosso trabalho era 

esse: um aprofundamento nas exposições, e aí sim, alguns atendimentos. Não era 

ainda um atendimento estruturado, mais havia muitos atendimentos.  

Posteriormente, quando eu ingressei com essa bolsa do fundo de pesquisa de 

2004 a 2005, a bolsa que eu tinha do Museu era basicamente para trabalhar com 

pesquisa de público, então era desenvolver algumas pesquisas de público, 

questionários e observações. A partir disso, gerou uma série de questionamentos, 

estudos, buscas, de pesquisas, para também nos apropriarmos melhor para a 

realização desse atendimento, e por fim, no meu último período no Museu Paulista 

nos então, com o ingresso (...) ao longo dessa estrada, foram chegando outros 

estagiários, então, a gente foi formando uma equipe de pelo menos, 5 ou 6 

estagiários ainda no segundo ano. A Denise deve ter precisado pra você melhor, 

que foi quando entrou a Gisceli, o Luciano Durante, o próprio Fábio que depois se 

tornou bolsista, a Vanessa (...). Então, nós compomos uma equipe de 7 estagiários 

com a Denise. Ai nós começamos a trabalhar mais intensamente no dossiê das 

exposições. Enfim, eu tive esse momento como bolsista do fundo de pesquisa, 

estudando mais a questão dos públicos do museu, entendendo um pouco melhor.  

E por fim, nesse período, o último, além do meu ingresso por tempo 

determinado, teve o ingresso da Ana Emília Ferreira de Paula que também trouxe 

muitas contribuições. Neste momento com a Denise, nos estabelecemos algumas 

linhas a partir dessa apropriação desses conhecimentos e saberes que envolviam as 

exposições. A partir do estudo dos públicos que estavam também ali envolvidos, não 

se faz separadamente, nos desenvolvemos outras linhas de atendimento, a partir 

também do que a gente pode estudar em outros museus. Então nós estabelecemos 

algumas linhas de atendimento até para que a gente pudesse desenvolver projetos e 

ter uma atuação junto a diferentes públicos. 

 

3. Como era o funcionamento do SAE quando você chegou? 

Bom, eu já acabei falando um pouquinho, mas o serviço era novo, a Denise 

estava chegando também, e nós estávamos entendendo um pouquinho qual era o 
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lugar do serviço educativo. Pra Denise, que já tinha uma vasta experiência anterior 

no serviço educativo do MAE, acredito que era mais claro, pois ela já vinha de uma 

situação que ela conhecia como consolidada, com ações efetivas que aconteciam. 

Eu acho que ali, a situação era nova para as pessoas.  

O serviço educativo tava na divisão de acervo e curadoria, e precisava 

estabelecer alguns diálogos dentro da própria divisão, assim como as outras 

divisões, como a difusão cultural. Então eu acho que no começo ainda era 

necessário entender um pouco qual era esse papel e a atuação. 

A Denise sempre nos deu abertura para que nós estudarmos e 

desenvolvermos algo que fizesse sentido para nós também. O funcionamento não 

era de algo fechado ou estabelecido, havia uma abertura para contribuição dos 

estagiários e das pessoas que estavam chegando ali. 

 

4. Quais foram suas principais contribuições para o SAE?  

No início nos éramos uma equipe bastante multidisciplinar. Isso foi algo que a 

Denise trouxe para o grupo e foi de uma grande contribuição para todos nós. Porque 

para além do pessoal de história tinha um pessoal de letras, de relações públicas, e 

eu que era da pedagogia. A gente conseguia estabelecer diálogos muito ricos, 

estudando textos e questões do museu. Essa foi uma contribuição do grupo, e não 

minha. Foi uma coisa que o grupo trouxe pro SAE. Ao mesmo tempo, estava todo 

mundo muito disponível a oferecer uma contribuição criativa, e como eu disse, havia 

uma abertura para receber. Por exemplo, nos estudávamos materiais de outros 

museus, mas nem por isso nos era imposto pela Denise que nós elaborássemos 

ações ou serviços que já estavam consagrados em outros museus. Nós tínhamos 

abertura para criar, e muito é claro, com a orientação que ela (Denise) nos oferecia 

partindo das experiências que ela já tinha tido no MAE. Por outro lado, eu penso que 

para equipe do serviço educativo a minha formação em pedagogia era interessante 

por oferecer o que era específico de pensadores da educação, de pessoas que 

pensaram a educação como abertura para o mundo e não como caminhos pré-

estabelecidos. Trazer essa perspectiva de caminhos abertos e que podem ser 

percorridos conforme cada um. Então eu acho que minha contribuição para o grupo 

se deu nesse sentido, dentro a perspectiva de educação, de ter uma formação em 
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pedagogia e de ter esse o interesse por educação não formal, que é um interesse 

que eu descobri muito no museu e procurei me aprofundar.  

Naquele momento também, as contribuições para o serviço educativo se dava 

mais nisso, de nós pensarmos os públicos, porque o acervo já era bastante 

estudado e pesquisado, e a relação do público com o acervo ainda era distante pro 

museu. Então essa contribuição não foi minha específica, foi do serviço educativo e 

daquele grupo que estava interessado nisso. Eu fico feliz de ter participado desse 

momento e ter contribuído para essa pesquisa de estudo de público e a relação 

desse público com os acervos do Museu Paulista. 

 

5. Principal desafio.  

Eu acho que o principal desafio daquele momento, era se estabelecer na 

divisão de acervo e curadoria. O professor Ulpiano falava muito dessa curadoria 

solidária entre as áreas do museu. E havia uma questão inicial colocada ali: qual tipo 

de curadoria que o serviço educativo poderia fazer é qual contribuição poderia 

trazer? Aos poucos isso foi se revelando nas ações, em relação aos textos, aos 

materias das exposições, em relação a possibilidade de atendimento de público. Aos 

poucos isso foi se estabelecendo. Para mim esse foi o maior desafio. É um museu 

centenário que recebia muitas pessoas e que já tinha esses visitantes.  

Pensar a singularidade desse serviço educativo nessa situação era 

estabelecer um perfil e uma característica que afirma uma ação, e era um grande 

desafio, não só para o público em geral, mas para própria equipe interna do museu. 

 

6. Objetivos conquistados.  

Bom, eu já falei sobre a questão do estabelecimento do serviço educativo na 

divisão de acervo e curadoria. Mas tem outra coisa também que traz uma lembrança 

das questões relacionadas à verba e financiamentos. Nós não tínhamos 

possibilidade de, por exemplo, ter, mais bolsistas e ter mais materias.  

Por exemplo, para alguns públicos nós percebemos que a questão do 

transporte era um limitador para a visita. Então nós tínhamos como um desafio a 

questão de desenvolver projetos que pudessem levar essas necessidades do museu 

para empresas e outros lugares que pudessem a partir, por exemplo, da lei Rouanet, 

(ajudar). Eu me lembro de duas elaborações de projetos que nos desenvolvemos 
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nesse período tendo em vista essa possibilidade de conseguir algumas verbas que 

colaborassem principalmente para trazer mais pessoas para o atendimento, trazer 

mais materias e fazer um trabalho mais qualitativo em relação ao público.  

Para mim, pelo menos foi uma grande conquista conseguirmos aprovar um 

projeto na FAPESP, que se voltou especialmente para públicos com necessidades 

especiais e também materiais que pudessem ser explorados por outros públicos. Foi 

bastante enriquecedor. Eu não acompanhei o processo até o final porque eu me 

desliguei do museu, mas ter a satisfação desse projeto aprovado e saber que ele se 

realizaria de alguma forma, para mim foi bastante satisfatório e eu acho que trouxe 

um material para o museu que enriqueceu atendimentos: a maquete do Museu 

Paulista e alguma reproduções que estávamos pensando na época enriqueceu o 

acervo didático e pode atender melhor alguns públicos 

 

7. Houve alguma “decepção” no trabalho, ou algum projeto 

elaborado que não deu certo?  

Nós pensávamos muitas coisas, mas eu não encaro como uma decepção. 

Eram situações que estavam ali que nós enfrentávamos. Havia uma situação de 

continuidade que era muito difícil. As bolsas acabavam e às vezes a gente não 

conseguia dar continuidade. Havia uma série de situações que aconteciam, mas nós 

que trabalhamos nesse campo da cultura, eu acho que a gente não pode falar em 

decepção, eu acho que temos que falar em enfrentamento, e talvez naquele 

momento, eu mesma não tinha uma clareza sobre isso, e talvez hoje não  sei se eu 

tenho, mas talvez eu tenha uma outra perspectiva diante das experiências que vivi 

no Museu e que  vivo hoje no campo da cultura.  

Eu acho que as vezes a gente tem que agir na brecha do sistema, e procurar 

essas brechas para nós podermos atuar. Então eu não sei se eu consigo falar em 

decepção no trabalho, eu acho que a gente tem uma série de ideias e possibilidades 

que as vezes acabam não se concretizando como nos gostaríamos, mas elas não 

podem nos impedir de levar coisas para outros lugares.  

Eu acho que foi um pouco como o serviço educativo foi seguindo e como 

segue até hoje. A Denise dá esse tom de seguir para outros lugares, ainda que 

talvez não seja ainda aquele o lugar desejado. É isso que me parece diante do que 

eu vivi. 
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8. O foco da minha pesquisa são os grupos escolares. Gostaria que 

você falasse como foi o desenvolvimento dos projetos para esse público. 

A procura de grupos escolares pelo Museu Paulista sempre foi grande, só que 

era uma procura por um tipo de visita que eu vou caracterizar como uma visita mais 

tradicional no sentido do professor realmente procurar um - eu vou chamar de - 

“educador bancário” efetivamente, e que muitas vezes ele procurava uma visita 

“bancária” no Museu, enquanto nós, no atendimento depositássemos efetivamente, 

e concretamente os objetos na cabeça das crianças.  

Havia uma procura por esse tipo de visita, uma visita puramente de tom 

explicativo, muito mais do que questionadora. Isso tudo foi sendo construído junto 

com os professores que nos procurava. Teve um momento que a Denise começou a 

desenvolver bastante oficinas com a diretoria de ensino mais próxima, então foram 

aparecendo professores que gostariam de ter uma visita. Por que, para nós, o 

importante no momento era que o professor estivesse interessado, talvez não só em 

fazer o percurso mais clássico, que é o percurso da “Monalisa do Museu Paulista” 

que é o quadro do Pedro Américo, mas, que ele se interessasse em outras 

abordagens do acervo como um todo para aquela criança e aquele público. Muitas 

vezes a gente conseguia desenvolver um contato com esse professor no sentido da 

preparação da visita que era para nós era muito importante. Que ele se preparasse 

para a visita, e que ao preparar-se, pudesse então preparar seus alunos. Que a 

visita não fosse tão tradicional ou fechada, mas que fosse uma visita que envolvesse 

o brincar, uma linguagem mais lúdica e que proporcionasse a criança uma 

experiência mais feliz no museu. Uma experiência de conhecimento, evidentemente, 

mas que fosse uma experiência significativa para aquela pessoa. Então nós 

buscamos desenvolver essas visitas em roteiros: nós tínhamos e o parque, a alguns 

roteiros que eram do universo do trabalho, da história do imaginário, e que muitas 

vezes, fugiam desse roteiro mais clássico da independência que era a grande 

pedida e preferência da maioria dos professores, até para que eles mesmos vissem 

outras possibilidades, do Museu Paulista.  

Eu me lembro de um atendimento que nós fizemos, e que talvez a Denise 

tenha te contado, as crianças que estavam tão preocupados em anotar, que o 

menino perguntou se poderia comprar as legendas do museu, e se as legendas 

estavam a venda na loja. Então assim, era uma coisa que nós realmente 
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procurávamos tranquilizar as crianças mostrando qual era a especificidade do 

museu, e porque elas estavam ali. Não era para anotar, era na verdade uma relação 

com o que ali estava em exposição. Então eu acho que isso trazia questões para os 

professores. Eu lembro também de um atendimento de grupo de crianças, que eram 

de outra cidade e vinham de uma maratona: eles tinham ido a um parque, a um 

shopping, e agora eles estavam no museu. E isso ficava às vezes, muito confuso 

para as crianças e para o próprio professor. E quando você fala de desafios, eu acho 

que era também um desafio fazer esse professor não só compreender, mas também 

dar significado para aquela busca que ele estava fazendo no museu. 

Você fala dos grupos escolares, e eu ainda faria uma resalva: quando se fala 

em grupos escolares, me remete bastante grupo de crianças e jovens do ensino 

regular, mas também, naquele momento a gente tentou olhar para essa situação 

com mais profundidade no sentido de identificar grupos que eram escolares, mais 

que não frequentavam museu. Acho que tanto grupos que frequentavam a educação 

especial, públicos com alguma deficiência que nos passamos a atender, como 

também grupos de educação de jovens e adultos. Passamos a atender também 

crianças em situação de abrigamento que estavam afastadas, que estavam em 

idade escolar, mas que também não tinham frequência ao museu. Nós 

conseguíamos realiar alguns atendimentos nesse sentido e olhar para as 

particularidades desse público tentado desenvolver para eles uma visita que fizesse 

mais sentido, uma visita que pudesse ser mais significativa para eles de uma 

maneira geral. 

 

9. Os kits pedagógicos foram bem aceitos e aproveitados pelo 

público escolar?  

Eu pude acompanhar um pouco. Tínhamos-nos um acervo didático e 

posteriormente foi ampliado com os projetos que foram sendo conquistados pelo 

serviço. Das visitas que eu pude acompanhar os kits, os objetos de forma geral eles 

sempre trouxeram muita curiosidade para o público e acho que mais que curiosidade 

eles traziam essa complementaridade do sentido de uma forma mais ampla. Eu 

acho que quando as pessoas visitam, elas estão mais disponíveis a esse 

experimentar e que pela situação do museu, você não pode tocar, então quando 

você oferece ainda que um similar, eu acho que trazia muito sentido, e para alem de 
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tocar esse objeto elas tocavam efetivamente, lembranças, tocavam questões, 

tocavam a si mesmas com essa exploração, por que em todas as exposições que a 

gente fazia atendimento e que tinham esses objetos eles eram muito significativos 

para a visita do grupo como um todo. Eram sim muito bem aceitos e muito bem 

aproveitados. 

Eu mesma atendi um grupo, de surdos cegos que foi incrível, porque o surdo 

cego a agente acaba fazendo um sinal da letra na própria mão, e ter essa 

possibilidade de tocar em alguns objetos foi incrível para eles. Alguns que inclusive, 

perderam um ou outro sentido ao longo da vida, poder se aproximar de novo desses 

objetos era muito significativo, e trazia muitas recordações, abria muitas 

possibilidades de construção de conhecimento.  

Por ouro lado, a gente também aproveitava bastante para contar história com 

esses objetos, criar situações de curiosidade. As próprias crianças, também 

pensavam: isso é caro? custo muito? Era uma forma delas também se aproximar, 

por aquilo que ela acha que vale bastante. E essa também é uma possibilidade de 

tratar com a criança, que para alem de um valor financeiro existem outros valores 

que podem ser tratados e que tornam aquele objeto importante. Eu acho que há 

uma importância sim nesses kits pedagógicos.  

Eu fazia um trabalho com o CAPS e levava esses kits para a preparação da 

visita, então isso também, trazia toda uma serie de enredo que se desenvolviam ali e 

eu acho que isso preparava as pessoas para contar sua própria história. Isso para 

mim é muito bonito, porque para além de ouvir as histórias que aquele objeto possa 

ter, eu acho que as prepara para contar suas próprias história, e isso sempre me 

pareceu muito interessante e muito importante. 

 

10. Era possível perceber a diferença de aproveitamento de um grupo 

que tinha o acompanhamento do SAE e outro que não tinha? 

É difícil, porque a gente não tinha o acompanhamento daquele grupo. E o que 

eu vou trazer pra você é mais uma imagem, uma memória visual de ver algumas 

situações de grupos de jovens ou crianças sendo orientados a andarem em filas, 

mãos pra trás, ou anotando compulsivamente alguma coisa, ou sendo orientado 

excessivamente a fazer silencio, enfim.  
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O grupo que nós atendíamos tinha bastante diferença: as crianças podiam 

sentar, podiam olhar, elas não precisavam anotar, elas eram incentivadas a fazer 

perguntas. Eu lembrei que tinha até toda uma conversa com a equipe de vigilantes, 

para eles compreenderem porque as crianças precisavam sentar, porque ate para 

eles essa leitura de passar em filas era muito mais pratico de controlar os fluxos dos 

visitantes. Era uma conversa no sentido de que os grupos precisavam parar para 

olhar, enfim, eu acho que essa era uma diferença que me tocava bastante e que era 

visível.  

Eu tenho um texto, que eu lembro que tinha uma coisa de “peregrinos do 

Ipiranga”, que logo que eu acompanhei um 7 de setembro, e aquilo me 

impressionava muitíssimo de ver grupos e grupos de escolares, especialmente, 

chegando, e na verdade entrando e saindo. Algumas escolas só iam para fazer a 

peregrinação - eu chamo de peregrinos do Ipiranga por causa disso - até o 

independência ou morte, e saiam. Ver de uma maneira que não era um “olhar”, era 

um “ver”. Isso me impressionava muito. Claro que é muito delicado falar sobre isso 

porque envolve um grupo (professores) e que tem questões em relação à formação 

e a oportunidades e que eu acho que eles não são culpados disso, eles também 

passam por essas situações. E quando você fala de diferenças entre grupos, eu me 

lembro dessas situações. 

 

11. Qual era a receptividade e envolvimento dos professores em 

relação às propostas apresentadas pelo SAE.  

Num primeiro momento é muito difícil generalizar. Quem fazia mais 

atendimento aos professores era a Denise. Nós ficávamos esporadicamente com 

esse atendimento. Nós atendíamos de tudo, desde os professores mais 

interessados em propostas mais inovadoras, até professores que queriam 

tratamento mais tradicional em alguns temas. Sempre quando o professor procura o 

serviço ele esta disponível para discutir algumas coisas, então o que nós 

propúnhamos, era que sempre que possível o professor visitasse antes, e sempre 

que possível, marcávamos horários para conhecer os interesses, pensar juntos as 

visitas e isso era bem bonito e legal de ver que havia esse envolvimento. Muitas 

professoras que passavam por esse curso que a Denise oferecia pela diretora de 
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ensino voltavam com essa ideia de desenvolver um projeto mais amplo e de pensar 

um percurso no museu que fosse mais próximo do atendimento daqueles alunos.  

Eu também já atendi grupos que por uma questão de oficio, eles cantaram o 

hino nacional nas escadarias do museu, e quando conseguimos efetivamente entrar, 

o grupo se dispersou e não tinha um interesse. Ao entrarem alguns queriam ir ao 

banheiro, comer alguma coisa, poucos efetivamente queriam conhecer o acervo, 

mas enfim, eu acho que existem interesses diversos entre os professores, e muitos 

buscavam efetivamente uma relação com o museu. Desculpa até falar sobre isso, 

mas eu acho que também, de uma maneira geral, nas graduações e licenciaturas 

isso também pouco se desenvolve. Eu percebo que se acaba não preparando o 

professor e é mais uma carência de formação que acaba incidido pela vida docente 

que é muito triste. Só estou fazendo elucubrações, desculpa! 

 

12. Como era a receptividade dos alunos ao participar de um roteiro 

acompanhado pelo SAE  

Eu atendi grupos desde os pequenos, quatro aninhos, cinco aninhos e até 

grupos de alunos mais velhos, jovens, e também grupos de educação de jovens e 

adultos que nós também fazíamos atendimentos na época. Eu acho, e até já 

comentei um pouco sobre essa questão dos sentidos, de abertura  para a 

participação desse ser como um corpo, que não é só cabeça, cognição, mente, que 

também é sentido e sentimentos e que muitas vezes nessa ação com os objetos, 

isso tudo vai se  emaranhado e construindo elos de conhecimento. Para alguns 

grupos isso é mais fácil e para outros é mais difícil, e as construções são diversas 

para os diferentes grupos.  

Sempre que a gente procurou conversar com os professores, conhecer 

melhor os grupos de alunos, essa construção foi mais significativa para os grupos 

que nós recebíamos. Falar um pouco da receptividade dos alunos é um pouco 

pensar nisso. Que existiam situações diversas de crianças que tinham bastante 

interesse e de outras que não tinha tanto interesse assim, mas, minha memória é 

que da grande maioria havia uma curiosidade e um interesse muito grande de 

exploração dos objetos de uma maneira geral e também de conhecimento do 

museu, porque a própria arquitetura do Museu Paulista tem um grande impacto para 

o público. Isso também eu acho que nos favorecia no atendimento. 
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13. Para finalizar, há alguma outra coisa que você gostaria de falar?  

Eu me lembrar de muitas histórias e situações, algumas com mais vivacidade, 

outras com menos.  O que eu gostaria de contar é um atendimento que eu fiz com 

um grupo que seria da Ana (Ana Emilia), um grupo de jovens e adultos, e eu até no 

meu mestrado conto um pouco dessa experiência com essa mulher. Eu me lembro 

de estar atendendo esse grupo que era de poucas pessoas, no máximo 15 ou 18 

pessoas. Ai eu perguntei na frente o independência ou morte, o que elas estavam 

vendo, e me tocou bastante quando ela disse assim pra mim: “Eu sei do que você 

está falando”. E eu disse assim: “Pode falar”. Procurei estimula-la a falar, e ela 

começo a me mostrar marcas  no próprio corpo dela, nos braços especialmente, e 

ela me dizia assim: “Eu sei do que você esta falando. Eu conheço o que é isso, eu 

conheço esse carro de boi, e eu sei do que você está falando porque eu já vivi isso”. 

E me toca bastante essa fala porque, para alem de questões históricas que 

envolvem a própria elaboração da pintura em si, ha uma elaboração do público que 

é encantadora e que muitas vezes nos escapa. Porque se não tivesse oportunidade 

de ela nos dizer ali a experiência que ela tinha com o carros de bois e que para ela 

dava o sentido e o significado daquela pintura, e que conduzia o olhar dela para um 

lugar que talvez para nos fosse inesperado, mas que para ela fazia todo o sentido. 

Porque eu posso leva-la a ver outras coisas, ou a conversar com ela sobre outras 

coisas, mas eu nunca poderia retirar dela ou dizer a ela que aquilo que ela me traz 

não faz sentido, ao contratio, na verdade esse relato dela reelabora todo sentido da 

pintura, reelabora para ela e reelabora para o grupo, e eu acho isso muito bonito. 

Essa foi uma das experiências que mais me marcam em ternos de atendimento, que 

é para mim essa elaboração que passa pelo corpo de uma forma geral e pelo 

sentimento e que é próprio de cada um. E eu acho que o SAE do Museu Paulista, 

pelas características que a própria Denise tenha nos dado, pela oportunidade de 

tratar, tinha essa possibilidade de nós entendermos a singularidade de cada grupo 

que nos atendíamos. E isso foi muito importante para mim e para o meu 

aprendizado de uma forma em geral, e para a minha formação não só como 

educadora, mas como ser humano. Essa possibilidade de ouvir também o que as 

pessoas oferecem e trazem para aquele lugar porque elas também estão trazendo 

algumas coisas que o museu não pode ignorar, e o museu tem que estar aberto 

para receber o que as pessoas trazem, na verdade não só o museu, mas qualquer 
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situação educativa. Para mim isso foi muito marcante. Para finalizar eu gostaria de 

falar um pouco disso. É isso ai, obrigada! 
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2. Diretores do Museu Paulista 

 

1. Hermann von Ihering 
15.01.1894 – 08.1916 

 
2. Armando da Silva Prado 
1916 – 1917 

 
3. Affonso de Escragnolle Taunay 
26.02.1917 – 01.12.1945 

 
4. Sérgio Buarque de Holanda 
05.02.1946 – 31.12.1958 

 
5. Herbert Baldus 
11.1949 – 08.02.1960 
 
Prontuário (Luiz Henrique Passador – Herbert Baldus e a antropologia no 
Brasil – Unicamp – 2002): 
1947-1968 (chefe do setor de etnografia) 
1953-1960 retor interino – substituição a Sergio Buarque) 

 
6. Paulo Duarte 
01.01.1959 – 10.01.1963 

 
ACERVOS DO MP: a transição entre as gestões de Herbert Baldus para 
Mario Neme Paulo Duarte chegou a ser nomeado, mas não chegou a 
exercer. 

 
7. Mario Neme 
11.01.1963 – 14.03.1973 

 
8. Antonio Rocha Penteado 
29.03.1973 – 11.03.1978 

 
9. Setembrino Petri 
09.03.1978 – 01.04.1982 

 
10. Orlando Marques de Paiva 
02.04.1982 – 22.06.1989 

 
11. Ulpiano Toledo Bezerra de Menezes 
13.07.1989 – 03.04.1994 

 
12. José Sebastião Witter 
04.04.1994 – 28.10.1999 

 
13. Raquel Glezer 
13.12.1999 – 12.12.2003 
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14. Eni de Mesquita Sâmara 
15.12.2003 – 14.12.2007 

 
15. Cecília Helena Lorenzini de Salles Oliveira 
2008 – 2012  

 
16. Sheila Walbe Ornstein 
2012 – 2016 
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3. Reportagem: “Museus agora valorizam educação e atraem mais 

público” O Estado de São Paulo, 6/2/2006. A12 p.1 
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4. Plano diretor do Museu Paulista da USP (1990-1995) 
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5. Fichas temáticas para professores 
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6. Roteiro de visitas para professores 
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7. Série Primeiro Contato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Serie Primeiro Contato

Desvendando
o Museu



Caro professor,

O Serviço de Atividades Educativas considera que a experiência em museus torna-se muito mais
significativa quando o aluno é preparado antes da visita. Por essa razão, elaboramos a série
“Primeiro Contato” que propõe atividades para serem desenvolvidas em sala de aula. O obje-
tivo é sensibilizar o aluno para questões que serão retomadas e aprofundadas durante a ativi-
dade no Museu Paulista.

O roteiro de visita proposto para alunos dos 1º, 2º e 3º anos intitula-se “Desvendando o Museu”
e explora os espaços expositivos: “A Cidade-Comércio”, “Sala de Visitas”, “Sala de Jantar e Co-
zinha” e “Quarto”. Na atividade será tratada a questão dos espaços museológicos buscando es-
timular o aluno a perceber como os objetos expostos estão apresentados e quais são os temas
a que estão vinculados.

O roteiro foi elaborado a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais que propõem, para esse
ciclo, que as crianças devem ser colocadas em contato com diversos tipos de fontes e serem es-
timuladas a analisar documentos de diferentes naturezas, a trocar informações sobre os obje-
tos de estudo e a utilizar diferentes fontes de informação, realizando a partir delas, leituras
críticas.

A atividade tem duração de 1 hora e 30 minutos e, por não se tratar de mera visita “guiada”
ou “monitoria”, não percorre todos os espaços expositivos. Isso possibilita o aprofundamento
da aprendizagem em um dos eixos temáticos do Museu. Se for de seu interesse, reserve um
tempo extra para visitar os outros espaços do Museu.

Boa Atividade!



PRIMEIRO CONTATO

Desvendando o Museu

A atividade a ser desenvolvida em sala de aula tem como objetivo estimular os alunos a perceberem
os objetos como fonte de informação. Ela está dividida em quatro etapas: escolha de objetos, procu-
rando uma imagem semelhante, apresentação e agrupamento das imagens e conversa final.

1º ETAPA: ESCOLHA DE OBJETO

Peça para cada aluno escolher, em casa, um objeto que faça parte do seu cotidiano. Pode ser algo que mais
goste ou tenha algum significado pessoal, como por exemplo, um brinquedo, um eletrodoméstico, ummóvel,
uma roupa, etc. Solicite que façam um desenho dele e identifiquem suas características, tais como: do que
é feito, a cor, o formato, o tamanho e como é utilizado. Para isso, forneça oAnexo 1: Desenho e colagem.

2º ETAPA: PROCURANDO UMA IMAGEM SEMELHANTE

Forneça aos estudantes, ou peça que tragam para a aula, revistas, folhetos de propaganda de super-
mercados, lojas de departamentos, lojas de brinquedos ou outros materiais de divulgação que con-
tenham muitas imagens de objetos ou produtos. Peça para que recortem imagens de objetos
semelhantes ao escolhido por eles e colem ao lado do desenho. Esclareça que talvez eles não encon-
trem uma imagem exatamente igual ao objeto escolhido, mas o importante é que seja do mesmo tipo.

Em seguida, cada estudante deve apresentar aos colegas de classe o objeto escolhido, explicando o
porquê da escolha e relatando as características do objeto observado em casa (do que é feito, a cor, o
formato, o tamanho e como é utilizado).

3° ETAPA: AGRUPAMENTO DAS IMAGENS

Recolha o material produzido e proponha que os alunos organizem grupos de objetos a partir das car-
acterísticas que tenham em comum (a cor, o formato, o material utilizado na fabricação, a função etc).
É importante que o aluno perceba que o mesmo objeto pode ser colocado em grupos diferentes, de
acordo com o critério adotado.As imagens agrupadas poderão ser expostas em espaços da sala de aula
(em varais ou colados na lousa) para que os alunos possam ver os diferentes arranjos.

4 º ETAPA: CONVERSA FINAL

Converse com os alunos sobre o que eles aprenderam a partir da observação dos objetos e proponha
a seguinte questão:

• Se vocês fossem convidados a visitar um lugar onde estivessem expostos vários objetos, que espaço
poderia ser este?
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Serie Primeiro Contato

A Cidade se
Transforma



Caro professor,

O Serviço de Atividades Educativas considera que a experiência em museus torna-se muito mais
significativa quando o aluno é preparado antes da visita. Por essa razão, elaboramos a série
“Primeiro Contato” que propõe atividades para serem desenvolvidas em sala de aula. O obje-
tivo é sensibilizar o aluno para questões que serão retomadas e aprofundadas durante a ativi-
dade no Museu Paulista.

O roteiro de visita proposto para alunos dos 4º e 5º anos intitula-se “A Cidade se Transforma”
e explora os espaços expositivos: “Serviços Públicos em São Paulo”, “Sala de Visitas”, “Sala de
Jantar e Cozinha” e “Quarto”. Na atividade será abordado o tema das transformações ocorri-
das na cidade de São Paulo, na passagem do século 19 para o século 20, que provocaram in-
úmeras mudanças tanto na forma de gerenciamento dos serviços públicos quanto nos hábitos
cotidianos.

O roteiro foi elaborado a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais que propõem, para esse
ciclo, o ensino de História com o objetivo de conhecer o "outro", possibilitando ao estudante
aumentar o conhecimento de si mesmo a partir da comparação entre seu cotidiano e as outras
maneiras de viver, nas diferentes culturas e momentos históricos.

A atividade tem duração de 1 hora e 30 minutos e, por não se tratar de mera visita “guiada”
ou “monitoria”, não percorre todos os espaços expositivos. Isso possibilita o aprofundamento
da aprendizagem em um dos eixos temáticos do Museu. Se for de seu interesse, reserve um
tempo extra para visitar os outros espaços do Museu.

Boa Atividade!



PRIMEIRO CONTATO

A Cidade se Transforma

A atividade a ser desenvolvida em sala de aula tem como objetivo sensibilizar os alunos para as diferenças
entre os espaços construídos na cidade e a forma de ocupá-los. Ela está divida em quatro etapas: obser-
vação de percurso, discussão dos pontos observados, análise dos resultados obtidos e conversa final.

1º ETAPA: OBSERVAÇÃO DO PERCURSO ESCOLA-CASA

Peça ao aluno para observar os elementos que fazem parte da sua vida diária, especialmente aqueles
que estão presentes no caminho da escola para casa e vice-versa.Além disso, explique que eles devem
anotar as observações feitas para que sejam utilizadas em sala de aula. Para orientar o trabalho, en-
tregue o roteiro do Anexo 1: Observação do percurso.

2º ETAPA: DISCUSSÃO DOS PONTOS OBSERVADOS E ELABORAÇÃO DE TABELA

Em sala de aula, divida os alunos em grupos (com cerca de cinco alunos cada um) e peça para que com-
partilhem as anotações feitas anteriormente. A partir disso, cada grupo deve analisar as informações
e organizá-las de acordo com as indicações do Anexo 2: Tabela dos pontos observados.

3º ETAPA: ANÁLISE DAS TABELAS

Peça para cada grupo que apresente a sua tabela explicando os critérios utilizados para definir os el-
ementos que fazem parte do espaço público ou do privado. Depois disso, promova uma discussão
sobre as semelhanças e diferenças encontradas.Analise as informações, explicando se o que foi apre-
sentado está, ou não, de acordo com os espaços identificados.

A seguir, destaque algumas diferenças entre espaço público e privado. Por exemplo, a partir do tema
do lixo, apresente como esse assunto é tratado do ponto de vista público e como as pessoas se com-
portam em relação a ele. No espaço público, embora a coleta de lixo seja de responsabilidade do gov-
erno, é esperado que as pessoas colaborem colocando o lixo para fora de suas residências para ser
recolhido, e não o jogando nas ruas. Além disso, apesar de ser um serviço público, isso não significa
que ele é gratuito, são recolhidos impostos para esse fim. Esse raciocínio pode ser utilizado para com-
preensão de outros elementos dos espaços da cidade também.

4º ETAPA: CONVERSA FINAL

Por fim, proponha que os alunos reflitam sobre como era a cidade no início do século 20: o hábito das
pessoas em relação à roupa, o transporte, a higiene, e outros aspectos que surgiram nas discussões.
Os serviços públicos e os hábitos mudaram muito?



ANEXO 1
Observação do percurso escola-casa
(Leia atentamente as perguntas antes de fazer as observações)

1. Na rua, preste atenção: no que vê (propagandas, carros, ônibus, motos, pessoas), nos cheiros (es-
goto, fumaça de veículos, comidas) e nos sons (buzinas, sirenes, aceleração de motores, escapamento
dos ônibus).

2. Preste atenção na questão da facilidade/dificuldade de locomoção (Anote o que encontrar. Existe
calçada e asfalto? Há buracos?).

3. Verifique quais são os serviços públicos disponíveis (transporte público, energia elétrica, postos de
saúde).

4. Em casa, repare em como se organiza o espaço onde vive. Como ela é dividida? Quantos e quais
são os cômodos? Quais deles você considera ser comuns a maioria das casas? (por exemplo: ainda há
uma “sala de visitas”? Todas as casas têm suítes – quartos com banheiros?).

5. Observe nos objetos que se encontram em cada cômodo da casa (televisão, geladeira, computador,
etc). Anote-os.

6. Analisando a divisão de cômodos e seus objetos, responda: como esses espaços são utilizados? Se
nas casas existem mesas e cadeiras para fazer refeições, porque hoje em dia muitas pessoas jantam
na sala ou quarto, assistindo televisão?

7. Por fim, analise seus próprios comportamentos. Como você se comporta na rua? É diferente do seu
comportamento em casa?



ANEXO 2
Tabela dos pontos observados

Espaço Público Espaço Privado
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Serie Primeiro Contato

O Universo
do Trabalho



Caro professor,

O Serviço de Atividades Educativas considera que a experiência em museus torna-se muito mais
significativa quando o aluno é preparado antes da visita. Por essa razão, elaboramos a série
“Primeiro Contato” que propõe atividades para serem desenvolvidas em sala de aula. O obje-
tivo é sensibilizar o aluno para questões que serão retomadas e aprofundadas durante a ativi-
dade no Museu Paulista.

O roteiro de visita proposto para alunos dos 6º e 7º anos intitula-se “Universo do Trabalho” e
explora os espaços expositivos: “Serviços Públicos em São Paulo”, “Maquete do Edifício do
Museu” e “A Cidade-Comércio”. Na atividade será abordado o tema da expansão da cidade de
São Paulo, na passagem do século 19 para o século 20, período em que há um aumento signi-
ficativo na demanda por novos profissionais. Os estudantes serão estimulados a investigar as
dinâmicas do trabalho e a estabelecer relações entre as salas que serão visitadas e as diversas
profissões a elas articuladas.

O roteiro foi elaborado a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais que propõem, para esse
ciclo, o desenvolvimento da habilidade de reconhecer relações entre a sociedade, a cultura e a
natureza, nos diferentes tempos históricos.

A atividade tem duração de 1 hora e 30 minutos e, por não se tratar de mera visita “guiada”
ou “monitoria”, não percorre todos os espaços expositivos. Isso possibilita o aprofundamento
da aprendizagem em um dos eixos temáticos do Museu. Se for de seu interesse, reserve um
tempo extra para visitar os outros espaços do Museu.

Boa Atividade!



PRIMEIRO CONTATO

Universo do Trabalho

A atividade a ser desenvolvida em sala de aula tem como objetivo discutir o tema das profissões que
será abordado na visita ao Museu Paulista. Ela está dividida em quatro etapas: entrevista, jogo, dis-
cussão e análise.

1ª ETAPA: ENTREVISTA

Peça aos alunos que realizem uma pequena entrevista com parentes ou vizinhos mais velhos sobre o
tema “profissão”. Para isso, forneça uma cópia do Anexo 1: Roteiro de Entrevista. Os alunos devem
anotar as respostas obtidas.

2ª ETAPA: MÍMICA DAS PROFISSÕES

Divida a sala em dois grupos e peça para que eles façam uma lista com as profissões identificadas. Em
seguida, cada grupo deve escolher algumas profissões e apresentarem, por meio de mímicas, para que
o outro grupo as descubram. Outra opção é que o grupo forneça “dicas”, a partir das informações obti-
das nas entrevistas (instrumentos, habilidades, etc.), até que o outro grupo descubra a profissão.

3ª ETAPA: DISCUSSÃO

Após essa dinâmica, faça uma lista na lousa de todas as profissões que apareceram no jogo, desta-
cando quais profissões foram mais citadas. Discuta o que isso representa e como elas se articulam
com a sociedade. Por exemplo, se a profissão de pedreiro foi a mais citada, uma possibilidade de dis-
cussão seria a expansão da construção civil, o aumento do número de edificações e a urbanização.

Em seguida questione o que eles entendem por Comércio e por Serviços Públicos, destacando os
seguintes aspectos:

Serviços Públicos:

• Como são obtidos os recursos para se manter esses serviços?
• Quais serviços públicos os alunos conseguem listar no seu dia-a-dia? (o professor pode acres-
centar outros).

• Porque esses serviços são importantes para a sociedade?



Comércio:

• Como são obtidos os recursos para se manter essa atividade?
• Explicar quais são as diferenças entre atacado e varejo e comércio popular e de luxo.
• Quais as atividades comerciais os alunos conseguem listar no seu dia-a-dia? (o professor pode

acrescentar outras).

4º ETAPA: ANÁLISE

Retome as profissões que apareceram nas entrevistas e peça para que eles selecionem as que são
relacionadas ao comércio e aos serviços públicos.

ANEXO 1

Roteiro de Entrevista

1. Qual profissão exerce ou exerceu?

2. Como começou nessa profissão?

3. Quais as ferramentas utilizadas na atividade profissional?

4. Quais habilidades necessárias para essa profissão?

5. Quando iniciou era necessário fazer um curso ou se aprendia na prática?
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Caro professor,

O Serviço de Atividades Educativas considera que a experiência em museus
torna-se muito mais significativa quando o aluno é preparado antes da
visita. Por essa razão, elaboramos a série “Primeiro Contato” que propõe
atividades para serem desenvolvidas em sala de aula. O objetivo é
sensibilizar o aluno para questões que serão retomadas e aprofundadas
durante a atividade no Museu Paulista.

O roteiro de visita proposto para alunos dos 8º e 9º anos intitula-se “A
História do Brasil segundo Affonso Taunay” e explora os espaços expositivos:
“Saguão”, “Escadaria” e “Salão Nobre”. Na atividade será abordada a
questão da representação da formação histórica do Brasil e de São Paulo
estruturada para a comemoração do centenário da Independência por
Affonso Taunay, diretor do Museu Paulista entre 1917 e 1945.

O roteiro foi elaborado a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais que
propõem, para esse ciclo, o desenvolvimento da consciência de que para a
História, enquanto campo do conhecimento, não existem verdades absolutas
e indica como temas a serem trabalhados, a história das representações e
das relações de poder.

A atividade tem duração de 1 hora e 30 minutos e, por não se tratar de
mera visita “guiada” ou “monitoria”, não percorre todos os espaços
expositivos. Isso possibilita o aprofundamento da aprendizagem em um dos
eixos temáticos do Museu. Se for de seu interesse, reserve um tempo extra
para visitar os outros espaços do Museu.

Boa Atividade!



PRIMEIRO CONTATO

A História do Brasil segundo Affonso Taunay

A atividade a ser desenvolvida em sala de aula tem como objetivo relembrar e discutir alguns dos
principais eventos da História do Brasil que serão retomados durante a visita ao Museu Paulista.
Ela se divide em duas etapas: construção da linha do tempo e análise.

1ª Etapa: construção da linha do tempo

Organize os alunos em grupos e peça que escrevam os principais eventos que se lembram em
relação à história do Brasil, desde o início de sua colonização. Oriente-os a organizarem uma linha,
indicando datas (as que lembrarem) e descrevendo algum dos episódios.

2ª Etapa: análise

Em seguida, construa uma nova Linha do Tempo, na lousa, aproveitando para discutir, revisar e
corrigir a produção dos alunos. É fundamental estimulá-los a apresentarem suas escolhas e
principalmente justificá-las.

Aproveite para discutir que a construção da linha do tempo é importante para indicar a existência
de uma sequência cronológica, mas é preciso compreender que os eventos históricos não são
fenômenos isolados, ou seja, fazem parte de um amplo e complexo processo histórico.

Observação:
o intuito não é detalhar demais, sobrecarregando os alunos com datas e fatos, mas dar-lhes a
oportunidade de perceberem as grandes transformações ocorridas ao longo dos anos e os eventos
mais conhecidos da História do Brasil.
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Serie Primeiro Contato

Um Olhar
Sobre a
Pintura Histórica



Caro professor,

O Serviço de Atividades Educativas considera que a experiência em museus torna-se muito mais
significativa quando o aluno é preparado antes da visita. Por essa razão, elaboramos a série
“Primeiro Contato” que propõe atividades para serem desenvolvidas em sala de aula. O obje-
tivo é sensibilizar o aluno para questões que serão retomadas e aprofundadas durante a ativi-
dade no Museu Paulista.

O roteiro de visita proposto para alunos do Ensino Médio intitula-se “Um Olhar sobre a Pintura
Histórica” e explora os espaços expositivos: “Imaginar o Início”, “Criando os Heróis Paulistas”
e “Salão Nobre”. Na atividade será abordado o gênero “pintura histórica”, bastante praticado
por artistas brasileiros nos séculos 19 e 20. Para isso, exercícios de leitura de imagens serão re-
alizados a partir de algumas das obras expostas no Museu.

O roteiro foi elaborado a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais que propõem para esse
ciclo que os jovens construam relações de identidade com gerações passadas; apreendam o
tempo histórico como construção cultural; reflitam sobre possibilidades de mudanças e neces-
sidades de continuidades; e o desenvolvam a capacidade de extrair informações de diversas
fontes documentais e interpretá-las.

A atividade tem duração de 1 hora e 30 minutos e, por não se tratar de mera visita “guiada”
ou “monitoria”, não percorre todos os espaços expositivos. Isso possibilita o aprofundamento
da aprendizagem em um dos eixos temáticos do Museu. Se for de seu interesse, reserve um
tempo extra para visitar os outros espaços do Museu.

Boa Atividade!



PRIMEIRO CONTATO

Um Olhar sobre a Pintura Histórica

A atividade a ser desenvolvida em sala de aula tem como objetivo estimular os alunos a analisarem
uma fonte documental e proporem reinterpretações das informações obtidas por meio da análise re-
alizada. Ela está dividida em três etapas: análise, interpretação artística e apresentação e discussão.

1ª ETAPA: ANALISANDO E INTERPRETANDO UMA NOTÍCIA

Inicie a aula perguntando o que os alunos sabem sobre o movimento das “Diretas Já”, quando ocor-
reu e seu significado. Em seguida distribua cópias do Anexo 1: Notícia, para cada aluno e promova a
leitura do texto. Ao terminar, faça uma discussão sobre o assunto, a partir das questões abaixo:

• É possível identificar quem escreveu e para quem foi escrito?
• Quais partes do texto você considera que melhor representam o que aconteceu nesse dia?
• Quais sons o texto registra?
• Quais os participantes do evento?
• Todas as pessoas estavam realmente envolvidas com o evento?

Esclareça que esse exercício considera a notícia como um documento que precisa ser devidamente in-
terrogado, contextualizado, interpretado e compreendido.

2ª ETAPA: REINTERPRETANDO A NOTÍCIA POR MEIO DE DIFERENTES FORMAS DE
EXPRESSÃO

Feita a discussão do documento, os alunos deverão reinterpretar a notícia lida por meio das seguintes
formas de expressão: teatro, poesia, música, pintura e painel. Para isso, divida a sala em grupos de 4
ou 5 alunos e promova um sorteio dos temas, de forma que cada proposta seja trabalhada por pelo
menos um grupo. É importante considerar que será necessário prever um tempo para que os alunos
possam executar essa tarefa a contento.

3ª. ETAPA: APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

Cada grupo deverá apresentar sua produção, justificando suas escolhas. Concluídas as apresentações,
questione-os:

• As apresentações têm pontos em comum? Quais são eles?
• Existem pontos distintos? Quais são eles?



Em seguida, ressalte que, mesmo nenhum aluno tendo presenciado esta manifestação por eleições di-
retas puderam, a partir da análise de um registro de época, compreender alguns de seus aspectos e
proporem uma reinterpretação.

Também é importante enfatizar que, embora tenham partido da mesma notícia, ela foi reinterpretada
de diferentes maneiras nas apresentações. Cada grupo procurou destacar aquilo que considerou mais
importante. Para isso, fizeram uma seleção de acordo com seus objetivos. Não se pode dizer que um
é mais correto que o outro, mas que revelam pontos de vista diferentes. Além disso, a forma de ex-
pressão artística também pode ter direcionado suas escolhas.

Por fim, explique que apenas uma fonte (como no caso desta notícia), não é suficiente para caracteri-
zar tudo o que foi e representou o movimento das “Diretas Já”.

Assim sendo, quando analisamos um documento produzido em outra época, precisamos entender qual
o contexto de sua produção para podermos analisá-lo e compreendê-lo. Da mesma forma, a sociedade
está em constante transformação, ou seja, dependendo da época, os mesmos documentos podem ser
interpretados de maneiras diferentes.



ANEXO1
Notícia

300 MIL NAS RUAS PELAS DIRETAS
População faz uma festa jamais vista na cidade
Publicado na Folha de S.Paulo, quinta-feira, 26 de janeiro de 1984

"Um, dois, três, quatro, cinco, mil queremos eleger o presidente do Brasil". Nem a forte chuva - que não espan-
tou os presentes - nem o pipocar de rojões e o deficiente sistema de som que não alcançou a totalidade da praça da
Sé - impediram que milhares de vozes gritasse, e repetissem inúmeras vezes, o que se tornou a "palavra de ordem" do
grande comício pelas diretas. Ao final, com a voz rouca e embargada pela emoção - há quanto tempo não cantamos
juntos? - os presentes cantaram, em uníssono, o Hino maior deste País: "Ouviram do Ipiranga às margens plácidas..."

O povo acabou sendo o melhor desta grande festa, colorida, descontraída, emocionante, sem incidentes, como São
Paulo talvez jamais tenha visto em toda a sua história, de 430 anos. "Quem viu, viu, quem não viu não verá mais",
repetia um grupo de estudantes. E o povo cantou muitas vezes mais, acompanhando uma trilha com os principais
sucessos de Elis Regina; com Chico Buarque de Holanda - "Apesar de você, amanhã há de ser um novo dia..."; e com
Fafá de Belém, que homenageou Teotônio Vilela, recentemente falecido, o grande batalhador pelas eleições diretas -
"De quem é essa ira santa, essa saúde civil, que tocando na ferida, redescobre o Brasil?"

E repetiu palavras do orador oficial, Osmar Santos, que perguntava "Quem quer eleições diretas?" - "Eu, eu, eu",
erguendo o braço.

Quem chegou à praça da Sé, por volta das 12 horas, já veria os primeiros grupos organizados, portanto faixas, ban-
deiras, distribuindo adesivos, panfletos e volantes, todos pedindo eleições diretas. O PMDB mandou confeccionar mil-
hares de bandeirinhas de plástico amarelo, que acabou servindo de proteção contra a chuva. O Partido Comunista
Brasileiro levou grandes bandeiras vermelhas, com a foice e o martelo, que tremularam durante todo o comício. O PT
com faixas, bandeiras e bandeirolas, vermelhas e pretas. "Abaixo o regime militar", dizia uma faixa do PC do B.
"Itaquaquecetuba une-se a seus irmãos de todo o País eleições diretas." "Greve geral contra a fome, e eleições dire-
tas", pregavam os adeptos do Alicerce da Juventude Socialista. Duas faixas, insólitas, chamavam a atenção: "O nosso
presidente está aqui com a gente", sem autoria ou referência. "Rio Tietê, São Paulo chora por você", dizia outra.

Um pipoqueiro gritava "Quem quer votar para presidente compra pipoca quente". Um outro vendia "a pinguinha
das diretas" a Cr$ 100 o copo. Centenas de correntinhas, imitando ouro, eram oferecidas, e compradas, a Cr$ 100. Nos
três bares abertos, muita cerveja, pastel, refrigerante e cafezinho foram vendidos. Em cima das bancas de jornais, nos
bancos de madeira, pendurados nos galhos das árvores - qualquer lugar era o ideal para ver a grande festa.

A Banda do Pirandello chegando às 16 horas, exibindo uma grande faixa - "Não rias de mim.Argentina, pelas eleições
diretas", e o som de seus atabaques e tambores ofuscaram a oratória de políticos e artistas. No meio da praça, as dele-
gações e militantes de partidos, clandestinos ou não. Nas laterais, pessoas dançando ao som de uma roda de samba im-
provisada. No fundo,mais tranquilo, um grupo de intelectuais discutia a oportunidade e viabilidade de eleições diretas agora.

Durante três horas e meia - o tempo do comício -, não houve grandes incidentes ou tumultos. Um homem, com a
cabeça sangrando, chamou menos atenção do que o som da sirene da ambulância que o transportou, e forçou passagem
no meio da multidão. Um rojão provoca começo de tumulto, logo encerrado com a passagem de uma banda de música.
Um cortejo, levando um caixão negro, com a inscrição "Indiretas", atravessa a praça e é muito aplaudido, sendo
chamado à frente do palanque.

Ao final da grande festa, na estação Sé do Metrô, batuques e palavras de ordem. Centenas de pessoas invadem
as plataformas, em dia de metrô grátis. PMs controlam o movimento ao lado de funcionários da empresa. Na plataforma
em direção a Santa Cecília, a composição pára.A multidão entra, levando bandeiras. Uma senhora pergunta ao repórter:
"Quem venceu, qual foi o time vencedor?", sem saber o que acabara de ocorrer na praça. Imediatamente uma outra
mulher diz: "A senhora é que ganhou", e a outra retruca: "Eu não, ganhei o quê?".A resposta foi direta: "Eleições para
presidente, minha amiga, eleições, eleições", e sentou-se tranquilamente, enxugando o rosto molhado.

Retirado do acervo online da Folha de São Paulo no site: http://almanaque.folha.uol.com.br/brasil80lista.htm
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