
Relatório final da oficina 01. Educação em Museus: a produção de material 

educativo para os museus da Colônia de Pelotas 

Primeiro encontro: 12 de maio de 2014 das 14 às 16 horas 

 Neste primeiro encontro foram discutidos alguns conceitos de ação educativa em 

museus, por exemplo: 

Qual a diferença entre museu e escola? 

O que é ação educativa? 

Para que ação educativa? E para quem? 

Relação acervo e Educação. 

 Elementos a serem considerados ao se planejar uma ação educativa: público, 

espaço, viabilidade, objetivo e avaliação.  

 Com o intuito de responder esses questionamentos debatemos o texto: Falando 

de Ação Educativa em Museus.  

 Além disso, buscou-se estabelecer um tema comum aos museus para a produção 

de material. Os participantes da oficina sugeriram vários temas com esta característica: 

vinho; pêssego; futebol; ervas medicinal; baile; elementos da paisagem e do acervo; 

alimentação; profissões; etnias; e estrutura fundiária de Colônia. 

 

Segundo encontro 19 de maio, das 14 às 16 horas  

 Nesse dia os participantes da oficina conheceram exemplares de materiais 

educativos de várias instituições que compõem o acervo do LEP1. A partir desse acervo 

e considerando as dos museus em questão passou-se a debater sobre o material que seria 

produzido na próxima semana, dia 26 de maio. Após muita conversa e ideias, optou-se 

por fazer um painel para cada museu com imagens do museu, do acervo e do seu 

entorno com o qual os visitantes do museu possam interagir. 

 A ideia inicial é de produzir um conjunto de imagens em que o visitante possa 

identificar o que pertence ao museu e ao seu entorno e o que não faz parte daquele 

contexto.  

                                                           
1
  Este projeto pretende refletir sobre os museus como agentes educativos e colaborar para a qualificação 

das ações educativas desenvolvidas por estas instituições. Para tanto se investiga as ações educativas 

desenvolvidas em diversas instituições museológicas do Rio Grande do Sul. Além disso, constituiu uma 

Mediateca, que reúne material educativo e de divulgação produzido por diversos museus e por 

instituições, nacionais e internacionais, voltadas para o patrimônio e o disponibiliza para consulta, 

oportunizando o contato com diferentes experiências educativas.  Mais informações estão disponíveis no 

site: wp.ufpel.edu.br/lep  e na pagina no facebook: www.facebook.com/Lepparaopatrimonio 

 



 Para isso, cada equipe trará para o próximo encontro, os seguintes materiais: 1 

folha de isopor, tamanho 1 m X 1, 5 m; 2 folhas de EVA (na cor de preferência de cada 

museu); alfinetes; 20 imagens (tamanho postal: 10X15), as imagens podem ser do 

acervo do museu, da exposição, do prédio, do entorno. 

 

Terceiro encontro, 26 de maio das 14 às 16 horas 

 Essa tarde foi dedicada à produção do material, a equipe de cada museu para 

montar seu painel da maneira que melhor se adequasse às demandas dos respectivos 

museus. 

  

 Ao fim da elaboração do material, realizou-se uma avaliação da oficina, onde os 

participantes falaram acerca de suas impressões sobre a condução da oficina e sobre a 

importância da educação para o patrimônio. 

 

Considerações Finais 

 Com o andamento da primeira oficina do programa identificamos que esta 

auxiliou os museus a refletirem sobre o processo educativo, sobre a aplicabilidade e a 

viabilidade das ações em seus espaços. A oficina partiu do princípio de produzir um 

material educativo de forma simples e fácil, contextualizando com a realidade dos 

museus locais, contudo que possa ser utilizado o mesmo material em diversos projetos 

de forma dinâmica e profícua. 

 A proposta inicial da confecção do material era de um único painel para os 

quatro museus convidados, porém conforme o desenvolvimento da oficina verificou que 

cada museu possuía uma necessidade diversificada e a partir disso cada museu 

estabeleceu um uso diversificado para o painel.   

 Ao final desta primeira oficina do programa podemos perceber que as 

instituições museológicas possuem uma sensibilidade no que tange as questões 

educativas, porém faltava-lhes incentivo e a oportunidade com o contato do material de 

outras instituições para inspiração o que foi oportunizado pela Mediateca do LEP. 

 


