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A educação pela pedra 

(João Cabral de Melo Neto, 1966) 

  

Uma educação pela pedra: por lições; 

Para aprender da pedra, frequentá-la; 

Captar sua voz inenfática, impessoal 

(pela de dicção ela começa as aulas). 

A lição de moral, sua resistência fria 

Ao que flui e a fluir, a ser maleada; 

A de poética, sua carnadura concreta; 

A de economia, seu adensar-se compacta: 

Lições da pedra (de fora para dentro, 

Cartilha muda), para quem soletrá-la. 

                          * 

Outra educação pela pedra: no Sertão 

(de dentro para fora, e pré-didática). 

No Sertão a pedra não sabe lecionar, 

E se lecionasse, não ensinaria nada; 

Lá não se aprende a pedra: lá a pedra, 

Uma pedra de nascença, entranha a alma. 
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RESUMO 

O presente trabalho busca promover a socialização das ações educativas do Museu Industria, 

buscando analisá-lo através da sua trajetória histórica, desde seu período de fundação, e como 

ocorre a relação desse espaço educativo não formal com as instituições de ensino formal em 

Fortaleza. Refletimos sob as interferências desses dois espaços educativos para uma 

aprendizagem exitosa e significativa dos educandos, de forma a motivar novos 

conhecimentos. Realizamos nossos estudos com uma bibliografia baseada nas áreas de 

educação patrimonial e museal, assim como a perspectiva teoria de aprendizagem de 

Vygotsky para a mediação cultural nos museus. Nosso público entrevistado foram os 

educadores e a coordenação pedagógica do Museu da Industria, bem como professores e 

alunos do ensino formal. Conclui-se que a atuação da ação educativa do Museu da Industria 

contribui positivamente como equipamento cultural e educacional da cidade de Fortaleza, 

além de que, favorece qualitativamente os grupos visitantes do museu que almejam aprender 

mais através das exposições sendo, portanto, resultado da atuação dos educadores e a execução 

de mediações que aliam a história com o diálogo sobre os objetos de maneira crítica e 

reflexiva. 

 

Palavras-chave Museu. Ação Educativa. Ensino formal. 
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ABSTRACT 

 

This work aims at promoting Museu da Indústria´s educational actions. In this sense, we 

analyze it through its historical trajectory.  Ir order to do so, we considered its foundation, 

until how is the relationship of this non-formal educational area. Hence, we connect it with 

formal education institutions in Fortaleza. In order to motivate new knowledge.  Furthermore, 

we relied about the interferences under these two educational areas for a successful and 

meaningful learning of learners. In this context, we research based in heritage education and 

museum bibliographies. Afterward, we spark at Vygotsky’s theory of perspective learning for 

cultural mediation in museums. Even so, we interviewed the educators; and the pedagogical 

coordinators of Museu da Indústria. In addition, we do this process with professors and formal 

education students.  To sum it, the proceeding of educational action at the Museu da Indústria 

contributes as cultural and educational implement in Fortaleza city. Moreover, it contributes 

qualitatively groups ‘visiting that aim to learn more through the museum exhibitions being. 

Therefore, we can conclude that, an action is the result of educator’s performance.  In addition 

to that, it is related with their mediations and execution. Thus, it promotes the dialogue about 

objects in a critical and reflective way. 

Keywords: Museum. Education. Formal Education. 
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1- INTRODUÇÃO 

Este trabalho é resultado de um contínuo de experiências arraigadas ao patrimônio 

cultural material e imaterial, bem como um pequeno esboço que se pretende ultrapassar o 

saber acadêmico por se fazer presente também na subjetividade dos sujeitos apresentados.   

A problemática quanto às questões dos espaços educativos não formais1, 

especialmente à área museológica, surgiu desde 2013 quando atuava como estagiária no 

Museu da Cultura Cearense, em Fortaleza/Ceará. O museu, pertencente ao Centro Dragão do 

Mar de Arte e Cultura, foi o ponto de partida e de descoberta como educadora em espaços não 

formais. Por meio deste, foi se construindo uma identidade pessoal e profissional com foco 

nas questões ligadas a museu e educação, compreendendo que “ o museu é uma instituição 

que tem um compromisso com o processo educacional, seja ele formal ou informal, devendo 

a escola também participar e interagir com a comunidade a qual está inserida” (SANTOS, 

2008 p.31).  

Por essa razão, na minha experiência com o ensino formal como estagiária, como 

professora auxiliar na Escola Educar SESC, no ano de 2016, realizei um projeto com alunos 

do segundo ano do ensino fundamental denominado “ Museu vai à escola”2 produzindo 

atividades de cunho educativo que comumente são realizadas no museu, integradas a prática 

de letramento e alfabetização. A culminância do projeto teve a participação de membros do 

Museu da Cultura Cearense em sala de aula com uma oficina sobre uma exposição intitulada 

“Miolo de Pote: A cerâmica cearense primitiva e atual”3, onde os alunos puderam apreciar 

algumas obras do acervo, assim como, produzir suas próprias obras com argila.  

 Reconhecendo a educação de forma abrangente e intrínseca a todo processo de 

construção do ser humano como indivíduo social, a construção deste projeto pretende divulgar 

além de dados científicos, exprimir as experiências vivenciadas em espaços museológicos, 

especificamente a dinâmica formativa e educativa que acontecem em seus núcleos educativos 

e de que maneira atinge o público educacional institucionalmente formalizado. 

Por ser um espaço que se encontra na memória histórica e coletiva, próximo a 

outros equipamentos de valiosa importância patrimonial para o centro da cidade de Fortaleza, 

                                                
1 Gohn(2006) comenta sobre os espaços não formais afirmando  que “ os espaços educativos localizam-se em 

territórios que acompanham as trajetórias de vida dos grupos e indivíduos, fora das escolas, em locais informais, 

locais onde há processos interativos intencionais ( a questão da intencionalidade é um elemento importante de 

diferenciação)”. Portanto, o museu se inclui como um dos processos interativos intencionais citados pela autora.  
2 Projeto idealizado pelo Museu da Cultura Cearense nos anos de  2009 
3 Exposição que estava em cartaz no Museu da Cultura Cearense onde apresentou obras de artistas plásticos e 

visuais como Gentil Barreira, Bosco Lisboa e Tiago Santana. As peças feitas de barro como louças, panelas, 

brinquedos, etc. são do acervo do Museu da Cultura Cearense e da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará.   
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objetivamos analisar especificamente o Museu da Indústria e sua contribuição ao ensino 

regular. É possível observar que, seu núcleo educativo pretende trazer atividades pedagógicas 

refletindo os artefatos museológicos expostos a partir de um diálogo crítico e reflexivo com 

este público.  

O museu foi inaugurado em setembro de 2014 e está, até presente momento, 

situado na Rua Dr. João Moreira, 143 - Centro, Fortaleza- Ceará.  Criado pela Federação da 

Indústria do Ceará (Fiec)4 e o Serviço Social da Indústria (Sesi)5, este espaço desenvolve ações 

educativas que atinge diversos públicos, apresentando a história da industrialização no Ceará 

através de exposições de longa e curta duração. 

Os museus deixam de ser um espaço apenas para coleção de objetos para se tornar 

um espaço de criação, criticidade e diálogo afim de aprendizagens significativas. Por isso, os 

núcleos educativos ou a ação educativa em museus atuam através do acervo museológico a 

qual cada exposição propõe e, essa ação “pode estar voltada para a transmissão de 

conhecimento dogmático, resultando em doutrinação e domesticação, ou para a participação, 

reflexão crítica e transformação da realidade social” (COSTA e WAZENKESKI, 2015, p.65). 

Logo, pesquisar sobre a ação educativa em museu e sua relevância para o ensino regular torna-

se de suma importância para esta pesquisa. 

A partir do que foi exposto acima, o presente trabalho busca relacionar o museu e 

seus espaços educativos a partir dos núcleos de ação educativa e a educação formal6. É 

possível inferir que além do “cumprimento da função social; a valorização e preservação do 

patrimônio cultural e ambiental; a universalidade do acesso, o respeito e a valorização à 

diversidade cultural, a promoção da cidadania” (BRASÍLIA,2013)  dentre outros aspectos 

estabelecidos no artigo segundo pela Lei 11.904 de 2009 do Estatuto de Museus, o museu 

também traz a importância do seu papel educacional, corroborando com Ramos (2001, p.115)  

“Ao assumir seu papel educativo, o museu pressupõe que o ato expor é um exercício poético 

                                                
4 Criada em 12 de maio de 1950, a Federação da Indústria do Ceará (Fiec) “integra uma estrutura de representação 

da indústria brasileira que, a partir de uma visão geral integrada, denomina-se Sistema Indústria, uma rede 

nacional de caráter privado responsável por iniciativas de apoio ao setor industrial brasileiro, coordenada pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) ” (CAVALEIRO,2015, p.78). 
5 Segundo os dados defendidos na dissertação de Karina Cavaleiro (2015) que traz um estudo de caso sobre o 

sistema FIEC, podemos dizer que “na década de 1940, a CNI se preocupou com a formação de mão de obra para 

a indústria brasileira e lançou as bases para a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 

em 1942, e do Serviço Social da Indústria (SESI), em 1946, formando um sistema capaz de fomentar o 

desenvolvimento econômico e social do Brasil “(CAVALEIRO,2015, p.79). 
6 Na conceituação de Combs, Prosser e Ahmed, em 1973 (apud MARANDINO (org) 2009) concebe-se como 

educação forma um “ sistema de educação hierarquicamente estruturado e cronologicamente graduado, da escola 

primária à universidade, incluindo os estudos acadêmicos e as variedades de programas especializados e de 

instituições de treinamento técnico e profissional”. 
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a partir de objetos e com objetos - construção de conhecimento que assume sua 

especificidade” fazendo entrar em contato com a sua própria história, identidade, memória 

cultural e  coletiva. 

À vista disso, buscamos compreender se ocorre e de que maneira a relação entre 

museu e o ensino formal, a começar pelo processo formativo dos educadores realizado dentro 

da instituição museológica e outros potenciadores de uma mediação qualitativa, tal como a 

formação acadêmica dos mesmos. Com isso, pretendemos observar a influência das duas 

formações sobre o público visitante escolar, assim como, descobrir qual a intenção das escolas 

sobre a visita aos museus e se esta busca uma aprendizagem que traga significado e 

conhecimento para além dos conteúdos programáticos escolares. 

Apresentamos, neste trabalho, uma abordagem de cunho qualitativo, buscando 

conceitualizar o dinamismo das relações entre os elementos que compõem os dados da 

pesquisa, ou seja, o museu e seus artefatos num processo interativo entre os sujeitos 

entrevistados e analisados. Parafraseando Chizzotti (s/d, p.34) sobre a abordagem qualitativa 

“o conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria 

explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e interpreta 

os fenômenos, atribuindo-lhes um significado”. Portanto, não há a intenção primária de 

quantificação de quaisquer segmentos vinculados a esta pesquisa, mas sim, contextualizá-los 

nas suas relações e significados.  

Nossa investigação se realizou no segundo semestre do ano de 2018, com os 

educadores e a coordenação pedagógica do museu e, com os alunos e professores 

representando o ensino formal. Utilizamos a pesquisa documental através do plano 

museológico do museu, portfólio IBRAM-MI, e com matérias publicadas no próprio site do 

museu assim como em outros sites que contam a história de Fortaleza e seus períodos 

históricos no intuito de alcançar nosso objetivo geral: discutir a importância dos museus e seus 

núcleos educativos no que concerne a formação transmitida pelo mesmos e sua contribuição 

para a aprendizagem nas instituições de ensino regular da cidade de Fortaleza.  

Corroborando com Araújo (2012, p.44) no que concerne aos estudos sobre as 

correntes teóricas e consolidação científica da museologia, utilizamos a coleta de dados com 

a intenção de “penetrar na teia de sentidos do público, não de um público imaginado, mas de 

um público efetivo – e, por extensão, não o estudo de estratégias imaginadas, mas de táticas 

reais, inventivas, dispersas, imprevisíveis”. 
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Por isso, a coleta de dados para a construção deste trabalho ocorreu através da 

observação participante: registros fotográficos, considerações sobre as mediações através do 

caderno de campo, vídeos, questionários e entrevistas abertas e semiestruturadas (ANEXO 1). 

Buscamos manter sigilo dos profissionais e alunos entrevistados, para evitar possíveis 

transtornos no momento da divulgação dos dados. Quanto às entrevistas abertas e 

semiestruturadas elaborada para todos os sujeitos da pesquisa, as perguntas foram pré-

definidas e, seguidas conforme a ordem, estas se tornaram acompanhadas da informalidade 

na conversa a fim de deixar os entrevistados confortáveis.  

Com o educativo do museu entrevistamos a coordenadora pedagógica (utilizaremos 

de suas inicias) e sete educadores, para os mesmos citaremos com E1, E2, E3...E7. Quanto à 

representatividade sobre os entrevistados do ensino formal, salientamos que, apesar de 

observarmos e perguntarmos de maneira informal, ou seja, sem o uso do questionário como 

suporte principal algumas instituições de ensino formal, elegemos uma escola da rede 

particular de Fortaleza e uma faculdade também do setor privado do curso de Design. Da 

escola, foi possível entrevistas com duas professoras que mencionaremos com as iniciais de 

seus respectivos nomes, da mesma forma se dará com dois alunos que foram entrevistados. 

Da faculdade, os alunos serão identificados como A1, A2, A3 e A4, para a professora, as 

iniciais do seu nome. 

 Pretendemos explanar sobre o assunto ora apresentado, através da elaboração de 

uma divisão deste trabalho, por capítulos. No primeiro capítulo nos debruçamos em analisar 

a influência da educação e dos museus para a aprendizagem; o segundo capítulo se refere a 

criação do Museu da Indústria, sua instalação em um prédio histórico na cidade de Fortaleza, 

a influência de sua localização, seu restauro e funcionamento bem como as exposições já 

ocorridas desde seu período de fundação. No terceiro capítulo trataremos, como foco 

principal, um estudo sobre o núcleo educativo do referido museu, desde a atuação dos seus 

profissionais até as instituições atendidas nas exposições. 
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2 MUSEU E ESCOLA: INSTRUMENTOS EDUCATIVOS 

 

É notável que os museus e a escola são espaços de conhecimento e aprendizagem, 

estes auxiliam no processo de desenvolvimento social, afetivo e cognitivo através de propostas 

educativas que mudam de intento por se diferenciarem quanto aos seus aspectos 

metodológicos e de categoria educativa. Compreende-se por escola o segmento responsável 

pela educação formal, com currículo pré-definido de maneira sistemática, regida por 

conteúdos programáticos que assumem o papel de mediar conhecimentos para a formação dos 

cidadãos baseado nas teorias educacionais.  

A educação não formal ocorre nos espaços de aprendizagem complementares ou 

não da educação formal, segundo Gadotti (2005) esta aprendizagem está ligada ao contexto 

cultural e, “é mais difusa, menos hierárquica e menos burocrática. Os programas de educação 

não formal não precisam necessariamente seguir um sistema sequencial e hierárquico de 

“progressão”. Sendo assim, o museu está inserido como um espaço educativo não formal de 

caráter lúdico, experimental que busca resgatar a história e memória de uma cultura através 

da educação patrimonial. Podemos ver os tipos de educação através do quadro representativo 

de Marandino (2008):  

Figura 1: Contextos educacionais: formal, não formal e informal 

 

Fonte: MARANDINO, Martha (org). Educação em museus: a mediação em foco/Organização                            

Martha Marandino — São Paulo, SP:Geenf / FEUSP, 2008. 

 

Conforme afirma Sigrid Barros, em 1952, no início precursor da qualificação 

sobre o debate entre museu e educação, “é compreensível que haja ensino sem auxílio dos 

museus e suas coleções [...], mas é totalmente injustificável que existam museus dissociados 
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dos planos educacionais vigentes [...]”. (BARROS apud KNAUSS, 2011, p. 587). Não 

obstante, o museu consegue enxergar com criticidade as questões vigentes à sociedade em que 

está inserido, em especial a problemática escolar e sua emergente necessidade de renovação, 

uma vez que, é preciso analisar com criticidade as predileções ainda existentes nos currículos 

escolares, onde preconiza a competitividade e produção, fortalecendo um sistema desigual e 

sem face humanitária.  

  Seguindo a mesma análise sobre museu e escola, Coelho (2009, p.17) ratifica 

que “não se trata de uma subordinação de um ao outro, mas da possibilidade de uma interação 

pedagógica entre ambas as instituições que respeite as missões e exigências particulares de 

cada uma”. Entretanto, é notável que o desenvolvimento e redefinição quanto ao conceito de 

museu em âmbito mundial, assim como o perfil dos profissionais que atuavam na área, deu-

se pela integração da educação à formação museológica influenciadas pelas lutas sociais entre 

as décadas de 1960 e 1980 onde surgiu em larga escala movimentos de contestação7 aos 

paradigmas vigentes da época. Desse modo, os impactos desses movimentos também 

interferiram na área museológica, mudanças e transformações quanto aos seus paradigmas. 

(ALVES; REIS 2013) 

Por muito tempo o museu foi considerado um espaço de contemplação na qual 

quem o visitava estaria ligado às classes mais abastadas da sociedade e, assim, viam o museu 

como um espaço de glorificação, das artes, das ciências e da história, baseada nos fatos e 

nomes oficiais como agregadores e produtores do sentido de nação. O descontentamento com 

esse modelo caracterizado como Museologia tradicional, em face ao pressionamento social 

por mudanças, desencadeou a elaboração de novas propostas para o campo da museologia, 

surgindo, então, o “ Movimento da Nova Museologia” (SANTOS, 2008). 

 Com o apogeu do movimento da nova museologia, os museus passam a ser 

espaços de novos sentidos para a sociedade, de reflexão para o público que os visita com novas 

concepções para os seus profissionais. Para discussão desta etapa, destaca-se a Mesa-Redonda 

de Santiago, realizada no Chile em 19728, onde apresenta uma revisão do papel dos museus e 

a análise crítica de uma prática museológica reflexiva as questões sociais e, consequentemente 

educacionais, na América Latina e Caribe.  

                                                
7 Alves e Reis (2013, p.114) afirmam que “entre as décadas de 1960 e 1980, o mundo vivenciou inúmeras lutas 

sociais como a do feminismo, a dos movimentos estudantis, o movimento pelos direitos dos negros nos EUA, a 

descolonização da África e Ásia, a implantação de ditaduras militares na América e a expansão do comunismo 

no mundo”.  

 
8 Organizado pelo International  Council  of  Museums (ICOM) e pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e  Cultura (UNESCO) 
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Cabe ressaltar que as ideias do educador Paulo Freire tiveram notória importância 

e influência nas redefinições discutidas na Mesa-Redonda de Santiago e na elaboração da 

Declaração de Santiago em 1972, assim como nas ideias posteriores a este evento para a área 

museológica. É indispensável elucidarmos que as novas propostas para o museu e sua função 

social, são anteriores a Declaração de Santiago e ao movimento da Nova Museologia, pois 

estão inclusas já antes na criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e Cultura (UNESCO) e do Conselho Internacional de Museus (ICOM, do inglês 

International Council of Museums):  

Lembremos que a ênfase na vinculação entre museus e realidade político-

social vem sendo longamente defendida pelo ICOM e pela UNESCO há 

mais de seis décadas. O próprio ICOM deveu a sua criação, em 1945, ao 

desejo de enfatizar museus e patrimônio como instâncias do trato político, 

em nível internacional (SCHEINER, 2012, p.19). 

 

Diante do exposto, compreende-se que, para o desenvolvimento do conhecimento 

sobre os museus e sua contribuição significativa para as grandes massas da sociedade, foi 

necessário a “continuada revisão de seus fundamentos e premissas – e de uma perspectiva 

crítica sempre renovada sobre a sua produção” (SCHEINER, 2012, p.16). Por despertar um 

sentimento de pertença, esta nova era dos museus passa a ganhar força e voz nos espaços 

museológicos, no sentido de gerar visibilidade para os movimentos sociais. Na busca da 

patrimonialização e da preservação da memória das comunidades e regiões por meio das 

relações sociais, o entendimento da memória não está apenas ligado aos grandes fatos e 

nomes, mas como algo do fazer, do entender, do envolver cultural tendo como base o homem 

e sua relação com o outro, através dos grupos, das classes e das comunidades.  

Com esta nova fase dos museus, podemos observar que o museu se torna um local 

de problemáticas, interações, discussões e práticas dialogais com o público, deixando de lado 

seu caráter contemplativo dos objetos que ali estão depositados. Inicia-se um envolvimento 

maior dos visitantes com o espaço museológico, assim como surgem uma maior ênfase nas 

áreas da pesquisa, das oficinas, da mediação. Com isso, percebemos o museu como um espaço 

que vai além de um local de salvaguarda, sendo também, um espaço de preservação e 

descontextualização de seus acervos, é um espaço de vida, de imaginação, de construção e de 

experimentação tendo como base nossas memórias coletivas. 

 O museu então passa a ter perante seu público um sentimento de apropriação, 

deixando evidente seu papel não de espaço de educação formal, já que este é o papel da escola, 

mas como um espaço de memória-educativa da qual as possam criar e recriar o entendimento 
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dos processos socioculturais da sociedade. O museu como um espaço multidisciplinar envolve 

os diversos conhecimentos e habilidades por meio de suas ações, podemos dizer então que: 

Assim como na educação o processo museológico é compreendido como 

ação que se transforma, que é resultado da ação e da reflexão dos sujeitos 

sociais em determinado contexto, passível de ser repensado modificado e 

adaptado em interação, contribuindo para a construção e reconstrução do 

mundo (SANTOS, 2008, p. 136/137) 
 

O museu traz consigo experiências multissensoriais, relacionando a afetividade 

com a cognição, é um espaço também educativo que traz consigo suas peculiaridades 

concernentes ao patrimônio cultural (KNAUSS,2011); potencialmente colaborador de uma 

aprendizagem significativa aos educandos, que desafia a educação atual para um novo olhar 

quanto ao processo de aprendizagem no que diz respeito a interpretação da cultura, da 

memória, da diversidade, fortalecendo vínculos sobre o ser social e cidadão. 

 Entretanto, nota-se que, a nível nacional, existe uma certa fragilidade quanto a 

relação do museu como espaço que pretende colaborar para a educação formal. Apesar dos 

avanços, essa relação “não pode ser comparada à realidade de países desenvolvidos. 

Estratégias que facilitem, promovam, vinculem a escola ao museu são pontuais e presentes 

em determinadas instituições das grandes cidades” (BUCHMANN, 2014 p.1).  

Esse fato está marcado por um currículo constantemente fadado ao esquecimento 

da capacidade de aprendizagem crítica e criadora proporcionada, também, através dos museus 

a partir de seus núcleos educativos (ação educativa) e demais espaços não formais ou 

informais de educação. Ramos (2008, p.16) reforça o pensamento por ora analisado, 

afirmando que: 

Em nosso país os poderes públicos pouco fazem pela qualidade de ensino, 

em todos os seus níveis, a proposta de museus com atendimento programado 

e consequente para professores e alunos transforma-se em desafio inadiável, 

exigindo uma (re) ação daqueles que, apesar de tudo, não se curvam diante 

da onda perversa e sedutora da chamada “globalização”, que se faz através 

de uma “sociedade de consumo” permeada de negações: sem-terra, sem teto, 

sem emprego, sem escola…  

 

A ação educativa do museu se apresenta em forma relacional entre o público e a 

instituição museológica representado na figura do educador. Entendemos o termo educador 

como o mais viável à função exercida pelos mesmos, corroborando com a perspectiva de 

Barbosa (2008) que “eles são educadores, pois tratam de ampliar a relação entre o museu e o 

público, ou melhor, são mediadores entre a obra de arte e o público”. Estabelecendo canal de 

diálogo, construindo ou desconstruindo conceitos, o educador se utiliza da mediação como 

seu instrumento pedagógico, pois pretende atingir o público de maneira que os levem a refletir 
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sobre o que está sendo exposto, por meio da problematização dos objetos musealizados, no 

contexto dos visitantes, tendo as obras como sensibilizadores e potencializadores de reflexões.  

Sobre os objetos, Ramos (2008, p.19) afirma que “quando perdem suas funções 

originais, as vidas que tinham no mundo fora do museu, tais objetos passam a ter outros 

valores regidos pelos mais variados interesses”. Uma vez no museu, os objetos ali expostos 

perdem seu valor ou sentido que usualmente eram atribuídos, no entanto, esses mesmos 

objetos geram memórias pessoais e coletivas adentrando, também, o campo da subjetividade.  

É através da inquietação gerada pelos objetos e, tendo como base seus 

conhecimentos e visões de mundo, que os indivíduos buscam conhecer, compreendê-los ou 

rememorá-los. Portanto, ao objeto expostos em salas com iluminação apropriada, são peças 

carregadas de sentido, de movimento, de prática e de apropriação, como parte de um todo na 

qual nos leva a entender o tempo e o espaço dando sentido para o cotidiano por meio do 

entendimento da sociedade, ou seja:                

Acompanhar o deslocamento dos objetos ao longo das fronteiras que 

delimitam esses contextos é em grande parte entender a própria dinâmica da 

vida social e cultural, seus conflitos, ambiguidades e paradoxos, assim como 

seus efeitos na subjetividade individual e coletiva (GONÇALVES, 2007 p. 

15). 

 

Podemos dizer que os objetos museológicos dentro do processo educativo dos 

museu ganham a função de comunicadores por envolver o público e despertar neles o sentido 

questionador da visita ao museu, ou seja, a busca pelo explorar, conhecer e entender a função 

das peças, ficando evidente a função do educador como geradores do conhecimento, não no 

sentido tecnicista da qual o educador possui o conhecimento, e este é depositado no público, 

mas em um conhecimento integrador, gerado pela troca de experiência criada a partir da 

mediação dos objetos com o público. 

Logo, é através dos objetos da exposição que podemos refletir e compreender as 

linguagens artísticas. “A arte, ensinada reflete os valores estéticos intrínsecos da obra de arte 

e as preferências cognitivas dos alunos que estão no processo de aprendizagem” (BARBOSA, 

2013, p.150). Por isso, a mediação busca valorizar os conhecimentos prévios dos visitantes 

atuando em novos processos de ensino-aprendizagem, reconhecendo que a arte reflete o 

momento histórico a qual se passa a sociedade. 

Neste capítulo buscamos compreender que, o pleno aprendizado associado ao 

espaço museal, enquanto função de problematizador, amplia a noção da prática educativa para 

além do ensino formal, lançando luz sobre temas concernentes às exposições e coerentes com 

a dinâmica da cultura e do patrimônio cultural do visitante. 
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3 O MUSEU DA INDÚSTRIA  

Em conformidade com Ramos (2004, pág.48) é interessante refletirmos que, 

“administrar um museu é, portanto, entendê-lo em sua historicidade. Além de expor o 

resultado de pesquisas sobre a história que há nos objetos, o museu deve se expor ao 

conhecimento histórico, tornando-se tema de estudo e perdendo ares de sacralidade”. Por isso, 

no presente capítulo, apresentaremos o Museu da Indústria como um equipamento cultural e 

histórico na cidade de Fortaleza tendo em vista seu processo de revalorização de um espaço 

contrariando o que se evidencia sobre os processos que os prédios arquitetônicos do Centro 

de Fortaleza sofrem. 

 Acreditamos que a perda física de alguns prédios do Centro põe em evidência a 

realidade urbana de Fortaleza, o enfraquecimento de políticas de patrimônio cultural e a 

relevância desses lugares para os sujeitos históricos. Portanto, dá-se lugar a usabilidade 

cotidiana, como acontece em maior escala, a estacionamentos, perdendo de vista a memória 

coletiva e de pertencimento. 

Inaugurado oficialmente no dia 10 de setembro de 2014 e aberto ao público no dia 

posterior, o Museu da Indústria pertence ao Sistema FIEC/SESI e atende às suas demandas e 

as do público de modo geral. Nos embasaremos, de maneira particular, ao Plano Museológico 

do Museu da Indústria (2017-2019), um documento imprescindível que, como se verifica na 

Instrução Normativa nº 3, De 25 de Maio de 2018 do IBRAM, fomenta o “planejamento 

estratégico, sendo global e integrador, indispensável para a identificação da vocação da 

instituição museológica [...]instrumento fundamental para a sistematização do trabalho interno 

e para a atuação dos museus na sociedade” (IBRAM,2018, p.1). 

3.1 A história do edifício 

Entre as ruas Dr. João Moreira e Floriano Peixoto que integram a efervescência 

comercial matutina do centro da cidade de Fortaleza em contraste ao ambiente inóspito pela 

noite, encontra-se o Museu da Indústria (MI). A localização se tornou favorável à intenção 

histórico-cultural do museu pois, encontramos nesta extensão territorial, atrativos culturais, 

comerciais e turísticos que vão desde o “Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura até o 

Cemitério São João Batista”. Adquirido pelo Sistema FIEC no ano de 2002, o imóvel antes 

de se tornar museu, estava sob responsabilidade da antiga companhia de energia do Ceará 
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(COELCE) e encontrava-se desocupado, com sinais de destruição pela ação do tempo, há pelo 

menos duas décadas.  (FIGURA2)  

Figura 2: Prédio antes de se tornar o MI marcadamente deteriorado 

 

Fonte:http://www.somosvos.com.br. Data de acesso:01/11/2018 

A proposta de criação do M.I surgiu em meados dos anos de 1999 através do 

Superintendente Técnico Operacional da FIEC, Danilo Pereira, com a intenção de preservar a 

memória e história da indústria do Estado do Ceará. Segundo a atual coordenadora pedagógica 

da ação educativa, P.X., a proposta originária de criação não se tornou efetivada pois, um dos 

obstáculos enfrentados para consolidação do projeto de um museu, justifica-se por 

dificuldades no restauro do prédio, posto que, houve um eventual desmoronamento da fachada 

pela a ação da chuva no ano 2001 e a decorrente falta de manutenção , apesar de ser um 

edifício tombado pela Legislação estadual em 1995 por meio do Decreto Lei nº 23.829 de 

29/08/1995( PLANO MUSEOLÓGICO, 2017, pág.2).  

O imponente prédio onde o museu atua representou o privilégio destinado a 

poucos na época em que foi construído, teve sua inauguração em 1872, fazendo parte do 

processo de urbanização da cidade de Fortaleza do século XIX. Em seu processo de 

restauração, é possível observar que houve a preservação da sua arquitetura neoclássica, não 

obstante, houve adaptações ao estilo contemporâneo e uma preocupação no que se refere a 

acessibilidade aos espaços do museu (FIGURA 3).  

 

 

http://www.somosvos.com.br/


 

24 
 

Figura 3- Prédio restaurado abrigando atualmente o Museu da Indústria 

 

Fonte: http://www.anuariodoceara.com.br. Data de acesso: 01/11/2018  

Como consta no Plano Museológico sobre a história do edifício, foi primeiramente 

sede da Sociedade União Cearense (Clube Cearense), um ponto de encontro das classes 

abastadas da sociedade cearense: “Era o imóvel mais caro de Fortaleza no ano de sua 

construção, e suas instalações recebiam os habitantes mais ricos da cidade, que compareciam 

aos bailes, jogos de salão e outros eventos requintados” (PLANO MUSEOLÓGICO, 2017, 

pág.5)  

 A sua frente encontra-se o que Gondim (2014, p.43) apresenta em sua dissertação 

cujo título “A cidade de Fortaleza e suas raízes industriais: ensaios sobre formação urbana e 

patrimônio industrial” o Passeio Público, um dos planos urbanísticos do tenente-coronel 

engenheiro Antônio José da Silva Paulet. Antes de sua saída, o engenheiro pensou em uma 

grande praça ao estilo neoclássico, marcadamente sob a influência cultural europeia. Esse 

espaço, que foi centro de diversas histórias marcantes para a memória de Fortaleza, foi uma 

extensão de lazer predominantemente escolhido para aqueles que se apropriaram da influência 

da civilização francesa, ou seja, a burguesia e frequentavam. 

Com o passar do tempo, podemos observar as mudanças existentes tanto a 

questões do modo cultural da sociedade como ao espaço físico. Em um artigo do SEBRAE 

http://www.anuariodoceara.com.br/
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em homenagem ao centro de Fortaleza através do evento Casa Cor Ceará9, do ano de 2007, 

compreende-se que: 

A partir do processo de modernização nas primeiras décadas do século XX, 

o Passeio Público começou a perder força e deixar de ser um referencial para 

as classes mais abastadas que, todo fim de tarde, passeavam pelas alamedas 

enquanto aguardavam a hora de assistir ao pôr do sol. Com a inauguração do 

Theatro José de Alencar em 1910, a mania pelo futebol depois dos anos 30 

e o crescimento. Da cidade rumo ao Sertão com bairros como o de 

Jacarecanga, o Centro passou a ficar cada vez mais barulhento e 

congestionado. (MACHADO,2007, on-line) 

As mudanças não ocorreram somente no entorno do edifício, mas também nele 

próprio. Em ordem cronológica, importantes instituições usufruíram do espaço para seus 

determinados fins realizando modificações diversas a partir da sua usabilidade. Em 1882 o 

imóvel configura-se como hotel denominado o Grande Hotel do Norte administrado 

inicialmente por Silvestre Randall, onde também conteve a primeira sorveteria do Ceará 

(FIGURA 4). Entre 1895 e 1934 abrigou a sede dos Correios e Telégrafos cearense, mas no 

ano seguinte, pertenceu a companhia de bondes elétricos também responsável pela iluminação 

da cidade, Ceará Tramway Light & Power Co. Ltda. 

Figura 4: Peças encontradas no período do restauro do Museu pertencente ao 

Grande Hotel do Norte 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 Após o pertencimento pela Ceará Tramway, o edifício permaneceu abrigando 

consecutivamente as seguintes companhias de energia: Serviço de Força e Luz de Fortaleza 

                                                
9 Casa Cor Ceará: Evento realizado anualmente na intenção de apresentar as inovações referente a arquitetura, 

decoração e paisagismo. 
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(SERVILUZ), Companhia Nordeste de Eletrificação de Fortaleza (CONEFOR) e, em 1971 a 

Companhia Eletricidade do Ceará (COELCE). 

Atualmente o museu aproveita do imponente lugar caracterizando os espaços a 

partir de momentos históricos importantes para o Ceará. São quatro salões utilizado para 

eventos: Salão Ciclo do Gado (auditório), Salão Oiticica (teatro), Salão Carnaúbas e Salão 

Ciclo do Algodão (exposições temporárias). Sobre sua dimensão e utilização podemos 

também constatar: recepção, sala de monitoramento, jardim, biblioteca e outros espaços que, 

com o tempo se ressignificam a partir da dinâmica da instituição. 

 Além dos salões tematizados, o museu possui um bistrô que, no momento, é 

utilizado para eventos e, em um dos salões, onde a exposição Carnaúbas se encontra, existe o 

que os educadores chamam de “laboratório”, um espaço destinado para o setor educativo 

realizar atividades pedagógicas baseadas nas suas mediações sobre a exposição supracitada. 

(FIGURA 5 e 6) 

 Figura 5 e 6: Laboratório da exposição “Carnaúba: árvore da vida”      

 

                    Fonte: Arquivo Pessoal 
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3.2 do restauro ao funcionamento 

Tendo em vista que o museu pertence ao um sistema de ordem privada, nota-se a 

qualidade no que se refere a preservação e conservação do MI em comparação a outros 

espaços culturais e museológicos da cidade de Fortaleza. Após o episódio do incêndio de 

grandes proporções que ocorreu no Museu Nacional do Rio de Janeiro em setembro de 2018, 

onde tiveram perdas irreversíveis do seu acervo, tornou-se mais evidente a preocupação 

quanto à deficiência mediante a manutenção de equipamentos culturais no Brasil e a procura 

de medidas protetivas que buscassem evitar possíveis acidentes, mais visível. 

 Por isso, é importante ressaltar que o museu além de estar, até o presente 

momento, acessível a diversidade de público, contém em sua segurança a precaução quanto a 

incêndios “através de para-raios com sistema de aterramento, 28 extintores (pó químico, CO2, 

H2O), hidrantes de parede, detectores de fumaça com alarme de incêndio, iluminação e 

sinalização de emergência” (PLANO MUSEOLÓGICO, 2017, pág. 23). Isso nos leva a 

refletir sobre a relevância patrimonial, histórica e de memória deste equipamento que, apesar 

de ser de uma esfera privada, é aberto ao público de maneira gratuita e traz consigo propostas 

que buscam a permanência e a conservação do Museu da Indústria. 

 O processo a qual se deu para a construção do acervo e de quais objetos estamos 

tratando e que, parte desses objetos foram expostos na exposição de longa duração 

denominada “História da Industrialização do Ceará”. Para a criação de uma parte do inventário 

do museu, houve um diálogo com algumas indústrias cearense para aquisição de objetos, onde 

é ressaltada no plano museológico a necessidade de pesquisa sobre os mesmo que integram a 

coleção do museu. 

A partir desse chamamento foram doados vários objetos que, hoje, estão 

expostos, como:  um tear manual, uma máquina gráfica Linotype, uma 

impressora Heidelberg, dentre outros.  Algumas peças foram adquiridas, 

como por exemplo, o’alambique de cobre, outras como uma prensa de 

algodão e couro do século XVIII, e uma balança de ferro do século XIX, 

estando sob a responsabilidade do museu em regime de comodato por 20 

anos. (PLANO MUSEOLÓGICO, 2017, pág 7) 

Portanto, o MI dialoga com o público a que visita suas exposições a partir dos 

objetos que se fazem presente em todo seu espaço, tendo estes como objetos que não estão 

estagnados no tempo. De maneira sucinta, explanamos, em ordem cronológica, que o MI já 

foi palco das seguintes exposições: exposição de longa duração “História  da Industrialização 

do Ceará ( no momento se encontra itinerante até o segundo semestre de 2019)”; de dezembro 
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de 2014 a janeiro de 2015 a exposição do artista Silas de Paula “ A cidade que nos olha”; 

exposição temporária “Trilhos” de março à outubro de 2016; exposição  “Carnaúba  –  Árvore  

da  vida” que se encontra no museu desde novembro de 2017; exposição temporária de maio 

à julho de 2018 denominada “Diário  Gráfico”; e a exposição “A Intenção e o Gesto” do 

prêmio CNI SESI SENAI Marcantonio  Vilaça 2017-2018,  maio à julho de 2018 (ver 

ANEXO 2). 

Ainda sobre a relação exposição e objeto por ela expostas, Ramos (2004, pág.32) 

dá sentido ao termo objeto gerador como objetos que ganham sentido a partir da leitura de 

mundo dos grupos que visitam o museu, os objetos então, são ressignificados as experiências 

vivenciadas do público: 

O objetivo primeiro do trabalho com o objeto gerador é exatamente motivar 

reflexões sobre as tramas entre sujeito e objeto: perceber a vida dos objetos, 

entender e sentir que os objetos expressam traços culturais, que os objetos 

são criadores e criaturas do ser humano. Ora, tal exercício deve partir do 

próprio cotidiano, pois assim se estabelece o diálogo, o conhecimento do 

novo na experiência vivida: conversa entre o que se sabe e o que se vai saber-

leitura dos objetos como ato de procurar novas leituras.  

Esse exercício conceitualizado por Ramos (2004) como objetos geradores é 

perceptível dentro da dinâmica do Museu da Indústria na recepção e acolhimento com o 

público que o visita. Os objetos ali expostos suscitam histórias e diálogo das mais variadas 

expressões que são intencionalmente reforçadas pela ação educativa do museu, como afirma 

a coordenação pedagógica: 

Na mediação procuramos relacionar a história do edifício com o que existe 

no entorno. Estamos na Rua Dr João Moreira, que no séc XIX era o principal 

centro da cidade. Nessa rua, naquele período, tínhamos o poder religioso, o 

poder médico, o poder judicial e o poder militar. Já que aqui estava o Forte, 

a Catedral, a Santa Casa de Misericórdia, antiga Cadeia Pública, também 

tínhamos um local de lazer, que era o Passeio Público. O prédio do Museu 

da Indústria fica exatamente em frente ao Passeio. É possível construímos 

um diálogo com esse entorno nesse sentido nas mediações. (P.X.) 

 Não obstante, consideramos que um museu não pode deixar de cumprir sua 

função social, tão somente com as escolas, mas sim, com seu entorno. Foi possível observar 

que ainda é preciso um trabalho efetivo do museu com seu entorno a fim de expandir o 

conhecimento dos objetos gerados expostos no museu para aqueles que mesmo estando 

cotidianamente perto, desconhecem a intenção do museu. Essa dificuldade é reconhecida pelo 

museu, nas falas da sua equipe: 
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Existem grupos nas proximidades do museu como: travestis, crianças, 

pedintes, moradores de rua, prostitutas, que não entram, apesar da visita ser 

gratuita. Talvez porque a rejeição seja simbólica, esses grupos são 

marginalizados pela sociedade e o que percebo é que eles não sentem que 

têm qualquer relação de pertencimento ou representatividade dentro de um 

espaço museológico. Os museus possuem um viés, um recorte, de algum 

modo é contar a história de alguém ou de um grupo, e provavelmente não é 

a história do oprimido. Apesar de todo o núcleo educativo ser a "parte 

humana" do espaço, não existe qualquer mecanismo, método pra(sic) tentar 

atrair esse formato de público.(E2) 

Temos como justificativa dessa dificuldade enfrentada ainda pelo museu as 

finalidades e intencionalidades em que o Centro vivencia cotidianamente, presumimos que, 

quem o frequenta o enxerga como um espaço de comércio e trabalho e, genericamente falando, 

o estímulo de visita a equipamentos culturais advém geralmente da escola. Compreende-se 

que o hábito de visita a um museu está ligado a forma de ser e pensar de cada indivíduo, ao 

seu modo de vida, as suas experiências, conforme Pinto (2012, p.89) 

 Assim, só entende o valor simbólico agregado ao objeto artístico quem se 

sente familiarizado com aquele bem cultural. O ser humano é 

perceptivelmente avesso a se colocar diante daquilo que desconhece e é por 

isso que só frequenta museus e espaços culturais e expositivos aquele que se 

aproxima da temática. Só aquele que arrisca conhecer um novo campo 

dedicará a ele tempo o suficiente para que aconteça uma compreensão deste. 

Considero importante a observação da historiadora e coordenadora pedagógica 

P.X., ao afirmar que “[...]muitos ainda olham para o espaço museológico como um local que 

não pertence a eles e que eles não podem acessar. Os que vem a Fortaleza para turismo, são 

os que mais acessam o museu. [...]” (P.X). Portanto, acredito que essa problemática abrange 

aspectos que poderiam ser discutidos e estudados de maneira específica em pesquisas 

posteriores, uma vez que, requer compreensão de ambas as partes analisadas. 

. 
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4 A AÇÃO EDUCATIVA NO MUSEU, ENSINO FORMAL E APRENDIZAGENS  

Neste capítulo discutiremos sobre o núcleo de ação educativa do Museu da 

Indústria e como este promove suas atividades educativas baseada nas exposições que estão 

neste espaço, buscamos observar como e de que maneira ocorre a educação não formal no 

museu e como atinge o público do ensino formal. Nos embasaremos, além dos estudos no 

campo teórico, nas falas dos entrevistados e suas experiências adquiridas dentro do contexto 

museológico, principalmente no processo educativo e artístico da exposição “Carnaúba: a 

árvore da vida”. A exposição e o poço10 foram os principais espaços visitados pelos grupos 

observados, quanto ao poço há uma curiosidade e interesse de conhecer por parte dos 

visitantes ora apresentados, algumas atividades educativas são realizadas no mesmo. 

(FIGURA 7) 

Figura 7- Atividade educativa sendo realizada no poço com os alunos do ensino 

fundamental 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Segundo Maria Barbosa (2012) em seu artigo que trata sobre a ação educativa em 

museus, percebe-se que as práticas educativas em museus se tornaram mais evidente a partir 

do século XX, principalmente nos museus norte-americanos que são referência mundial. 

Maria Barbosa (2012, pág. 115) se apoia nas pesquisas de Ana Mae Barbosa afirmando que, 

“ com a criação, em 1929, do Museu de Arte Moderna de New York (MoMA), o ensino da 

                                                
10  Poço artesanal evidenciado no período do restauro do MI 
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arte se constitui como um trabalho “renovador” e de “vanguarda” nas escolas, universidades 

e no próprio museu”. Isso permitiu que a função social do museu abrangesse seu atendimento 

na intenção de se tornar mais inclusivo a uma variedade de público, principalmente as classes 

não pertencentes às elites.  

Dissertaremos com maior ênfase o nosso entendimento sobre o que é a ação 

educativa e como esta afeta os envolvidos de forma intencional, seja direta ou indiretamente. 

A ação educativa, em termos conceituais, segundo a formulação dada pela Revista Museu e 

citada pela Secretaria de Estado de Cultura/ Superintendência de Museus e Artes Visuais de 

Minas Gerais (2010) trata em quatro cadernos textos com temáticas voltadas ao museu, sobre 

a “Ação educativa em museus”11 são: 

Procedimentos que promovem a educação no museu, tendo o acervo como 

centro de suas atividades. Pode estar voltada para a transmissão de 

conhecimento dogmático, resultando em doutrinação e domesticação, ou 

para a participação, reflexão crítica e transformação da realidade social [...]. 

Seus resultados devem assegurar a ampliação das possibilidades de 

expressão dos indivíduos e grupos nas diferentes esferas da vida social. 

Concebida dessa maneira, a ação educativa nos museus promove sempre 

benefício para a sociedade, em última instância, o papel social dos museus”. 

(BARBOSA et al.,2010, p.8) 

Pode-se observar que, com relação ao MI, a ação educativa está pautada para a 

participação e reflexão crítica através dos objetos. Existe um estímulo, por parte das suas ações 

educativas, a fim de motivar atitudes que seus visitantes não sejam apenas agentes passivos e 

contemplativos das obras ali expostas, mas sim, agentes conscientes da sua função social. A 

atitude de transformação e preservação se dá a partir da compreensão da importância dos 

objetos nas exposições para a aprendizagem, levando em consideração que as práticas 

aprendidas no museu interligam os diferentes tipos de educação. Isso implica dizer que a 

educação informal12 também se insere nesse contexto, uma vez que, cabe também à educação 

“uma ação multidisciplinar que enfoque as diferentes maneiras humanas de ser, de estar no 

mundo e construção e reconstrução das múltiplas realidades” (SANTOS,2008, p.23).  

As ações educativas devem ser adaptadas aos diferentes contextos, repensadas, 

contextualizadas de maneira criativa, compromissada com a questão do patrimônio cultural e 

                                                
11O quarto caderno da coletânea “Falando de...” da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais. 

 
12 Educação informal: verdadeiro processo realizado ao longo da vida em que cada indivíduo adquire atitudes, 

valores, procedimentos e conhecimentos da experiência cotidiana e das influências educativas de seu meio – na 

família, no trabalho, no lazer e nas diversas mídias de massa. (MARANDINO et al., 2008, p.13) 
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desenvolvimento social pois, corroborando com Oliveira (2015, p.87) “os museus terem ações 

educativas é de grande relevância, mas se essas ações não aproximarem o público com o ideal 

da proposta da ação, ou seja, não atingirem sua razão de essência não adianta sua existência”. 

Por isso, o êxito nas ações educativas confere a busca de meios que efetivem sua qualidade 

ao mediar conhecimentos, compete a esse fato, o planejamento de suas ações. Baseando-nos 

nos conceitos de Barbosa et al. (2010), planejar as ações educativas demandam: 

O tempo:  geralmente as visitas são efêmeras, de curta duração e espaçadas. 

O tempo reservado para uma visita varia de acordo com cada tipo de público. 

As visitas escolares, por exemplo, têm duração aproximada de duas horas. 

Já que elas devem se adequar ao turno escolar e levar em conta o tempo do 

deslocamento. O espaço: Marandino afirma que o espaço físico determina a 

forma com que a visita é realizada. “Como trata-se, em geral, de um trajeto 

aberto, o visitante deve ser cativado pela exposição durante seu percurso”. 

O objeto: o que há de mais específico nos museus é o trato com a cultura 

material, portanto, as práticas educacionais necessitam criar possibilidades 

para que os visitantes desenvolvam habilidades para analisar os objetos em 

seus aspectos materiais, históricos e simbólicos. (BARBOSA et al.,2010, 

p.10) 

Sobre cada tópico elencado por Barbosa et al (2010) quanto ao tempo, espaço e 

objeto podemos entender que estes favorecem, ou não, para uma ação educativa. Isso também 

depende da intencionalidade de grupo que visita o museu e, se não há a devida compreensão 

sobre a ação educativa neste espaço, existirá uma divergência significativa que poderá 

influenciar todos os processos que antes foram pensados no núcleo educativo do museu. É 

preciso entender a identidade do museu, seus objetivos e especificidades pois, a educação não 

formal trata de um tempo, ritmo e intencionalidades distintas da escola, não sendo seu fim 

último mera complementação do currículo escolar.  Para que isso não ocorra, é preciso que 

exista uma troca entre o museu e o ensino formal, gerando relações que prezem pela abertura 

a partir do diálogo, onde não exista um conhecimento hierarquizado e dominador perante os 

novos conhecimentos que possam vir a se tornarem permitidos.  

A prática educativa se dá pela mediação, sendo a mesma integrante das ações 

educativas. A mediação deve proporcionar atitudes que motivem novas aprendizagens, 

cabendo ao educador efetiva-la em suas recepções com os grupos que visitam o museu. 

Posteriormente, surge a avaliação como parte final do processo, deve-se decidir qual será a 

forma de avaliação permitindo assim, a concretização do diálogo a partir do feedback do 

público para que seja possível a permanência, exclusão ou modificações das ações que foram 

concedidas.  
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Em grupos escolares, o educativo do museu dispõe de jogos interativos que 

retomam o conhecimento do que foi aprendido no museu, discutiremos sobre nos próximos 

tópicos. Para coleta de dados sobre a satisfação e registro dos visitantes, o Museu da Indústria 

se utiliza do recurso tecnológico (computador) onde contém algumas questões sobre o museu 

a serem descritas e avaliadas.  

O MI pauta suas ações, desde seu plano museológico, em referenciais teóricos que 

contemplem uma perspectiva de criar um espaço com o público de maneira interativa. Portanto, o 

conceito de o museu como um local de mediação cultural conceituado por Vygotsky é realizado nas 

práticas museológicas. Como afirma Marandino (2001) 

As interações entre sujeitos mediadas pelos objetos que ocorrem no museu 

podem ser analisadas com base na teoria de aprendizagem de Vygotsky 

(1991). O conceito de zona de desenvolvimento proximal fornece elementos 

para essa reflexão. Para este autor, tal conceito corresponde a distância entre 

o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da 

solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da solução de problemas sob orientação de um adulto 

ou em colaboração com companheiros mais capazes (Vygotsky 1991:97). 

(MARANDINO,2001, p.94) 

 

Percebe-se que a Zona de Desenvolvimento Proximal e a mediação tanto 

discutidas no campo teórico nos cursos de licenciatura, acontece de uma maneira sólida no 

museu através das reflexões sobre patrimônio cultural, seja ela material ou imaterial13 

permitindo a aprendizagem sobre estes elementos.  

O educador de museu é capaz de transformar os conhecimentos que os visitantes 

já sabem sobre determinado assunto e elevá-lo a outro patamar através do diálogo, 

contextualização, reflexões e críticas sobre os objetos. Quando existe a apropriação de uma 

metodologia sociointeracionista de Vygotsky, esta causa mudança e auxilia em ações 

concretas de aprendizagem influenciando a mente, o comportamento de si e de outros, 

ajudando na memória, na atenção e na criatividade como representação e reprodução de 

conhecimentos prévios advindo do seu convívio social e com sua realidade. Nessa perspectiva, 

                                                
13 A Constituição Federal de 1988, no artigo 216 estabeleceu que “Constituem patrimônio cultural brasileiro os 

bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as 

obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os 

conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico.” 
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a experiência no museu oferece a oportunidade de múltiplas influências nas zonas de 

desenvolvimento proximal nos grupos que o visitam, favorecem uma aprendizagem real. 

Diante de tais reflexões suscitadas até o presente momento, entende-se que a 

elaboração, pensamento, reflexão e desenvolvimento realizado pelas ações educativas nos 

museus, ocorrem com o intuito de distanciamento de atitudes que apresentem em seu objetivo 

apenas suscitar um maior quantitativo de público visitante (não esquecendo da importância 

deste fator). Portanto, sua intenção se pauta na “construção de conhecimento, entretenimento, 

encantamento, possibilitando reconhecer e mudar atitudes, bem como modificar o modo de 

ver as coisas, os objetos, as pessoas e as relações entrenós mesmos” (COSTA; 

WAZENKESKI, 2015, p.66). Todos os elementos citados auxiliam de maneira qualitativa 

para a compreensão da aprendizagem em espaços de educação não formal. 

Dentro dos grupos que visitam os museus, elegemos o grupo de ensino formal, 

sendo estes, uma escola de ensino fundamental e uma faculdade com alunos dos anos iniciais 

de formação acadêmica. Visitamos o museu nos meses de setembro, outubro e novembro, 

nosso objetivo principal era focar nas escolas de ensino fundamental de esfera pública e 

particular, uma vez que, são estas onde surge a atuação do pedagogo. 

 No entanto, tivemos contratempos no percurso da pesquisa o que dificultou a 

efetivação do objetivo supracitado, além de que, foi perceptível que as escolas públicas têm 

dificuldade de acesso ao museu por conta da burocratização quanto ao deslocamento para o 

museu, o mesmo também não fornece ônibus para que facilite o acesso destas, não há recursos 

que busquem sanar efetivamente essa carência. Contudo, para contornar essa deficiência, o 

educativo do museu realiza visita em algumas escolas públicas, selecionadas pelos próprios 

educadores como incentivo ou chamamento dessas escolas para conhecerem o museu.  

A escola que trabalhamos é uma tradicional instituição de ensino privada, do 

estado do Ceará, tem algumas sedes pela cidade de Fortaleza dentre elas, duas sedes que se 

tornaram alvo desta pesquisa. Os alunos são estudantes do quarto ano do ensino fundamental, 

porém, tanto alunos quanto os professores entrevistados não são necessariamente da mesma 

sede, mas carregam consigo a proposta pedagógica da escola em suas atitudes educacionais. 

Representando o ensino superior, elegemos uma faculdade também de ordem privada, com 

alunos do curso de Design dos anos iniciais da graduação, com idades variadas.  

Separamos os próximos subcapítulos demonstrando com maior clareza os 

seguintes segmentos: o museu e sua ação educativa, o setor educativo (educadores) e o ensino 

formal representado pela escola e pela faculdade.  
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4.1. Museu da Indústria e sua ação educativa 

A atuação do núcleo de ação educativa se deu concomitante ao início das 

atividades do MI no mesmo espaço. O museu dialoga com seu público através da sua ação 

educativa “ressaltando a importância dos processos industriais no dia a dia das pessoas e suas 

relações com o trabalho, a inovação tecnológica, a sustentabilidade, o design, a moda, a 

arquitetura e a história” (PLANO MUSEOLÓGICO, 2017, pág.3). A missão do museu busca 

“promover a valorização da memória e da história da indústria no Ceará através da 

preservação, da pesquisa e da comunicação de seu acervo, da promoção de eventos e prestação 

de serviços na área de gestão de incentivos fiscais” ” (PLANO MUSEOLÓGICO, 2017, 

pág.3). 

Em vista do que é explanado em seu plano museológico, percebe-se que o discurso 

ressaltado neste documento é reproduzido no setor educativo, ou seja, ele está de acordo com 

as práticas cotidianas do museu através dos educadores em suas mediações. Contudo, as falas 

dos educadores não refletem apenas um discurso pronto e inerte, existem os desdobramentos 

e reflexões sobre a missão do museu onde os processos industriais e suas dimensões técnicas 

ou sociais são vistas como canal de comunicação e aproximação com público. 

Além de ser um espaço que abriga um setor educativo, o museu trabalha com a 

pesquisa, onde se apresenta como função de pensar novos projetos de exposições, a partir da 

temática já desenvolvida por este. A pesquisa também visa contribuir qualitativamente com o 

trabalho realizado no setor educativo, aprimorando seus conhecimentos sobre as exposições 

já expostas. Além da pesquisa, existem no museu as “ ações em serviços” onde há o 

acolhimento de eventos de diferentes esferas institucionais.  

Nosso questionamento sobre a importância do setor educativo para o Museu da 

Indústria, foi direcionado à coordenação do núcleo educativo que está atuante desde o 

funcionamento do museu, para a mesma: 

Uma das funções do museu é comunicar os objetos expostos. Desde a criação 

dos museus no pais e no exterior, essas instituições tem como principal 

vocação a educação não formal. Nosso principal público, cerca de 80% dos 

nossos visitantes, são escolas públicas e privadas. Ao agendarem uma visita 

ao museu, grande parte dos professores, tem intenções específicas, sejam 

elas apenas um passeio fora de sala de aula, ou mesmo utilizarem a visita 

para a reflexão do que está sendo visto nas aulas formais. Sendo assim, a 

ação educativa se torna o principal pilar de um museu, se preparar para 

atender a demanda dos diferentes grupos escolares é estar pronto para o 

diálogo com alunos e professores a respeito do conteúdo histórico, que pode 
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ser acessado pelos objetos e pelo prédio do museu, mas também a reflexão 

do que é um museu, da importância da preservação do patrimônio industrial, 

sobre o entorno do museu, dentre outras diversas questões. (P.X.) 

Diante do que foi dito pela coordenadora, podemos analisar que seu discurso 

compactua com as discussões suscitadas sobre a ação educativa no museu, visto que, P.X. 

compreende a importância desse processo para o pleno desenvolvimento de aprendizagens 

fora do espaço formal a partir da diversidade existente no público ou suas diferentes 

intencionalidades quando se pretende conhecer o museu. Corroborando com Pinto (2012, 

p.105)  

A aproximação do público em relação à arte estabelece-se como o 

cumprimento de um dos objetivos que os setores educativos dos museus e 

centros culturais devem desempenhar: que é a função de formadores de 

público. Os setores educativos são os maiores agenciadores de visitas aos 

museus e o é o maior multiplicador de público que a instituição pode ter 

como parceiro. 

 Para que exista uma aproximação do museu com seu público, exige por parte da 

coordenação, um preparo dos educadores, estes são peças fundamentais da relação do museu 

com seus visitantes pois dialogam e criam um elo com o público. “O mediador fica no meio, 

mas sem ser ponte ou acesso, ele mostra os caminhos e apresenta a rede de relações que podem 

ser coletiva e socialmente construídas” (PINTO,2012, p. 106). Geralmente os educadores 

ainda estão em processo de formação acadêmica em diferentes áreas, não sendo especializados 

especificamente na museologia. Portanto, a prática mediativa é um momento oportuno de 

aprendizagem, para P.X. esse processo ocorre da seguinte maneira: 

Assim que o educador inicia o trabalho no museu é entregue uma seleção de 

textos básicos para que ele possa ter uma bibliografia básica. Esses textos 

são sobre História da Industrialização no Ceará, sobre metodologia e 

educação em museus, contemplam também a reflexão sobre patrimônio e 

memória. Além das leituras básicas, o educador acompanha as mediações. 

Antes de fazer seu primeiro atendimento ao grupo, esse tempo de 

acompanhamento é muito individual, cada mediador tem seu tempo, até que 

se sinta seguro para atender a um grupo, geralmente leva aproximadamente 

um mês até que isso aconteça. Temos além dessa preparação inicial um 

grupo de estudos, que se reuni uma vez ao mês. No grupo fazemos novas 

leituras, trocamos experiências de mediações, e pensamos em novas ações 

(jogos, ações poéticas, etc.) para as ações educativas. (P.X) 

Pensar sobre a ação educativa e saber que esta pode vir a influenciar positivamente 

ou seu oposto, é uma preocupação existente por parte de quem coordena as ações. Interessante 

ponderar que o museu pretende buscar novas maneiras de se construir enquanto instituição 

museológica, com perspectivas futuras de consolidação com seus profissionais na contratação 

de um museólogo e de educadores efetivos, já que estes são estagiários e passam apenas dois 
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anos. Hoje, seu quadro de colaboradores se encontra com os seguintes profissionais: diretoria, 

coordenação pedagógica (com 8 estagiários educadores), analista para assuntos culturais, 

técnico de TI, analistas (setor administrativo), limpeza e segurança. 

Ainda sobre os funcionários, o ideal é que toda equipe participe, mesmo que de 

maneira indireta, nas práticas educativas. Conforme Barbosa et al. (2010, pág.15) 

As pessoas que trabalham no museu precisam ser tratadas como um dos seus 

públicos. Vigilantes, faxineiros, porteiros, recepcionistas, vendedores da loja 

do museu, devem entender o conceito do espaço no qual trabalham, além de 

serem os primeiros a visitar as exposições, conhecer suas temáticas, 

participar de oficinas, de visitas orientadas. Assim, poderão ser aliados no 

acolhimento do público e potenciais multiplicadores. 

O Museu da Indústria trabalha com atividades do tipo “Dia no museu” onde 

propõe trazer os trabalhadores da indústria para visitar seu espaço. Grande parte destes 

visitantes nunca tiveram acesso aos museus então, no MI, aprendem sobre a história da 

industrialização no Ceará, gerando uma compreensão e aproximação através do contexto 

histórico dos trabalhadores do passado com o da atualidade. As exposições vistas pelos 

trabalhadores, em cada ano, foram diversificadas. No ano de 2016, que teve início essa 

proposta, atendeu mais de 1000 operários visitando a exposição a denominada “História da 

Industrialização do Ceará”. Neste ano a visita foi realizada na exposição do Prêmio 

Marcoantonio Vilaça. O museu fornece transporte para o deslocamento dos seus visitantes 

desse projeto, P.X. fala que tem previsão da realização de dez viagens para esse público no 

ano de 2019. 

A acessibilidade e inclusão de público com necessidade especial nos museus tem 

sido bastante discutida atualmente, no sentido de pensar um espaço mais inclusivo e acolhedor 

para todos. Quanto a esse quesito, foi possível observar algumas ações no museu que buscam 

contemplar também esse público, mas ainda são pontuais como elevador ou textos em braile 

(e outras). É preciso que ocorra no museu uma acessibilidade dirigida, ou seja, uma 

acessibilidade física que permita o livre acesso aos espaços do museu e de caráter 

multissensorial para que haja uma experiência concreta para as pessoas com deficiência 

sensorial (visual e/ou auditiva) dentre outras. 

As atitudes dos profissionais também precisam ser trabalhadas através de 

formações e práticas de sensibilização, pensando as futuras exposições de maneira acessível. 

Na fala da coordenadora pedagógica podemos ver que há o estímulo para que o educativo 
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esteja a par da importância da acessibilidade. Um dos nossos entrevistados do ensino formal 

relatou que: “ E vi que tem os textos em braile, mas não tem piso tátil. Em termos de 

acessibilidade faz falta pra quem se utiliza desses recursos”A2. Para a coordenação 

pedagógica, há ainda um percurso de aprendizagem nesse quesito e, apesar de algumas 

carências sobre esse aspecto, existe a preocupação e a busca de formação em outros museus 

que atuam com maior ênfase nessa área, servindo de referência para o MI. 

Esse é um tema que ainda precisamos melhorar. Atualmente o museu tem 

uma rampa móvel para cadeirantes, elevador, e banheiros para quem tem 

alguma dificuldade de mobilidade. A exposição da carnaúba tem todos os 

seus textos em braile a disposição de deficientes visuais. Essa é uma 

preocupação da direção e está no nosso planejamento melhorarmos o acesso, 

as exposições temporárias e a exposição de longa duração, que deverá ser 

remontada em 2020, a ideia é que possamos executar na remontagem 

réplicas dos objetos para que os deficientes visuais possam sentir e perceber 

os objetos, além de termos os textos em braile. Recentemente fizemos o 

curso "Acessibilidade a Museus e Espaços Culturais" realizado no Museu da 

Cultura Cearense. Pretendemos compartilhar com a equipe o que 

aprendemos no curso, pois mesmo que nossa instituição seja ainda incipiente 

na acessibilidade física, podemos ser acessíveis na nossa atitude. (P.X) 

Em suma,  os “museus não são apêndices do campo patrimonial; eles constituem 

práticas sociais específicas com trajetórias próprias” (PINTO,2012, p.86). Seu caráter social 

se efetiva através dos seus programas educativos. Cabe ressaltar que este esboço sobre o 

museu não se findou a analisar de maneira conclusiva as ações ocorridas no museu, mas sim, 

buscou apresenta-las de maneira a impulsionar o conhecimento dos percalços de um espaço 

que constantemente se (re) constrói em suas práticas educativas. 

4.1.2. Os jogos educativos como consolidador de aprendizagem 

O lúdico está presente em todos os espaços educacionais, este pode ser utilizado 

pelos educadores de forma a provocar aprendizagens significativas aos educandos. Através 

do jogo que a ação educativa fornece meios qualitativos de situar os indivíduos às diversas 

propostas pedagógicas, projetando em situações já antes vivenciadas, atividades educativas 

que contemplem o conhecimento de novas realidades.  

O jogo se insere no museu como um meio disposto a protagonizar novas 

aprendizagens, construindo o pensando crítico da cultura e da sociedade. Segundo Tezani 

(2006, p.6)  

O uso dos jogos proporciona [...]ambientes desafiadores, capazes de 

estimular o intelecto proporcionando a conquista de estágios mais elevados 

de raciocínio. “Isto quer dizer que o pensamento conceitual é uma conquista 

que depende não somente do esforço individual, mas principalmente do 
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contexto em que o indivíduo se insere, que define, aliás, seu ‘ponto de 

chegada”. 

 

Portanto, o MI trabalha através de jogos educativos para suscitar a consolidação 

do conhecimento aprendido na mediação. Os jogos são pensados pelos educadores juntamente 

com a coordenação do núcleo educativo. No período da pesquisa, foi possível observá-los 

como forma de sintetização do que foi discutido na mediação dos educadores. Pelo o que se 

pode observar, são geralmente mais utilizados para escolas desde a educação infantil ao 

fundamental e dependem da dinâmica que ocorre entre público e educador. A seguir, 

exporemos, de maneira breve, os jogos educativos que foram observados, os educadores 

relataram que ainda há o desenvolvimento de outros jogos e se utilizam das suas mediações 

para avaliar a possibilidade de êxito dos mesmos. 

Jogo de cartas: “trabalho voltado para crianças de 6 a 10 anos, que ajude a 

desenvolver abstração das crianças, com o objetivo que elas compreendam alguns conceitos 

(indústria, matéria prima, produto, etc.) que são trabalhados durante a mediação na Exposição 

de Longa “História da industrialização do Ceará”. (PLANO MUSEOLÓGICO, 2017, pág.14). 

(FIGURA 8) 

Figura 8- Jogo de cartas feito na exposição “História da industrialização do Ceará” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Este jogo apesar de ter sido formulado para a exposição sobre a história da 

industrialização no Ceará, é realizado para as atividades de mediação na exposição 
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“Carnaúba”. O que se pode compreender através disso, é a reinvenção criativa dos objetos 

educacionais, utilizando-o para diferentes contextos da prática educativa.  

Os outros jogos das imagens a seguir são destinados a exposição “Carnaúba, a 

árvore da vida” e, buscam através da ludicidade ressaltar algumas curiosidades, descobertas 

ou aprendizagens. Todos os jogos das figuras demonstradas seguem na intenção de desafio e 

competição de descobertas.  

Figura 9: Jogo do “Quem sou eu”                                  Figura 10: Jogo do “verdadeiro ou falso” 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal                                                Fonte: Arquivo Pessoal  

Quando os alunos estavam realizando as atividades com o jogo, criavam suas 

próprias regras com o objetivo de ganhar do time oposto, planejavam estratégias para a 

realização de acertos. Esse processo impulsionado através do jogo, suscita além de regras, a 

interação social, a tomada de decisão, dentre outros aspectos gerados a partir do pensamento 

e a linguagem. Tezani (2006, p.7) ressalta que o jogo atua tanto em situações imaginárias 

como pela definição de regras específicas “cria uma zona de desenvolvimento proximal na 

criança. No jogo a criança comporta-se de forma mais avançada do que nas atividades da vida 

real e também aprende a separar objeto e significado. ”  

Além dos jogos de cartas, existem também a peça teatral “Do Siará ao Ceará”, 

onde busca apresentar ao público o desenvolvimento da economia cearense desde o período 

colonial até os dias atuais. Segundo a coordenadora pedagógica, a peça foi realizada em dois 

momentos desde ano: no período de maio na Semana Nacional de Museus e em setembro na 

Primavera dos Museus. 

4.2. Sem nome, mas com endereço: “aquele que fala do museu” 

A apresentação deste subitem tematizado da seguinte forma vai de encontro com as 

experiências vivenciadas não somente no museu, como também, na minha própria prática 
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enquanto educadora de museus. É comum o desconhecimento de quem está a serviço da 

mediação com os grupos escolares e demais, dessa forma, surgem termos para definição 

daquele que está responsável em apresentar o museu, seja de maneira que coloque o educador 

num patamar de imenso encargo no resguardo tanto o espaço como os grupos, tirando assim, 

a responsabilidade de quem agendou a visita, seja em outros termos com mais variados 

sentidos que não contemplem totalmente sua função no museu. Portanto, eles não têm nome 

definido mas têm um endereço concreto: estão no museu.  

Oliveira (2015, p.41) apresenta alguns termos utilizados para os educadores de museu:   

guia, mediador, monitor, orientador, e alega que “o nome mais correto a se chamar o que faz 

a mediação do público visitante a exposição é educador ou mediador, o termo guia é usado 

para turismólogos que fazem guia a locais. [...] já se ouviu chamar também de monitor, termo 

esse que revela preconceito”. A assertiva de Oliveira, quanto ao preconceito na denominação 

“monitor” vai de encontro com o que Barbosa (2008, p.30) afirma, “monitor é quem ajuda um 

professor na sala de aula ou é o que veicula a imagem gerada no HD, no caso de computadores. 

Atrelada à palavra vai à significação de veículo e de falta de autonomia e de falta de poder 

próprio”. 

Diante disso, é importante dar voz aos próprios educadores sobre como é ser educador 

de museu, especificamente do MI. Exporemos algumas considerações sobre aspectos que 

contemplem desde a formação acadêmica e profissional, até as reflexões sobre sua função no 

museu. Dentre os 8 educadores que são separados por turno matutino e vespertino, 

conseguimos entrevistar sete através de um questionário online disponibilizado por uma 

plataforma virtual. Os educadores entrevistados são dos cursos de História, Pedagogia, Artes 

Visuais e Arquitetura e Urbanismo, em sua maioria, têm seus respectivos cursos como 

primeira experiência no ensino superior. O período no museu na função de educadores é 

diversificado, desde três meses a dois anos completos de estágio. 

As perguntas elaboradas para os educadores foram pensadas no sentido de visualizar 

não somente a dimensão profissional, mas pessoal, uma vez que, uma não está dissociada da 

outra. Por isso, questionamos como foi a experiência dos educadores com o museu na infância, 

dentre os sete educadores, três afirmaram que visitaram através da escola, um dentre os três, 

afirma que visitou alguns museus com família e outro afirma que sua família o levava quando 

era seu aniversário. Um entrevistado não teve experiência com museu na infância e outro alega 

que sempre teve. Percebe-se que, além da diversidade demonstrada entre períodos no estágio, 
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graduação, as experiências dos educadores na infância com relação aos museus também não 

são homogêneas, apesar de se ficar claro a presença da escola como motivadora as idas a 

museus ou espaços culturais. 

A educação está atrelada aos fatores sociais e a visão democrática do conhecimento, 

da mesma forma, acontece nos museus a valorização de uma história crítica e democrática 

onde não discorra somente a história dos heróis que venceram as grandes batalhas, mas sim, 

a pluralidade histórica.  Por isso, questionamos qual o nível importância dos museus para os 

cidadãos, destacamos as falas dos educadores 3 e 4 onde estes explanam suas experiências: 

Hoje, após ter vivenciado durante adolescência múltiplas experiências 

artísticas e ter entrando em uma universidade pública e em um curso que me 

propiciou acesso ao "capital cultural", enxergo o espaço museológico como 

um lugar de preservação da história, memória, que conduz a encontros e 

descobertas de pertencimento e consolidação de minha identidade como 

cidadão, nordestino, brasileiro. Portanto o nível de importância dos museus 

na minha vivência como cidadão é inestimável. E3 

Extremamente importante. Os museus são espaços educativos que nos abre 

um novo leque de possibilidades de conhecimento. E4 

Colaboram para o entendimento da necessidade de preservação de 

patrimônios, melhor compreensão da história, e percepção de que a educação 

vai além das paredes da sala de aula, nas escolas. E6 

A compreensão sobre como ser educador museal ocorre além da prática mediativa 

nas formações, segundo o plano museológico (2017, p.12) 

O grupo mantém uma sessão de estudos que se reúne com frequência 

mensal. Os temas são diversos e contemplam aspectos da história e 

memória da industrialização do Ceará, bem como metodologia e 

teoria sobre educação em museus e assuntos correlatos. Esses 

encontros são momentos oportunos para reflexão da prática educativa, 

onde é possível avaliar a ação do núcleo, revendo as atividades e 

propondo melhorias. Além disso, o núcleo presta apoio no 

treinamento dos novos estagiários. 

Conseguimos perceber os resultados das formações e grupo de estudo através das 

falas dos próprios educadores, estes apresentam satisfação sobre os estudos apresentados e, 

compreendem que as diferentes áreas de conhecimento de cada educador favorecem novas 

perspectivas e aprendizagens, como afirma a fala a seguir: 

O contato com educadores de áreas diferentes das minhas áreas de 

formação, as reflexões e debates sobre educação de uma maneira 

plural tem contribuído de forma muito significativa na minha 

formação como educadora. Traçando um comparativo entre uma 

disciplina que fiz sobre museus na academia e minha vivencia durante 
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o estágio no Museu da Indústria, sem dúvidas atribuo ao estágio todo 

conhecimento adquirido em relação a esse aparelho educativo. E6 

Essa característica de distinção elencada pelo entrevistado E6 demonstra os 

limites entre a academia e a prática educativa nos museus. Mesmo sabendo dos conceitos, 

teorias e estudos sobre o museu, o fazer educativo ocorre de maneira prática, processual e 

construtiva. Os entrevistados colaboram com nossa alegação apresentando suas experiências 

quanto ao tema: 

Sou docente em formação e percebo o museu como uma 

ferramenta/instrumento didático que pode contribuir quanto o processo de 

aprendizagem de alunos.E2 

[...]em minha formação acadêmica somos formados a estarem em espaços 

não formais de educação, mas que, no entanto, dentro do currículo não nos 

é dado subsídios necessários para compreendermos as teorias da área e nos 

direcionarmos devidamente ao processo de profissionalização desse 

educador. Por isso, a minha experiência como educador em museu me deu 

alicerces que foram capazes de ajudar minimamente na prática dessa área e 

na compreensão teórica que estabelece nesses espaços.E3 

Com a base teórica adquirida na academia, consegui aliar teoria e prática de 

acordo com o público recebido, partindo da ideia do objeto gerador e 

problematizando as exposições da forma como aprendemos na história. E4 

Sobre a experiência em ser educador foi possível observar que os educadores 

aliam a inserção profissional ligando a predisposições ou necessidades pessoais, por exemplo, 

para trabalhar sua maneira agir em público seja por timidez ou para melhorar sua oratória, o 

entrevistado E7 relata: “Eu não possuía experiência referente a formas de me comunicar em 

público ou de lidar com tantas particularidades todos os dias. Isso me chamou muito atenção 

e enxerguei como uma possibilidade de evoluir pessoalmente”. A educação em museu 

favoreceu também o entrevistado E4 no que se refere a influência do museu como motivador 

para questões que precisam ser trabalhadas de forma individual: “ [...]para além de conteúdo, 

me ajudou também com o ato de falar para um público e desenvolver diversas formas de 

transmissão de conhecimento”. 

Ainda sobre a influência da atuação dos educadores no que se refere as suas 

perspectivas de aproveitamento do que se aprende através da atuação como educador de 

museu, E6 aponta para o reconhecimento da educação não formal:  

De maneira geral observo que os cursos de licenciatura privilegiam a 

formação para educação formal. No entanto, a educação que se faz em 

espaços não formais requer a mesma atenção. Na verdade, os dois 
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espaços deveriam trabalhar em conjunto no processo contínuo de 

ensino. 

É interessante analisarmos que para além do reconhecimento da importância da 

educação não formal, meio onde os educadores atuam, existe também a compreensão da 

dimensão pedagógica que pode ser realizada através dela. As falas dos educadores são 

necessárias de serem expostas porque, mesmo sendo um dos elementos imprescindíveis num 

espaço museal atual, muitas vezes não há a compreensão por parte dos grupos que agendam a 

visita de quem é esse agente e o quão ele está preparado para receber a visita. Como afirma 

Pinto (2012, p.97) 

A relação estabelecida numa ação educativa entre um mediador e o 

espectador/público em contato com o objeto artístico[...] é o mediador que 

se ocupa dos conceitos, interpreta as relações, levanta hipóteses sobre as 

leituras e faz interferências do repertório pessoal. Sendo assim, percebe-se 

que a categorização do profissional de museu incumbido da educação 

especificamente como mediador é concreta tanto no sentido epistemológico, 

quanto no sentido prático da ação.  

Portanto, os educadores complementam afirmando sobre a educação não formal 

realizada no museu: 
Existe a má interpretação que se faz dos espaços não formais como o museu, 

é tido muitas vezes como uma aula de campo, um dia diferente no calendário 

escolar. Mas acredito que a educação promovida dentro de ambientes 

informais é tão pertinente quanto do que se têm dentro de uma escola, uma 

não deveria se sobrepor a outra, mas são estruturas que deveriam ter 

propostas complementares.E1 

 
A manifestação educativa se dar por outros meios diferente da escola 

regular, nos espaços não formais se dar com menos engessamento, mais 

progressista, com métodos diferenciados, planejamentos distintos. Sem 

contar que a relação dos educandos com a escola regular é rotineira, 

mecânica e tem outro viés, e os não formais como museu se dar muitas vezes 

com uma relação de passeio, de dinamização, algo fora da rotina. Se 

aprofundando mais tem prerrogativas políticas e sociais complementares, 

mas que se diferem.E2  

Sendo assim, os educadores têm o papel de se colocar entre o que se espera numa 

visita ao museu feita pelo ensino formal, no que tange as expectativas do aluno e do professor, 

fazê-los superar a crença de que o museu é um espaço apenas de ordem “ recreativa” ou “aula 

de campo” falado pelo entrevistado E1. Logo, cabe ao educador relacionar o público aos 

objetos que estão ali expostos, propondo um contato diferenciado, crítico e não doutrinador 

sobre a arte. Pinto (2012, p.14) nos afirma que, da mesma forma que ocorre na educação 

formal o processo museológico “é compreendido como ação que se transforma, que é 

resultado da ação e da reflexão dos sujeitos sociais, em determinado contexto, passível de ser 
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repensado, modificado e adaptado em interação, contribuindo para a construção e 

reconstrução do mundo”.  

O MI oferece meios para que a mediação ocorre de maneira qualitativa, por isso, 

além da sala educativa pensada para a realização de atividades educativas sobre a exposição 

“Carnaúba”, existe uma sala física exclusiva dos educadores. (FIGURA 11) 

      Figura 11- Sala do educativo  

 

 

 

 

        

       Fonte: Arquivo Pessoal  

A sala é ampla, arejada, e contém um espaço apropriado para visita de uma 

expressiva quantidade de público. Existem armários com os mais variados materiais para o 

uso no educativo. Questionado aos educadores sobre a importância deste espaço, os 

educadores demonstraram suas opiniões, reconhecendo que existe uma valorização por parte 

da coordenação pedagógica ao se pensar um espaço destinado para fins educacionais dentro 

do museu: 

[...] ter o espaço físico (sala) é priorizar o núcleo educativo, eu diria até que 

é a força motriz do museu, é onde surgem os debates, as ideias, os jogos e 

tudo que podemos aplicar ou aprimorar em nossas mediações.E2 

Esse espaço nos é importante quando nos dar auxilio nas práticas de 

sistematização das mediações, além de nos oferecer um lugar identitário 

dentro do museu como um espaço educativo, onde é valorizado o trabalho e 

ações feitas no museu.E3 

É um espaço bacana, ao meu ver satisfatório para a realização de atividades 

educativas. Porém, gosto de pensar que todos os espaços do museu podem 

ser a "sala do educativo" tudo irá depender da didática adotada. Das 

necessidades e das intenções da mediação.E6 

É preciso salientar que tanto nos processos educacionais como no museu, existe 

um planejamento do que será mediado, este processo precisa ser dinâmico e aberto as 

mudanças necessárias, tendendo a apropriações ou transformações das propostas de mediação 
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de forma que o receptor consiga se sentir acolhido para gerar novas aprendizagens. Sabendo 

da dificuldade que tivemos em conseguir observar grupos escolares de ordem pública, 

buscamos conhecer como é mediar para escolas públicas e particulares, se há diferença nas 

propostas de mediação para ambas. 

Sim. Eu diria que as mediações são únicas com cada turma. Já tive 

experiências maravilhosas e desastrosas com as duas redes de ensino. Mas 

de modo geral, os meninos da rede privada se apropriam do espaço 

facilmente, sem qualquer pudor, o que não é negativo, mas os garotos da 

rede pública entram dentro do museu com um pouco mais de receio, 

apreensivos de quebrar qualquer coisa.E2 

Sim. Estudantes de escola pública tem uma dificuldade maior de vir e 

quando conseguem tem uma receptividade mais "glamurosa", pois são 

menos acostumados com espaços deste tipo. E5 

Sim e Não. Ambos são estudantes requerem o mesmo tratamento no sentido 

de mediação. Porém, por terem realidades diferentes algumas diferenças se 

mostram no momento da mediação. Alunos de escola publica nem sempre 

fazem visitas frequentes aos museus, por exemplo. Alunos de escolas 

particulares geralmente já estão mais familiarizados com o espaço. Fazem 

mais perguntas e acabam exigindo mais também. Contudo, isso é tudo muito 

relativo, pois num mesmo grupo "alunos de escola pública" ou "alunos de 

escolas particulares" podemos ter realidades e comportamentos diversos.E6 

Diante do exposto, a presença do educador se faz importante para que a dimensão 

artística se torne alcançada pelos mais diferentes públicos a partir da dimensão pedagógica. 

Claro que consideramos não podemos esquecer que a subjetividade, fruição ou conclusão 

sobre os fatos e as aprendizagens não se determinam apenas entre a conexão educador e 

educando. Ou seja, a “dimensão do potencial da obra de arte [...]nem sempre é necessária a 

figura do mediador para o entendimento desta. Pelo contrário, como supracitado, o mediador 

não está disponível para conceder informações, mas para provocar”. (PINTO,2012, p.21) 

4.3. Eu aprendo no museu? Narrativas e reflexões do ensino formal sobre o museu 

A aprendizagem é um fator importante para o desenvolvimento humano, ela é 

consequência das experiências vivenciadas em diferentes espaços. Neste momento 

contemplaremos o ensino formal e suas perspectivas sobre o museu a partir das suas vivências 

anteriores a ele e na realização da visita. Analisaremos de maneira reflexiva as narrativas dos 

entrevistados de modo que buscaremos chega na questão principal: é possível o ensino formal 

aprender no museu de maneira significativa ou essa incumbência fica somente a cargo das 

instituições formais de ensino? 
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Os estudantes, assim como os professores devem se sentir “seduzidos” pelo 

espaço museal, ou seja, eles devem perceber que as obras e os objetos expostos nos museus 

não estão distantes da sua realidade, pois “se o ensino de arte está presente nas escolas para 

provocar uma visão crítica da imagem de maneira geral, os museus e centros culturais são os 

ambientes de aproximação desta nova realidade crítica que o ensino de arte colocará”. 

(PINTO,2012, p.24). Por isso, mesmo não sendo o objetivo da visita dos sujeitos analisados o 

ensino da arte, mas sim um complemento do que foi visto em sala pelas disciplinas de História 

e Geografia (ensino fundamental) e disciplina de História do Design (Curso de Design), surge 

a necessidade de descoberta, de imaginação, de novidade palpável que ultrapassa o livro 

didático, uma nova forma de aprender. 

Entrevistar esses sujeitos é perceber o elo enriquecedor entre escola e museu, uma 

vez que, este público se sente interessado em se apropriar desse espaço mesmo não 

conhecendo toda a dimensão que nele abriga. Não pretendemos expor de maneira cronológica 

ou linear os fatos apresentados, mas sim, perceber em que momento as narrativas dos grupos 

entrevistados se encontram, em que momento se divergem. Um exemplo disso, é que as 

professoras entrevistadas das escolas desconhecem, por nomenclatura, a ação educativa do 

museu, em seus discursos, não há menção a palavra educador, direcionando a estes por 

orientador, monitor ou apresentador. 

Antes da visita, as professoras relataram que houve uma preparação para o que 

seria visto na visita ao museu. Na fala da professora I.N.: “ A gente ensina a eles a interagir 

sem atrapalhar a orientadora” e da aluna J.L. “ela falou que a gente teria que se comportar, 

que não poderia tocar nas coisas, mas ela não falou do que era a exposição” se percebe o 

contraste quanto a dinâmica legitimada pelo ensino escolar.  Conforme Marandino (2001, 

p.92) sobre as atitudes tomadas pré visita ao museu e durante das escolas, é possível observar 

que:  

Os professores muitas vezes tentam reproduzir nele as relações que ocorrem 

no espaço escolar. Neste sentido, é possível observar professores 

organizando os alunos em filas, colocando-os em torno de um modelo e 

dando explicações demonstrativas inibindo a manipulação pelos próprios 

alunos e manifestando uma extrema preocupação com a disciplina. Por outro 

lado, ao penetrar neste espaço, os alunos geralmente demonstram grande 

euforia e costumam interagir com os modelos pedagógicos das exposições 

de forma não muito organizada, geralmente em pequenos grupos, não 

despendendo muito tempo num só modelo, percorrendo vários rapidamente 

e, depois, retornando a alguns deles, fazendo pequenos comentários para os 

colegas, etc. 
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A visita ao museu está carregada de intenções, percebe-se que a procura aos 

museus, primeiramente, se baseia na procura de aliar a prática pedagógica para além do espaço 

escolar, o museu surge como uma alternativa sempre pensada pelos professores. Além de ser 

levado em consideração do museu como complemento pedagógico, Marandino (2001, p.89) 

afirma que os professores também refletem sobre a ida ao museu como uma “dimensão do 

conteúdo científico, chamando atenção para o fato de que os temas apresentados no museu 

podem ser abordados de uma forma interdisciplinar ou enfatizando a relação com o cotidiano 

dos estudantes”. Nesse sentido, as respostas confirmam o que alegamos anteriormente 

 

“ A gente estuda o Ceará no quarto ano e já estudou sobre tudo isso que ela 

(educadora) está explicando. Então eles (alunos) estão retomando o 

conhecimento” I.N 

 

Antes de vir pra cá estávamos estudando os artefatos feitos na propaganda 

brasileira da década de 50,60,70, então, eles já vieram nessa expectativa de 

encontrar as embalagens e encontrar também matérias primas que é utilizado 

na fabricação de produtos nacionais ou internacionais. A.A 

 

 O conhecimento está em todas as partes, em todos os lugares, em todas as 

ações. Então, quanto mais esse tipo de educação não formal está inserido na 

escola que é o ensino formal, mais os meninos vão crescer e ter o 

conhecimento de mundo, e é isso que vai levar a eles tirarem suas próprias 

conclusões sobre os conteúdos formais. Eles podem ter concretamente a 

vivencia do que eles estão vendo em sala de aula. D.C  

 

Existe a possibilidade de os grupos que visitam o museu advindos do ensino 

formal procurarem este espaço para uma ampliação do repertório cultural, porém, em nenhum 

dos indivíduos entrevistados foi possível ver este aspecto como prioridade na visita, sendo 

este uma consequência adquirida pela experiência de modo global. Se torna mais perceptível 

essa realidade nas falas dos alunos: 

 Eu não sabia que o pó da carnaúba existia, o que me interessou é que a 

carnaúba pode ter um pouco da nossa história. Eu vi um fóssil de um bicho 

preguiça gigante e tem várias coisas que a gente não encontra em qualquer 

lugar. J.L 

 

Me surpreendeu e me entristeceu o quanto essa exposição eu não tinha 

ouvido sequer falar e, não se apropriar desse espaço é uma perca muito 

grande, porque é um espaço muito interessante. Eu nasci no interior, na 

caatinga, no meio das carnaúbas, aqui eu me reconheci. Para além de contar 

minha história, eu sempre me perguntava, quando criança no interior, pra 

onde ia aquela cera e aqui ficou claro como aquele povo tem história. 

Tiravam a cera para grandes empresas históricas virarem impérios enquanto 

nosso povo nordestino ficava com o pouco. Eu comecei a ligar os pontos, eu 

achei muito bom, pra mim é se reconhecer, se reencontrar, se reconectar. A1 
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Se torna interessante observamos na fala do entrevistado A1 a sua percepção de 

mundo de maneira mais expandida, uma vez que, ao participar da mediação, ouvindo não 

somente períodos históricos ou uma mediação que se paute apenas na transmissão de 

conhecimentos de forma hierárquica, A1 consegue se reencontrar na história através da 

aproximação real demonstrada pela experiência no espaço museal. Portanto, o museu é um 

espaço de promoção cultural que suscita as mais variadas maneiras de se encontrar como 

agente social, de movimento e de mudança.  

A aproximação das professoras como elementos importantes desse processo de 

descoberta se faz necessária para que haja uma relação com os conteúdos estudados em sala, 

como também, aquilo que será pertinente e interessante de ser melhor observado pelos alunos 

respeitando suas particularidades. O tempo no museu difere do tempo escolar, ou seja, o 

conhecimento daquilo que será importante para os indivíduos deve ser acentuado pela 

professora, isso decorre de uma ação participante no momento da visita que pode ser realizado 

de diferentes maneiras. As percepções quanto ao quesito de participar de maneira passiva ou 

participante foram questionadas às professoras: 

A gente procura não atrapalhar o trabalho dela (educadora) porque se deixar 

a gente interrompe bastante. Mas a gente poderia combinar com ela o que 

poderíamos retomar em sala. Pra não atrapalhar a gente fica de forma passiva 

mas ai no final a gente retoma com eles o que foi trabalhado. Quando eles 

retornam pra escola existe exercícios baseados no que foi visto, até mesmo 

durante a volta no ônibus a gente vai retomando o assunto”. I.N 

 

Eu também gosto de intervir porque como eu conheço a turma e seu da 

expectativa deles, e as informações que eles precisam para exercer a 

profissão, eu sempre vejo que tem algo que posso complementar. Eu sempre 

peço licença ao condutor da visita e eu complemento sim. A.A 

 

Diante das diferentes dinâmicas dos professores no espaço museal, percebe-se a 

importância de um investimento na formação dos mesmos para uma compreensão das 

especificidades da educação realizada no museu e a que é realizada na escola. O entendimento 

sobre a riqueza de aprendizagem que pode ser atribuída ao próprio professor como aos seus 

alunos surge através de vivências quanto as diferentes formas de conhecimento e espaços. Os 

museus e a atuação do ensino formal, como escolas e faculdades “são espaços sociais que 

possuem histórias, linguagens, propostas educativas e pedagógicas próprias. Socialmente são 

espaços que se interpenetram e se complementam mutuamente e ambos são imprescindíveis 

para formação do cidadão cientificamente alfabetizado”. (MARANDINO, 2001, p. 98) 
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Em última análise, é possível observar que existem aprendizagens significativas 

para os alunos que visitam o museu, estes são agentes que transformam suas expectativas 

quando estão no espaço museal. A entrevistada A3 e o aluno L.M relatam que 

Eu não imaginava que era assim. Quando fala de museu a gente pensa um 

monte de coisa tipo meio velha, mas aqui me surpreendi. A história da 

carnaúba utilizada pelo artesanato, as embalagens e como a gente poder usar 

esses materiais não industrializados, mas naturais.  

 

Eu aprendi que a carnaúba é muito importante para a cultura, para a história. 

L.M 

Conclui-se que, a visitação aos museus, o tempo que estes visitantes se debruçam 

a contemplação, a escuta, as aproximações dos objetos da exposição não se esgotam de 

significações e novas aprendizagens.  
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CONCLUSÃO 

A ação do educativo do Museu da Indústria pauta suas ações com os mais variados 

públicos de maneira que preze o envolvimento e a aprendizagens e, para isto, se reinventa a 

partir das suas formações com os educadores a fim de tornar-se cada vez mais exitosa com o 

público que visita o museu. Mesmo com poucos anos de atuação no espaço cultural da cidade 

de Fortaleza, é perceptível sua importância para o cenário cultural e educacional dos 

indivíduos que tiveram a oportunidade de visitar este espaço mesmo que de maneira 

pretenciosa. 

Neste breve ensaio entre museu e escola, buscamos afirmar e confirmar a partir 

da pesquisa realizada, as possibilidades advindas entre ambos espaços educativos para de 

forma que não se apresente o ensino formal como protagonista e vilão das situações de 

conhecimento ou desconhecimento daquilo que é possível ser transformado pela educação. 

Nas falas das professoras foi possível perceber a busca pelo museu como complemento da 

aprendizagem, existe uma predisposição ao diálogo e parcerias formativas.    

Além do ensino formal existem outras formas de atuação do educador pedagogo, 

talvez esta tenha sido a verdadeira intenção de buscar relacionar a escola com o museu, no 

sentido de gerar novos meios para se chegar a aprendizagem dos educandos, meios estes que 

não precisam ser engessados ou regrados somente entre os muros da escola.  

Observar as ações do núcleo educativo do MI desde ao pensamento da 

coordenação até o produto final, o visitante, é reconhecer a necessidade de valorização e 

reconhecimento deste espaço como patrimônio cearense.  Por isso, esse trabalho não busca se 

encerrar somente nesta pesquisa, pois foi possível analisar que ainda existem pressupostos 

teóricos que precisam ser melhor explanados. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIOS DAS ENTREVISTAS 

Objetivo Geral 

 Analisar o núcleo educativo do Museu da Indústria que se encontra na cidade de 

Fortaleza, com a finalidade de compreensão sobre como o núcleo desenvolve seu 

trabalho com o público escolar (pergunta destinada a coordenação) 

 De maneira geral, pretendemos conhecer o significado mínimo de percepção sobre 

os resultados das visitas mediadas aos museus aos alunos (pergunta aos alunos). 

 Discutir a importância dos museus e seus núcleos educativos no que concerne a 

formação transmitida pelo mesmos e sua contribuição para a aprendizagem das 

escolas regulares da cidade de Fortaleza. (Educativo) 
 

Educadores 
 

Nome:  

Idade: 

Curso: 

Faculdade: 

Semestre: 

Período no museu: 

Possui mais de uma graduação? 
 

1. Qual sua experiência com os museus na infância? 

2. Qual o nível de importância dos museus na sua vivência como cidadão? 

3. O que você entende por didática? Considera importante para sua mediação? 

4. Qual foi a sua intenção ao se tornar educador museal? 

5. Você considera essa experiência como educador museal importante para a sua 

formação acadêmica? 

6. Como a sua formação acadêmica influencia na sua prática profissional? 

7. Qual nível de importância das formações da ação educativa do museu para sua 

prática pedagógica como educador? 

8. Você considera que as aprendizagens informais fora do ambiente acadêmico e 

profissional influenciam na sua mediação? Se sim, de que maneira?  

9. Para você, qual a importância do espaço educativo na sua mediação?  

10. Como concebe a relação salarial com sua atuação no museu? Interfere na sua 

prática? 

11. Qual seu nível de satisfação com o trabalho que realiza? 

12. Para você, como o museu dialoga com o entorno onde está localizado? 

13. Qual sua relação com a gestão educativa do museu? 

14.   Para você,  o que difere a educação concedida pelos espaços não formais da escola 

regular? 

15. Para você, existe um diálogo entre escola e museu como via de aprendizagem? 

16. Existe alguma distinção entre visitantes de escolas particular e pública? 

17. Para você,  o que interfere negativamente e positivamente para o bom êxito de uma 

mediação? 

18. Existe feedback ou acompanhamento sobre sua prática mediativa por parte da 

coordenação?  
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19. Em uma situação suposital de uma nova exposição, como se dá a preparação 

educativa para a mesma? 

 

 

Questionário Ação educativa do Museu da Indústria 

Gestão do museu 
 

Nome do representante: 

Cargo ocupado: 

Tempo de profissão: 

Formação acadêmica: 
 

1. Qual a importância da ação educativa para o Museu da Indústria? 
 

2. Como o museu trabalha com a acessibilidade em seu espaço físico e de mediação nas 

exposições? 
 

3. Como o museu prepara os educadores para a mediação dos grupos escolares? 

4. De que maneira o museu dialoga com seu entorno? 
 

5. Para você, qual a contribuição dos museus para a escola? 
 

6. Como o museu dialoga ou pretende dialogar com a REM (Rede Educadores de 

Museu)? Qual seria a possível contribuição da mesma para o MI (Museu da 

Indústria)? 
 

7. Quais os projetos do setor educativo desenvolvido pelo museu? 
 

8. Qual o tipo de formação concedida aos educadores de museus? Características e 

especificidades. 
 

9. Os educadores têm o retorno por parte da coordenação sobre a qualidade do seu 

trabalho nas mediações com os grupos escolares? De que maneira? 
 

10. Quais as propostas do setor educativo para melhorias no que tange a despertar o 

interesse dos públicos visitantes para conhecerem as exposições do Museu da 

Indústria? 
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PÚBLICO ESCOLAR: 
 

Alunos 
 

Nome: 

Sexo: 

Idade: 

Escola: 

Série: 
 

1. É sua primeira vez nesse museu? 

 

2. Quantos museus você já visitou? 

 

3. Qual foi sua expectativa ao vir para este museu? 

 

4. O que você achou mais interessante sobre o que o educador falou sobre a exposição? 

 

5. A professora (o) explicou sobre a visita que faria ao museu? De que maneira? 

 

6. A visita é importante para alguma disciplina da sua escola? 

 

7. O que mais lhe atraiu no Museu da Indústria?  

 

8. O que mais gostou de conhecer e que desconhecia? 
 

 

9. O que você gostaria de conhecer melhor sobre o museu e não obteve resposta? 

 

10. O que você aprendeu com a visita? 

 

11. Considera que a visita foi importante para sua aprendizagem? 
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Professores 
 

Nome: 

Idade: 

Escola: 

Disciplina: 

Tempo de atuação na profissão: 
 

1. Qual sua relação com museus desde a infância? Considera diferente do que está sendo 

apresentado agora? 

2. Você tem conhecimento de que existe um núcleo no museu preparado para atender as 

escolas que o visitam? 

3. Você já conhecia a exposição que está apresentando aos seus alunos? Acha importante 

uma visita prévia para pensar pedagogicamente sobre o que está exposto? 

4. Para suas aulas o que pode ser aproveitado sobre a mediação que o educador está 

ofertando a sua turma? 

5. Como você se avalia no momento da visita ao museu? Se reconhece de forma passiva 

ao que está sendo mediado ou de maneira participante? 

6. Há um planejamento e consciência dos alunos do que será visto e aprendido na ida ao 

museu?  

 

 

7. Qual a intenção primeira quando se objetiva visitar determinado museu? 

 

8. Na sua opinião, quais contribuições da educação não formal para a escola? 

9.  Existe uma preparação para visitar ao museu? Como ocorre? 

10. Suas expectativas para essa visita estão sendo ou foram cumpridas durante a visitação? 

11. Nas formações continuadas, já ocorreu a menção sobre museu como espaço educador 

e contribuinte para a educação formal? 

12. O que você na visita que pode contribuir para suas aulas?   
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ANEXO 2-  PORTFÓLIO IBRAM- MUSEU DA INDÚSTRIA 
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