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O Núcleo de Educação Terra Firme pertence ao Museu Biológico do Instituto Butantan, um dos principais 
pontos turísticos da cidade de São Paulo (Brasil). Inaugurado em março de 2006, tem como objetivos promover 
a educação e divulgação em ciências, possibilitando a formação de educadores, a elaboração de novas 
tecnologias educacionais e o atendimento de públicos escolar e geral. Têm-se como pressupostos o 
desenvolvimento do raciocínio científico, e não somente a transmissão de informações, além do foco nas 
temáticas “animais perigosos”, “conservação” e “saúde”. Para isso, as pesquisas científicas geradas na 
instituição, bem como os diversos conhecimentos produzidos sobre animais perigosos e saúde pública, são 
alvos de interesse da equipe educativa do Núcleo. Num momento de demanda crescente, por parte de 
diferentes públicos, por um processo de alfabetização científica, entender como os animais considerados 
perigosos fazem parte de um contexto que não contrapõe o ambiental ao cultural, é fundamental para a 
conservação dessas espécies. A produção de materiais educativos e a formação de educadores também são 
consideradas pela equipe como importantes ferramentas para o desenvolvimento de uma postura crítica em 
relação à ciência. Nesse sentido, o Núcleo tem um relevante papel no fortalecimento das ações de educação 
não-formal já desenvolvidas pela Instituição. O projeto é apoiado pela Financiadora de Estudos e Projetos 
(FINEP/Ministério da Ciência e Tecnologia) e executado por uma instância estadual pública (I. Butantan). A 
audiência compreende escolares de diferentes idades, além de participantes de organizações não 
governamentais. A produção de materiais didáticos inclui a elaboração de jogos educativos, fôlderes de 
divulgação, apostilas e kits com peças biológicas, réplicas e esculturas. Já as atividades de atendimento ao 
público (“Animais perigosos”, “Quem mexeu na minha casa?”, “Metamorfose das borboletas” e “Insetos 
perigosos”) compreendem aulas interativas com manuseio de objetos, trilhas monitoradas, dinâmicas e visitas 
às exposições do Museu. Além disso, são realizados cursos de formação sobre educação em museus e outros 
temas relacionados ao Projeto. Em oito meses, foram recebidos 780 visitantes, em sua maioria alunos de 
escolas públicas (56%).  Desde 2005, considerando a fase experimental, 75 educadores participaram do curso 
de formação, além de 140 visitantes participantes dos cursos “Serpentes” e “Animais peçonhentos”. O Projeto 
tem sido avaliado pela equipe e por professores visitantes. Reuniões sistemáticas, questionários para visitantes, 
entrevistas por telefone e análise de gravações em vídeo e áudio são alguns dos instrumentos utilizados para 
as avaliações processuais e de produtos. As perspectivas do Núcleo envolvem a ampliação das ações 
desenvolvidas, fomentando a parceria com a Secretaria Estadual de Educação e o aprimoramento do material 
didático produzido e das atividades de divulgação (visitas a escolas e grupos de ciências, feiras, programas de 
férias, exposições, dinâmicas, cursos, trilhas interpretativas etc). 
 
Introdução: Os processos de divulgação e educação em Ciências vêm tomando grande 

importância, principalmente a partir do último quarto do século passado, frente à demanda 

crescente apresentada pela sociedade em relação à apropriação do conhecimento científico 

(FAYARD, 1999). Entre os ambientes educacionais atualmente engajados nesses processos, 

encontram-se os museus e centros de ciência (VAN-PRAËT, 2003). Nesses espaços, o 

indivíduo tem a possibilidade de dar sentido ao que percebe usando uma série de estratégias 

interpretativas, incluindo aspectos pessoais (relacionados a construções mentais existentes e 

modelos em que os visitantes baseiam suas experiências), sociais (relacionados a 

influências de indivíduos significativos, como familiares, amigos, colegas) e políticos 
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(relacionados à comunidade interpretativa à qual pertence) (HOOPER-GREENHILL, 1999).  

Dessa forma, no projeto aqui apresentado, considera-se o visitante como membro de uma 

comunidade interpretativa, que utiliza seu conhecimento especializado, suas categorias de 

entendimento, seus modos de comunicação, seus conceitos familiares, para dar sentido ao 

discurso exposto. Torna-se evidente, portanto, a importância de se estruturar um setor 

interpretativo no Museu Biológico do Instituto Butantan, para a facilitação da relação entre 

seu público e suas ações educativas e comunicacionais. 

  

O Núcleo de Educação Terra Firme: Pertencente ao Museu Biológico do Instituto Butantan 

(IBu), reconhecida instituição brasileira de pesquisa e produção em saúde, o Núcleo está 

localizado em uma área verde de aproximadamente 40.000m2, coberta por vegetação 

secundária, com espécies endêmicas de Mata Atlântica e exóticas, regenerada após 

diferentes ocupações. Foi inicialmente idealizado pelo diretor do Museu, Giuseppe Puorto1, e 

pelo diretor da Divisão de Desenvolvimento Cultural do IBu, Henrique Canter, que tinham 

como ideais criar um núcleo voltado para a Educação Ambiental. Com a aprovação de 

projetos apoiados pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), do Ministério da Ciência 

e Tecnologia, para reforma de infra-estrutura e implementação de atividades educativas, 

finalmente foi criado o Núcleo de Educação Terra Firme, em março de 2006, com objetivos 

de promover a educação e divulgação em ciências, possibilitando a formação de 

educadores, a elaboração de novas tecnologias educacionais e o atendimento de públicos 

escolar e geral. Foi formado, então, um setor interpretativo que tem como pressupostos o 

desenvolvimento do raciocínio científico, e não somente a transmissão de informações, além 

do foco nas temáticas “animais perigosos”, “conservação” e “saúde”. Estão envolvidos, direta 

ou indiretamente, 31 funcionários da instituição (pesquisadores, monitores, técnicos e 

pessoal de apoio e limpeza), além de 04 bolsistas-estagiários de programas de 

aprimoramento profissional. Atualmente, o Núcleo atua em quatro frentes distintas: 

I. Produção de material didático e de divulgação: O Núcleo de Educação Terra Firme, 

além de desenvolver atividades para o público, também tem como objetivo produzir novos 

materiais didáticos para uso em oficinas próprias e em atividades realizadas pelas escolas 

visitantes, visando a continuidade da proposta desenvolvida pela equipe. 
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Em 07 meses, foram elaborados modelos de apostilas, jogos educativos, peças biológicas, 

cartazes, quebra-cabeças e pôsteres interativos imantados, dioramas, representações de 

animais em diferentes materiais, além de cenários e figurinos para teatro e contação de 

histórias.  Todo o material produzido é resultado de reflexões da equipe educativa, 

considerando-se os objetivos e pressupostos do Núcleo. Por isso, foram elaborados objetos 

tridimensionais, considerados como um dos elementos museais (Van-Präet, 2003), que 

permitem uma aproximação entre os conhecimentos prévios dos visitantes e suas novas 

representações criadas. Além dos objetos, foram utilizadas imagens, não somente para 

acercar-se desses conhecimentos prévios, mas também para ampliar as percepções dos 

visitantes sobre determinadas informações científicas.  A produção desse material é 

continuamente avaliada para que sejam feitas modificações necessárias para futura 

reprodução em larga escala. 

Parte do material produzido vem ainda do setor de taxidermia, também ligado ao Museu 

Biológico, onde são elaborados kits didáticos para uso nas atividades do Núcleo e para 

empréstimo a escolas e demais interessados. No ano de 2006, foram emprestados 57 kits, 

sendo: 32 “Animais Peçonhentos”, 11 “Artrópodes”, 07 “Serpentes”, 03 “Répteis”, 04 

“Anfíbios”. 

Já o trabalho de divulgação do Núcleo de Educação Terra Firme é realizado por meio de 

website institucional, endereçamento eletrônico, cartas, fôlderes e cartazes, para públicos 

escolar e aberto. Por mala direta e correio eletrônico, são atingidas, aproximadamente, 200 

escolas particulares do estado de São Paulo. Já as escolas estaduais e municipais são 

contatadas por meio das Diretorias de Ensino e de seus respectivos supervisores de ensino. 

Para isso, são enviadas mensagens eletrônicas com informações pertinentes ao projeto para 

as Diretorias e essas encarregam-se de encaminhá-las às escolas. Parte da divulgação é 

ainda realizada no Museu Biológico, onde são distribuídos fôlderes a professores e demais 

interessados que o visitam. 

II. Elaboração de atividades de atendimento ao público: As oficinas elaboradas pelo setor 

interpretativo são voltadas para grupos de 10 a 15 visitantes, previamente agendados, de 

diferentes faixas etárias e origens (escolares, escoteiros, ativistas, militares etc.).  São 

continuamente reestruturadas pelos educadores, por meio de observação direta das 

atividades e reuniões avaliativas. Entre as atividades elaboradas, estão: 
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a. Animais Perigosos: Essa oficina é a mais procurada pelos escolares, sendo o foco 

principal das atividades do Núcleo. Como o Instituto Butantan é internacionalmente 

reconhecido por suas pesquisas sobre animais venenosos, essa aula torna-se um importante 

meio de divulgação dos conhecimentos científicos produzidos por essa instituição. Dessa 

forma, tem-se como objetivo estimular os participantes a elaborarem hipóteses a respeito de 

quais animais são perigosos ou não, a partir de seu conhecimento prévio, das discussões do 

grupo e das informações trazidas pelos educadores. Em um primeiro momento, o 

participante é convidado a observar objetos (animais vivos e taxidermizados, réplicas, peças 

biológicas etc.), negociando diferentes conhecimentos e chegando a um consenso de grupo 

sobre periculosidade.  Em seguida, o visitante é direcionado a fazer uma trilha na mata, 

observando e identificando animais ou estruturas dos mesmos e suas interações com o 

ambiente, incluindo o ser humano. Com isso, pretende-se desenvolver atitudes voltadas para 

a conservação. Ao final dessa atividade, é simulado um acidente ofídico, sendo que um dos 

participantes deve socorrer uma vítima da forma em que acredita ser a ideal. A partir disso, 

os integrantes têm contato com os procedimentos considerados cientificamente adequados. 

No fechamento dessa atividade, é discutida a importância do veneno produzido pelos 

diversos animais estudados no Instituto Butantan, ressaltando a possibilidade de obtenção 

de fármacos e outros derivados a partir dessas toxinas e evidenciando a necessidade de sua 

preservação. Entretanto, busca-se enfatizar não somente o valor utilitário desses animais, 

mas também o ecológico, o ético e o estético. Há três versões dessa atividade, voltadas para 

públicos de diferentes faixas etárias. Em 2006, essa oficina atingiu mais de 500 visitantes. 

b. Animais Perigosos – lendas e crendices: O objetivo principal dessa atividade é 

desenvolver o pensamento hipotético dos alunos por meio de observações e experimentos, 

partindo de lendas e crendices mais comuns da cultura popular brasileira. Desse modo, os 

visitantes são convidados a reconhecer alguns aspectos da biologia das serpentes, 

principalmente de sua história natural, tais como morfologia, sentidos, alimentação e defesa, 

utilizando aspectos dos métodos científicos para questionar algumas lendas e crendices. 

Para as observações e experimentações, são utilizados serpentes vivas, peças biológicas, 

instrumentos musicais, dioramas, aparelhos médicos e imagens. Com esses materiais, os 

visitantes são instigados a refletir sobre cada crendice, construindo hipóteses para apóiá-la 
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ou rejeitá-la, a partir de suas experimentações, conclusões e valores. Essa oficina destina-se 

a adolescentes e adultos. 

c. Insetos Venenosos: O objetivo dessa atividade é despertar a curiosidade sobre os insetos 

considerados de interesse médico. Após uma iniciação sobre a biodiversidade e abundância 

dos insetos em geral, a partir de imagens e animais vivos, taxidermizados ou em réplicas, o 

foco passa a ser os insetos venenosos. Nessa atividade, crianças de 03 a 06 anos recebem 

peças tridimensionais confeccionadas em pano que, ao serem montadas em grupos como 

um quebra-cabeça, formam seis insetos que podem causar acidentes: vespa, abelha, potó, 

formiga, maria-fedida e taturana. Após a montagem, cada grupo apresenta o inseto para o 

restante dos alunos, com a mediação de educadores. Em seguida, com o uso de objetos 

adaptados (como funis representando ferrões), são incumbidas de defender sua colméia 

(confeccionada em E.V.A.) dos coletores de mel por meio de atividades lúdicas. Com isso, 

além de ser abordada a estrutura das colméias e a divisão de trabalho, é discutida a 

importância dos insetos possuírem veneno para defesa e alimentação, bem como sua 

importância ecológica. 

d. Metamorfose das Borboletas: O objetivo dessa oficina é abordar os aspectos cíclicos do 

seres vivos, enfatizando borboletas e mariposas e evidenciando características de sua 

biologia, diversidade e formas de defesa. Essa atividade é proposta a grupos de crianças de 

03 a 06 anos, utilizando animais vivos e taxidermizados, além de material de apoio, como 

cenários de mata, casulo aumentado com capacidade para 17 pessoas e ornamentos. Por 

meio de contação de história, é ilustrado o ciclo de vida das mariposas, que é 

simultaneamente vivenciado pelos visitantes. Esses utilizam figurinos que representam cada 

fase do processo de metamorfose. No ano de 2006, essa atividade foi desenvolvida com 

aproximadamente 50 visitantes. 

e. Quem mexeu na minha casa?: Nessa oficina, crianças de 07 a 10 anos e adolescentes 

têm a oportunidade de compreender como algumas espécies de cobras e outros animais 

conseguem viver em determinados locais. Durante a atividade, as crianças constroem 

dioramas de biomas brasileiros, utilizando-se de plantas vivas, animais taxidermizados, 

argila, areia, água e miniaturas de elementos antrópicos. Em seguida, são convidadas a 

pensar sobre os principais impactos de diferentes biomas, por meio de imagens imantadas 

em forma de quebra-cabeça a ser solucionado em grupo. No fechamento da atividade, são 



X Reunión de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe  
(RED POP - UNESCO) y IV Taller “Ciencia,  Comunicación y Sociedad” 

San José, Costa Rica, 9 al 11 de mayo, 2007 
6 

levantadas hipóteses para minimização de problemas ambientais. Foram recebidos 125 

crianças e adolescentes nessa atividade. 

 III. Oferecimento de cursos de formação de educadores: Os cursos desenvolvidos no 

Museu Biológico abrangem temas relacionados a informações básicas sobre animais 

perigosos e educação em museus e são destinados a profissionais ligados às áreas da 

educação, segurança do trabalho, saúde, turismo e graduados e/ou graduandos de cursos 

afins. Os objetivos dos cursos são promover a divulgação científica sobre animais 

venenosos, conservação e relação homem-ambiente e formar agentes multiplicadores com 

habilidade de elaboração de novas ações didáticas. Os cursos, com duração de 40 horas, 

incluem atividades expositivas e práticas promovidas por pesquisadores e profissionais da 

área, ocorrendo semestral e/ou anualmente e contando com turmas de aproximadamente 50 

alunos cada.  Desde 2005, considerando a fase experimental, 75 educadores participaram do 

curso “Educação em Museus” e 140 visitantes, dos cursos “Serpentes” e “Animais 

peçonhentos”. 

IV. Avaliação: O setor interpretativo do Museu Biológico realiza pesquisas avaliativas 

constantes sobre as ações realizadas, incluindo não somente avaliações das atividades 

específicas descritas anteriormente, mas também das relações estabelecidas pelo público 

com as exposições do Museu. Dessa forma, são feitas avaliações processuais e de produtos, 

com análise de oficinas, determinação de perfil de público e uso da exposição. Como 

instrumentos de coleta de dados, são utilizados questionários e entrevistas com visitantes, 

entrevistas por telefone, reuniões sistemáticas da equipe, gravações em vídeo e áudio das 

atividades e observação direta do uso das exposições pelos visitantes.  

Nesse artigo, serão detalhadas apenas as avaliações sobre o uso das exposições. Foram 

analisadas a exposição de longa duração, com 77 aparatos (68 biodioramas, 01 vitrina sobre 

Reprodução, 01 vitrina sobre Osteologia e 07 pôsteres), e uma exposição temporária sobre 

serpentes de ilhas do Estado de São Paulo, com 08 aparatos (01 vitrina abordando elevação 

do nível do mar, 02 dioramas com réplicas de serpentes e 05 pôsteres). Para isso, foram 

seguidos procedimentos propostos por Diamond (1999), utilizando-se ferramentas 

observacionais de contagem e movimentação de visitação (timing e tracking), para 

diagnóstico do público visitante e levantamento de modos de interação exposição/visitante. A 

análise de freqüência foi feita em cada dia da semana, durante oito horas diárias 
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intercaladas. Foram diferenciados o sexo, a faixa etária presumida e a composição de grupo 

de cada visitante. As categorias de idade foram adaptadas a partir de Diamond (1999), sendo 

definidas como: a) criança (0-12 anos), b) adolescente (13-20), c) adulto (21-40), d) adulto 

médio (41-60) e adulto sênior (mais de 60). Para observar a movimentação do público 

visitante, foram elencados aleatoriamente visitantes para acompanhamento minutado do 

percurso realizado durante a visita ao museu. Em um croqui da exposição, foram registrados 

a seqüência e o tempo de visita aos aparatos observados pelos visitantes escolhidos, bem 

como os comportamentos manifestados em cada um deles (ignora, lê, interage com 

companheiro, interage com animal, interage com monitor, recebe monitor e/ou registra por 

escrita ou fotografia). Os visitantes foram posteriormente entrevistados, com um roteiro base 

previamente elaborado, procurando-se identificar características pessoais (nome, idade, 

profissão, procedência), objetivo da visita e demandas de visitação. 

Utilizando-se esses métodos, é possível compreender o perfil da audiência do Museu 

Biológico, adequando as atividades propostas. Em relação ao público aberto, pesquisado em 

período de recesso escolar, foram amostrados 3994 indivíduos (aproximadamente 16.000 

visitantes mensais), tendo o público feminino e masculino representatividade semelhantes 

(X2=1,16; 0,50<P<0,25; gl=1). As categorias etárias com maior número de visitantes foram a 

de crianças (0-12 anos) e de adultos (21-40) (Tabela 1) (X2=1475,27; P<<<0,001; gl=4).  

 

 

 

Idade Número de visitantes 

Criança (0-12 anos) 1120 

Adolescente (13-20) 460 

Adulto (21-40) 1587 

Adulto médio (41-60) 559 

Adulto sênior (mais de 60) 268 

 

Os grupos visitantes foram constituídos principalmente por trios (n=313, 939 visitantes) e 

quartetos (n=231, 924 visitantes). Individualmente, apenas 34 visitantes foram ao museu 

(Tabela 2) (X2=10901,91; P<<<0,001; gl=5). 

Tabela 1. Número de visitantes semanais por categoria etária. 
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Constituição Número de grupos Número de visitantes 

Individuais 34 34 

Duplas 285 570 

Trios 313 939 

Quartetos 231 924 

Quintetos 100 500 

Sextetos (ou mais) 62 827 

 

 

Para entender como esse público interage com as exposições, foram amostrados 15 

indivíduos, com observação direta de seu timing e tracking, além dos comportamentos 

manifestados. Com esses dados, é possível levantar o Poder de Atração e de Retenção dos 

aparatos e categorizar padrões comportamentais.  

Quanto ao Poder de Atração (número de aparatos visitados), observa-se que os 15 visitantes 

analisados pararam 842 vezes em aparatos individuais, caracterizando que, dos 85 aparatos 

presentes na exposição de longa duração, um visitante pára, em média, em 56,1 (66%). O 

número total de visitas a aparatos foi de 899, sendo que cada visitante realizou, em média, 

59,9 aproximações. O número médio de retornos a aparatos foi igual a 3,8, sendo que os 

dioramas maiores, localizados no início da exposição (iguanas, sucuris, cascavéis, 

periquitambóia) apresentaram maior índice de retorno. A exceção é a vitrina sobre 

osteologia, localizada ao final da exposição. 

Treze aparatos foram considerados como altamente atrativos (receberam mais de 75% dos 

visitantes), sendo que as serpentes píton e naja, espécies exóticas, são as mais atrativas 

(100% dos visitantes). Apenas dois dos aparatos altamente atrativos (vitrina sobre 

reprodução e diorama com réplica de jararaca-anã) não apresentam animais vivos. Entre os 

atrativos (visitados por 51 a 75% dos visitantes, n=31) e pouco atrativos (de 26 a 50%, n=28), 

encontram-se dioramas com animais vivos de diferentes grupos, além de uma vitrina com 

ossos de diferentes animais e um diorama com réplica de jararaca-ilhoa. Entre os menos 

Tabela 2. Número de grupos e de visitantes por constituição de grupo. 
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atrativos (até 25% de visitação, n=13), estão os pôsteres informativos. Houve diferença 

significativa entre o número de aparatos visitados por homens e mulheres (one-factor 

ANOVA, F(1, 13)=8,0450; p=0,01402), sendo que as mulheres interagem com um maior 

número de aparatos (µ♀= 62,5, SD=8,65; µ♂= 56,1, SD 10,0). Apesar de adultos seniores 

apresentarem uma tendência a interagir com um maior número de aparatos, essas 

diferenças não foram consideras significativas (one-factor ANOVA, F(3,11)=0,80450, 

p=0,51714).  

Quanto ao Índice de Retenção, os visitantes permaneceram, em média, 10,5 minutos nos 

aparatos visitados, despendendo, nessa atividade, 38,5% do tempo total de sua visita à 

exposição (µ= 27,3min). Em média, cada visitante permaneceu 10,6 segundos em cada um 

dos aparatos visitados. Aproximadamente um terço dos aparatos não retiveram os visitantes 

por três ou mais segundos. Entre os que retiveram o visitante por mais tempo, estão a vitrina 

de osteologia, com ossos de diferentes animais (39,9s), e os biodioramas de sucuris (27,7s) 

e de iguanas (26,8s). Já os biodioramas de caiçaca, de escorpião-marrom e de  perereca-

babenta  foram os que apresentaram menor Índice de Retenção (3,2s). Quanto à idade, não 

houve diferença significativa no tempo gasto em cada aparato (one-factor ANOVA, 

F(3,11)=0,15306, p=0,92554). Apesar de mulheres interagirem com um maior número de 

aparatos, o gênero não influenciou no poder de retenção dos mesmos (one-factor ANOVA, 

F(1,13)=1,5032, p=0,24193) ou no tempo total de visita (one-factor ANOVA, F(1, 13)=2,9388, 

p=0,11020). 

Quanto aos comportamentos apresentados pelos visitantes, não foram considerados nessa 

análise os seis aparatos (5,9%) que não retiveram os visitantes, ou seja, não prenderam sua 

atenção por três ou mais segundos. Entre eles, os pôsteres sobre MIT, animais peçonhentos 

e animais não peçonhentos foram totalmente ignorados (0s). Entre os biodiromas e outros 

elementos expositivos que propiciaram interação visitante/exposição, ressaltam-se, em 

relação a cada comportamento manifestado: 

I. Leitura de legenda: os dois biodioromas (píton e cascavel) com maior índice de leitura de 

legenda atingiram 40% dos visitantes. Dos 80 aparatos não-ignorados, sete não foram lidos. 

Em média, cada visitante lê 12 legendas (15%) por visitação. 

II. Interação com companheiro(s) do grupo: esse comportamento foi propiciado pela maior 

parte dos aparatos (n=75; 93,7%). Em 23 biodiromas, a interação dentro do grupo foi 
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estimulada em mais de 50% das visitas. O biodiroma de jibóias promoveu a maior interação 

(80%). Mais uma vez, os pôsteres despertaram pouca ou nenhuma interação dentro do 

grupo. 

III. Interação com monitor: em 40 aparatos (50,0%), os visitantes buscaram alguma forma de 

interação com o monitor. Entretanto, nenhum aparato propiciou essa interação a mais de 

15% dos visitantes.  

IV. Registro: não houve registros escritos e poucos foram os fotográficos (14 aparatos, 

17,5%). O aquário com tartarugas e os biodioramas da píton albina, de iguanas e de cobra-

bicuda foram fotografados por 10% a 20% dos visitantes. 

V. Interação com animal: a totalidade dos visitantes teve alguma forma de interação com os 

animais vivos e/ou taxidermizados (olhou, gesticulou, bateu no vidro e/ou emitiu sons). Treze 

dioramas (16,3%) promoveram interação com animal em mais de 80% dos visitantes. Entre 

eles, estão os boídeos e outros répteis aclimatados nos maiores biodioramas. Os aparatos 

que promoveram menor interação com o animal são aqueles que se apresentam em uma 

série extensa (como uma seqüência de terrários com jararacas de diferentes espécies) ou 

que oferecem dificuldades de observação.  

Os dados obtidos nessa avaliação permitiram que a equipe do setor interpretativo 

propusesse modificações na exposição, bem como na produção de materiais didáticos para 

o público visitante e de materiais de divulgação para públicos específicos.  Vale ressaltar que 

pesquisas como essas, ao analisar a interação museu/visitante, possibilitam reflexões 

importantes para a equipe educativa e comunicacional da instituição, por trazer elementos de 

avaliação e reestruturação da exposição vigente. Conhecer o(s) público(s) visitante(s) em 

detalhes e entender como interpreta(m) a exposição são ferramentas imprescindíveis para 

que o trabalho educativo dentro de museus seja desenvolvido com maior qualidade. 

 

Continuidade: As perspectivas do Núcleo envolvem a ampliação das ações desenvolvidas, 

fomentando a parceria com a Secretaria Estadual de Educação e o aprimoramento do 

material didático produzido e das atividades de divulgação (visitas a escolas e grupos de 

ciências, feiras, programas de férias, exposições, dinâmicas, cursos, trilhas interpretativas 

etc). Quanto às avaliações, além de análises como as realizadas nesse estudo, a equipe 

pretende entender como a aproximação visitante/ações educativas influencia as tomadas de 
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decisão posteriores à visita, considerando essa questão como fundamental para a 

elaboração de uma ação coerente com os objetivos e desejos da equipe 

educativa/comunicacional. 
 
Colaboradores: participaram ainda da elaboração desse artigo monitores e bolsistas do Museu 
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