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Resumo 

Souza, Renata do Nascimento de; Carvalho, Maria Cristina Monteiro P. de. 

O pedagogo e os espaços não escolares: a atuação nos museus. Rio de 

Janeiro, 2016. 121 p. Dissertação de Mestrado – Departamento de 

Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

 

O egresso do curso de Pedagogia tem a possibilidade de atuar em espaços 

não escolares. Esta pesquisa teve como objetivo investigar a atuação do pedagogo 

nos museus, entendido aqui como espaço de educação não formal. Buscando 

compreender a atuação do pedagogo nesses espaços, a pesquisa surgiu diante das 

seguintes questões: Quais atividades o pedagogo realiza no museu? Há 

especificidades na atuação do pedagogo no museu? O pedagogo pode contribuir 

para o desenvolvimento das atividades do museu? A formação inicial em 

Pedagogia é suficiente para a atuação desse profissional? Como é a inserção do 

pedagogo nas instituições museais? Qual é o papel do pedagogo no museu? Para 

tanto, foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, com a realização de 

entrevistas semiestruturadas com cinco pedagogos que atuam em instituições 

museais da cidade do Rio de Janeiro no segundo semestre de 2015. Constatou-se, 

ao final da pesquisa, que as atividades realizadas pelos entrevistados estão 

permeadas pelos conhecimentos pedagógicos, característicos da formação inicial, 

embora a presença de disciplinas sobre os espaços não escolares não seja 

frequente nos currículos do curso de Pedagogia das universidades de maior 

destaque na cidade do Rio de Janeiro. Por último, destaca-se que a contribuição do 

pedagogo para as equipes museais está diretamente relacionada ao novo papel 

social dos museus, isto é, ao debruçar-se sobre os diferentes processos de 

aprendizagem dos visitantes, propondo estratégias de ensino apropriadas, o 

profissional da área de Pedagogia pode contribuir para o processo de 

democratização e usufruto desses espaços. 

 

 

Palavras-chave 
 

Curso de Pedagogia; atuação profissional; pedagogo; educação não formal; 

museu.  
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Abstract 

Souza, Renata do Nascimento de; Carvalho, Maria Cristina Monteiro P. de 

(Advisor). The educationalist and the non-school spaces: the acting in 

museums. Rio de Janeiro, 2016. 121p. MSc. Dissertation - Departamento de 

Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.  

 

 

It is a possibility for the educationalist to work in non-school spaces. The 

objective of this research was to investigate the educationalist acting in museums, 

which are understood as non-formal educational spaces. Trying to understand the 

educationalist work in such spaces, this research emerged from the following 

questions: What activities do educationalists do in a museum? Are there any 

specificities in the job of these professionals in museums? Can educationalists 

contribute to the development of museum activities? Is an educationalist 

undergraduate work enough to perform adequately in this context? How is an 

educationalist placed in museums? What is the purpose of an educationalist in 

museums? Therefore, a qualitative research was carried out, in the second half of 

2015. Five educationalists who work in museums in the city of Rio de Janeiro 

were interviewed in semi-structured interviews. By the end of the research it was 

possible to realize that educationalist activities in a museum are permeated by 

pedagogic knowledge from undergraduate studies although the presence of 

disciplines about non-school spaces is not common in the undergraduate 

curriculum of an educationalist in the most important universities in the city of 

Rio de Janeiro. This research highlights that an educationalist´s contribution to 

museums is related to the new social role of this space, that is, once supported by 

knowledge of the different processes of learning, an educationalist can contribute 

to democratization and enjoyment of museums by proposing appropriate teaching 

strategies. 

 
 
Keywords 

 

Pedagogy course; professional acting; educationalist; non-formal education; 

museum. 
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1 
Introdução 

A questão da atuação do pedagogo em espaços não formais de educação 

sempre me inquietou desde os tempos da graduação em Pedagogia na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), concluída em março de 2009. 

Logo no primeiro período, na disciplina Introdução à Pedagogia: História, 

Formação e Campos de Atuação, as Diretrizes Curriculares para o Curso de 

Pedagogia foram apresentadas para minha turma e nos deparamos com o termo 

“espaços não escolares”. Mas o que isso queria dizer? Onde poderíamos atuar 

quando concluíssemos o curso? As incertezas eram muitas. 

Hoje, já atuando como pedagoga, essas incertezas continuam a fazer parte 

das discussões com os meus colegas da Universidade Federal Fluminense, na qual 

integro um grupo de trabalho formado por pedagogos que desenvolvem um 

projeto de orientação educacional para os alunos do curso de graduação em 

Pedagogia. No atendimento aos alunos, sempre surgem questões sobre os espaços 

de trabalho do pedagogo, alguns deles não desejam atuar no espaço escolar, 

acarretando, às vezes, no abandono do curso. 

Assim, o meu interesse em investigar a atuação do pedagogo em espaços de 

educação não formal surgiu dessas incertezas que não foram se diluindo ao longo 

da formação e da atuação profissional, e o museu como espaço educativo emergiu 

da minha inserção no Grupo de Pesquisa em Educação, Museus, Cultura e 

Infância (GEPEMCI), coordenado pela minha orientadora professora Cristina 

Carvalho. Aventurei-me, então, a investigar a atuação do pedagogo no museu. 

Desta forma, a pesquisa aqui apresentada tem como objetivo investigar a 

atuação do pedagogo em espaços não formais de educação, especificamente no 

museu. Isto é, me proponho a desvendar o trabalho do pedagogo nas instituições 

museais. Quais atividades o pedagogo realiza no museu? Há especificidades na 

atuação do pedagogo no museu? O pedagogo pode contribuir para o 

desenvolvimento das atividades do museu? A formação inicial em Pedagogia é 
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suficiente para a atuação desse profissional? Como é a inserção do pedagogo nas 

instituições museais? Qual é o papel do pedagogo no museu? 

Do objetivo da pesquisa é possível inferir duas hipóteses: o museu é um 

espaço de atuação do pedagogo e o museu é um espaço de educação. O museu 

como espaço educativo já é um assunto muito debatido pelos estudiosos da área e 

encontra eco na carta de Belém/Pará, documento do Instituto Brasileiro de 

Museus (IBRAM), sobre os Princípios e Parâmetros para a criação e posterior 

implementação da Política Nacional de Educação Museal1. Na carta, são 

apresentados cinco princípios para a elaboração da Política Nacional de Educação 

Museal. 

 
PRINCÍPIO 1: Estabelecer a educação museal como função dos museus 

reconhecida nas leis e explicitada nos documentos norteadores, juntamente com a 

preservação, conservação, comunicação e pesquisa. 

PRINCÍPIO 2: A educação museal compreende um processo de múltiplas 
dimensões de ordem teórica, prática e de planejamento, em permanente diálogo 

com o museu e a sociedade.  

PRINCÍPIO 3: Garantir que cada instituição possua setor de educação museal, 
composto por uma equipe qualificada e multidisciplinar, com a mesma 

equivalência apontada no organograma para os demais setores técnicos do museu, 

prevendo dotação orçamentária e participação nas esferas decisórias do museu.  
PRINCÍPIO 4: Cada museu deverá construir e atualizar sistematicamente a sua 

Política Educacional, em consonância ao Plano Museológico, levando em 

consideração as características institucionais e dos seus diferentes públicos, 

explicitando os conceitos e referenciais teóricos e metodológicos que embasam o 
desenvolvimento das ações educativas. 

PRINCÍPIO 5: Assegurar, a partir do conceito de Patrimônio Integral, que os 

museus sejam espaços de educação, de promoção da cidadania e colaborem para o 
desenvolvimento regional e local, de forma integrada com os diversos setores dos 

museus. 

 

Esses princípios corroboram para o entendimento do museu como espaço de 

educação. No texto, destaca-se a importância da criação de setores de educação 

museal e a necessidade de elaboração de políticas educacionais para cada 

instituição, levando em consideração as suas próprias características e a 

diversidade do público visitante. Sendo o pedagogo o profissional que se ocupa 

das questões referentes ao ensino e à aprendizagem, refletir conjuntamente sobre o 

caráter educativo do museu e a atuação do pedagogo nesse espaço parece, 

portanto, pertinente.  

                                                             
1 Disponível em: <http://pnem.museus.gov.br/wp-content/uploads/2012/08/Carta-de-Belem.pdf>. 

Acesso em: 09 set. 2015. 
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Além disso, uma publicação do IBRAM, denominada Museus em Números 

(IBRAM, 2011), destaca a expressiva presença de pedagogos no corpo técnico das 

equipes das instituições museais do Brasil. Os museus que responderam ao 

Cadastro Nacional Museal (CNM) contam com 406 pedagogos. Em relação ao 

corpo técnico, apenas outros quatros profissionais superam esse número: os 

bibliotecários (424), os historiadores (859 profissionais), os museólogos (477) e 

os conservadores (440). Vale lembrar que as atividades laborais desses três 

últimos profissionais estão, historicamente, diretamente relacionadas às funções 

museais de preservação, conservação, comunicação e pesquisa. 

O museu é um espaço de atuação do pedagogo não só porque os números do 

IBRAM demonstram a sua expressiva presença nos museus, mas também porque 

as Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia (resolução CNE/CP2 n. 

1/2006) apontam a atuação do pedagogo em espaços não escolares nos quais 

sejam previstos conhecimentos pedagógicos, conforme é possível verificar no 

artigo segundo dessa resolução.  

 

Artigo 2º: As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à 
formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 

Normal, e em cursos de Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar, 

bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos. (BRASIL/MEC, 2006) [grifos meus]. 

 

Trilla (2008) denomina esses espaços não escolares como espaços de 

educação não formal. De maneira usual, a educação formal está relacionada ao 

espaço escolar e a educação não formal está relacionada à educação sistematizada 

que acontece fora dos limites da educação escolar. Somam-se a essas duas a 

educação informal, que traz para a discussão a ideia de que a educação acontece 

em todos os momentos da vida social. Assim, o museu, enquanto um espaço 

educativo, está relacionado à educação não formal, já que suas tarefas não se 

confundem com as ações escolares, mas também não possui o caráter difuso da 

educação informal. 

O relato desta pesquisa se inicia com a compreensão dos espaços de atuação 

do pedagogo para além da instituição escolar. Para tanto, debrucei-me sobre 

alguns aspectos: o texto legislativo das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

                                                             
2 Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. 
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curso, as grades curriculares do curso de Pedagogia das mais importantes 

universidades da cidade do Rio de Janeiro e as pesquisas acadêmicas realizadas 

sobre a temática a ser investigada. 

No capítulo seguinte, abordo a questão da educação não formal, buscando 

compreender esse conceito à luz das discussões apresentadas por Trilla (2008). 

Em seguida, retomo a ideia do museu como espaço educativo a partir da definição 

do Conselho Internacional de Museus (International Council of Museums - 

ICOM), destacando os motivos pelos quais as instituições museais são 

consideradas espaços de educação não formal. 

O capítulo 4 apresenta a pesquisa de campo, cujo instrumento utilizado foi 

entrevista semiestruturada realizada com cinco pedagogos que atuam em 

diferentes instituições museais da cidade do Rio de Janeiro. Nesse capítulo é 

apresentado o caminho para a escolha dos entrevistados, o perfil desses 

participantes, a forma de inserção no museu, as equipes das instituições e as 

atividades desenvolvidas pelos pedagogos nesses espaços museais. Nesse 

capítulo, busco um diálogo entre a atuação do pedagogo no museu e o curso de 

Pedagogia. 

Também a partir das entrevistas realizadas, no quinto capítulo são discutidos 

o papel do pedagogo nos museus e a função social desses espaços, aspecto que 

vem sendo redefinido nos últimos anos com a ampliação do público. A discussão 

sobre a relação entre o museu e a escola, que é o público mais significativo dos 

setores educativos museais, encerra o capítulo. Por último, apresento as minhas 

considerações finais a respeito do tema aqui debatido.  
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2 
Os espaços de atuação profissional do pedagogo 

Ao longo da história do curso de Pedagogia, os espaços de atuação do 

pedagogo foram delineando-se nos textos legislativos brasileiros, como 

consequência das expectativas dos governantes e do corpo de profissionais da 

educação (às vezes, expectativas contraditórias). Ao olhar para a estrutura 

curricular do curso e suas finalidades, a escola quase sempre foi o enfoque da 

atuação profissional do pedagogo. Pimenta (2011) supõe que o vínculo entre a 

institucionalização do curso de Pedagogia e a sua dimensão escolar tenha relação 

com a progressiva democratização e ampliação do sistema escolar público. 

 

Não temos estudos que melhor explicitem a quais necessidades sociais a 

institucionalização dos cursos de Pedagogia e a profissionalização do pedagogo 
viriam a responder. No entanto, não parece descabido afirmar que a ampliação 

lenta e progressiva do sistema público de escolaridade básica se tornou uma dessas 

necessidades. Esse fator, por sua vez, veio paulatinamente provocar dos cursos de 

pedagogia e das licenciaturas respostas às questões então postas pela organização e 
pelo funcionamento do ensino. (PIMENTA, 2011, p. 12). 

 

Nos estudos realizados por Cruz (2012, 2008) é possível verificar essa 

relação entre a institucionalização do curso de Pedagogia e a dimensão escolar. 

Ao analisar a história do curso de Pedagogia no Brasil, a autora identifica quatro 

grandes marcos legais. O primeiro marco refere-se à criação do curso em 1939, 

onde o enfoque teórico era a principal tônica do currículo na medida em que as 

disciplinas de fundamentação eram predominantes, porém o curso visava formar o 

bacharel – técnico de educação, e o licenciado – professor da Escola Normal. A 

autora identifica uma incoerência entre a estrutura do curso e a sua finalidade 

(CRUZ, 2012). Com base nas análises de Bissolli da Silva (1999), Cruz (2012) 

afirma que “(...) o curso de pedagogia previu a formação do bacharel sem 

apresentar elementos que caracterizassem o trabalho a ser por ele exercido” 

(CRUZ, 2012, p. 154). Isto é, “organizou-se um curso que não incluiu o mínimo 

de componentes curriculares necessários para a formação de um profissional, cujo 

perfil não estava claro” (CRUZ, 2012, p. 154). 
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A questão da identidade do curso de Pedagogia não se diluiu nos dois 

marcos legais seguintes identificados por Cruz (2008). Os dois documentos 

legislativos que caracterizam o segundo e o terceiro marco tratam do currículo 

mínimo e da duração do curso de Pedagogia: o parecer do Conselho Federal de 

Educação (CFE) número 252/1962 e o parecer CFE número 2/1969, esse segundo 

inserido no contexto da Reforma Universitária3. Na década de 1960, o curso de 

graduação em Pedagogia continuou a formar o bacharel e o licenciado, formando 

“profissionais para atuar como técnico de educação ou especialista de educação ou 

administrador de educação ou profissional não-docente do setor educacional” 

(CRUZ, 2005, p. 51) e o professor do Ensino Normal. Assim, tanto o bacharelado 

quanto a licenciatura referiam-se aos espaços escolares. 

 O parecer CFE n. 2/1969 institui oficialmente o regime de habilitações 

para formar o especialista: magistério nos Cursos Normais, Orientação 

Educacional, Administração Escolar, Supervisão Escolar e Inspeção Escolar. 

Tendo o mercado de trabalho como horizonte, as habilitações indicadas tinham 

como propósito formar profissionalmente o pedagogo para desempenhar as 

atividades que de fato já faziam parte da dinâmica das escolas. Ou seja, as tarefas 

da profissão pedagogo e a grade curricular do curso encontravam-se, naquele 

momento, imbricadas. Para Silva (1988, p.40), o curso de Pedagogia se afasta do 

caráter mais fluido e investigativo (empregado no sentido da pesquisa científica) 

dos cursos universitários das décadas anteriores e passa a se aproximar mais da 

incumbência do desenvolvimento nacional e do mercado de trabalho. Em relação 

ao magistério nos anos iniciais do ensino, Cruz (2008, p. 59) destaca que 

“prevaleceu a premissa ‘quem pode o mais, pode o menos”. Todavia, o Parecer 

não incluiu uma habilitação para esse fim, prevendo apenas algumas disciplinas 

para a obtenção desse direito. Nesse momento, há uma aproximação maior entre a 

estrutura curricular do curso e as suas finalidades. Ainda em 1969, outro parecer 

aboliu o bacharelado do curso de Pedagogia (parecer CFE n. 252/1969) e o foco 

do currículo passou a ser o “pedagógico a favor da docência” (CRUZ, 2008, p. 

59). “Nesses termos, para alcançar uma habilitação, o candidato deveria 

comprovar experiência de magistério (...). A didática, antes uma seção e, portanto, 

                                                             
3 A Lei Federal n. 5.540/1968, conhecida como a Lei da Reforma Universitária de 1968, versava 

sobre os princípios para organização e funcionamento do ensino superior no Brasil e sua 

articulação com a escola média durante o período da Ditadura Militar. 
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um curso à parte, se tornou disciplina obrigatória do curso” (CRUZ, 2008, p. 59-

60). 

O quarto marco legal do curso de Pedagogia apresentado por Cruz (2008) 

diz respeito à resolução n. 01/2006 do Conselho Nacional de Educação/ Conselho 

Pleno (CNE/CP), que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso 

de Pedagogia. Nessa resolução, é extinto o regime de habilitações, instituído 

anteriormente pelo parecer CFE n. 2/1969, e a docência é tomada como base para 

a formação do licenciado em Pedagogia.  

 

Saem as habilitações, responsáveis por conferir ao pedagogo credenciais para 

realização desse trabalho mais abrangente, e fica a docência, entendida não no 
sentido de desenvolvimento de aulas, mas no sentido de íntima relação com o 

trabalho pedagógico em suas diferentes variações. (CRUZ, 2012, p. 160).  

 

Entretanto, ao assumir a docência como base da formação do pedagogo, as 

outras atividades não são devidamente esclarecidas na resolução. “A formação do 

professor passa a representar o eixo central do curso, enquanto as demais 

atividades atinentes ao pedagogo são insuficientemente definidas” (CRUZ, 2012, 

p. 162). As reflexões apresentadas pela autora encontram ressonância no debate de 

alguns estudiosos do campo, algumas dessas discussões sobre as diretrizes 

curriculares de 2006 abordam o aspecto da cientificidade do curso de Pedagogia e 

questionam a estrutura curricular do curso cujo enfoque recai estritamente sobre a 

formação de professores (PIMENTA, 2011; LIBANEO, 2010).  

Na pesquisa aqui apresentada e por mim desenvolvida, o foco da discussão 

recai sobre os espaços de atuação do pedagogo. A atuação desse profissional em 

espaços não escolares continua sendo uma questão ininteligível, mesmo que 

alguns pesquisadores tenham se ocupado da tarefa de investigar a atuação dos 

pedagogos em espaços não escolares (CAVALCANTE et.al., 2006; MACIEL, 

CARNEIRO, 2006; SILVA, 2009; TAVARES, 2010; AQUINO, 2011; CABRAL 

2012; QUINTEROS, 2012; FREITAS, 2012). O egresso do curso de Pedagogia 

está habilitado a exercer a docência em espaços escolares e não escolares, porém 

há ainda imprecisões quanto a sua formação e possibilidades de atuação.  

Essas imprecisões podem levar o graduando de Pedagogia a deparar-se com 

as seguintes dúvidas: o que é ser pedagogo? Quais são os espaços possíveis de 

atuação? Como se dá a inserção nos novos espaços educativos? Quais os limites e 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1411880/CA



18 

 

desafios da atuação do pedagogo? Os documentos legislativos4 mais recentes que 

definem as diretrizes para organização do curso, bem como o material de 

divulgação de diferentes universidades, apontam para a possibilidade de atuação 

em outros espaços educativos, ampliando a formação do pedagogo. 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (resolução 

CNE/CP n.1/2006) é possível encontrar, logo no artigo segundo, essa 

possibilidade de atuação em áreas não escolares.  

 

Artigo 2º: As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à 
formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 

Normal, e em cursos de Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar, 

bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos. (BRASIL, 2006) [grifos meus]. 

 

Ou seja, qualquer área que tenha um propósito educativo e exija uma 

intervenção pedagógica constitui-se como uma possível área de exercício da 

docência. Para compreender a amplitude desse artigo, cabe retomar o parecer 

CNE/CP n. 5/2005 que, ao definir os princípios do curso de Pedagogia, explicita o 

que se entende como trabalho pedagógico a ser exercido pelo licenciado em 

Pedagogia. 

 
Entende-se que a formação do licenciado em Pedagogia fundamenta-se no trabalho 

pedagógico realizado em espaços escolares e não-escolares, que tem a docência 

como base. Nesta perspectiva, a docência é compreendida como ação educativa e 
processo pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais, 

étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos 

da Pedagogia. (BRASIL, 2005, p. 7). 

 

Isto é, o pedagogo poderá atuar em espaços escolares e não escolares, sendo 

a docência a base de sua formação inicial. “A docência como base, tanto da 

formação quanto da identidade dos profissionais da educação, insere-se na sua 

compreensão como ato educativo intencional voltado para o trabalho pedagógico 

                                                             
4 Em relação ao curso de graduação em Pedagogia, destacam-se dois documentos legislativos 
referentes ao quarto marco legal definido por CRUZ (2012, 2008): o parecer CNE/CP n. 5/2005 e 

a resolução CNE/CP n. 01/2006 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia, licenciatura. Em julho de 2015, foi publicada uma nova resolução 

(resolução CNE n. 2/2015) que trata da Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de 

Profissionais do Magistério para Educação Básica. Embora essa resolução tenha efeitos no 

currículo do curso de graduação em Pedagogia, ela não altera o perfil do egresso desse curso. Por 

isso, nesta pesquisa, a resolução CNE/CP n. 01/2006, que trata especificamente das diretrizes para 

o curso de Pedagogia, é o documento selecionado com o intuito de salientar as possibilidades de 

atuação do pedagogo em espaços não escolares. 
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escolar ou não-escolar” (SHEIBE, 2007, p. 59).  Entretanto, como visto, a 

docência não se restringe ao exercício do magistério. O conceito de docência é, 

então, ampliado na legislação que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o curso de Pedagogia (resolução CNE/CP n. 01/2006). Aguiar et. al. (2006, 

p. 830) elucidam essa questão do conceito ampliado de docência: “a docência nas 

DCN-Pedagogia5 não é entendida no sentido restrito do ato de ministrar aulas. O 

sentido da docência é ampliado, uma vez que se articula à idéia de trabalho 

pedagógico, a ser desenvolvido em espaços escolares e não-escolares (...).” 

Em síntese, a formação inicial do pedagogo o habilita ao exercício do 

magistério, à gestão e à pesquisa em todas as áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos. O artigo quarto da resolução CNE/CP n. 01/2006 

condensa essa proposta de formação do pedagogo. 

 

Artigo 4º: O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 

professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 
Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras 

áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação na 
organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: 

I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 

próprias do setor da Educação; 
II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 

projetos e experiências educativas não-escolares; 

III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não-escolares. 

(BRASIL/MEC, 2006) 

 

Portanto, o trabalho pedagógico a ser exercido nos espaços não escolares é 

uma das funções dos pedagogos. Ao propor o aprofundamento dos estudos, o 

parecer indica a presença de outros espaços educativos: “educação a distância”, 

“educação do campo”, “educação hospitalar”, “educação prisional”, “educação 

comunitária ou popular” (parecer CNE/CP n. 5/2005, p. 10). Em conformidade 

com a resolução CNE/CP n. 01/2006, a possibilidade de atuação em espaços não 

escolares aparece nos materiais de divulgação do curso de Pedagogia de diferentes 

universidades da cidade do Rio de Janeiro, como será apresentado a seguir. Com a 

extinção do regime de habilitações6 (orientação, supervisão, educação especial 

                                                             
5 Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (resolução CNE/CP n.1/2006). 
6 Antes das Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia de 2006, o estudante precisava optar 

durante a graduação por uma ou mais (dependendo da instituição) habilitações do curso. Algumas 
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etc.), as propostas curriculares foram alteradas e o egresso do curso passa a ter 

licenciatura plena em Pedagogia.  

No próximo item, apresentarei o perfil do egresso divulgado 

eletronicamente pelas instituições dos cursos de Pedagogia das três universidades 

públicas do município do Rio de Janeiro, cidade que compõe o meu universo de 

pesquisa, e também da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-

Rio), universidade de direito privado sem fins lucrativos, por sua 

representatividade na formação de profissionais da área da educação. Além disso, 

as grades curriculares dos cursos serão trazidas à tona a fim de identificar as 

disciplinas que tratam da atuação dos pedagogos em espaços escolares e não 

escolares. 

 

2.1. Os currículos do curso de Pedagogia de algumas Universidades 
da cidade do Rio de Janeiro 

O curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

tem como um dos seus objetivos “preparar o futuro pedagogo para atuar em 

espaços não escolares, tais como empresas, conselhos, instituições 

governamentais e movimentos sociais (...)7”. Já na Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), a atuação do pedagogo em espaços não escolares aparece 

como atividade de gestão de processos educativos, conforme é apresentado o 

perfil do egresso, presente na proposta pedagógica do curso: 

 
O egresso do Curso de Pedagogia da FE/UFRJ deverá estar apto a exercer a 

docência na Educação Infantil, compreendendo creche e pré-escola; nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental; nas disciplinas pedagógicas do Curso Normal 
(modalidade do Ensino Médio) e na Educação de Jovens e Adultos. Atuará como 

Gestor de Processos Educativos em Instituições Escolares e Não Escolares. 
Para o exercício dessas atribuições, o egresso do curso de Pedagogia deverá: 

- Trabalhar em espaços escolares e não escolares na promoção da aprendizagem de 
sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano em diversos níveis e 

modalidades do processo educativo; 

                                                                                                                                                                       
das habilitações eram: Orientação educacional, Supervisão educacional, Inspeção escolar, 

magistério da Educação Infantil, magistério das Séries Iniciais, Educação Especial, Educação 

Popular etc. A resolução anterior que tratava especificamente da formação do pedagogo era a 

resolução CFE nº 2/1969, inserida no contexto da Reforma Universitária de 1968. Assim, as 

habilitações do curso de Pedagogia ainda guardavam resquícios tecnocráticos que entendiam o 

trabalho pedagógico nas escolas como tarefas independentes entre si. 
7 Disponível em: <http://www.dep.uerj.br/paginas_internas/desc_cursos/pedagogia.html>. Acesso 

em: 28 jun. 2015. 
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- Participar da gestão das instituições em que atuem, planejando, executando, 

acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais em ambientes 

escolares e não escolares (...)8. [grifos meus]. 

 

A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) retoma o 

artigo quarto das DCNs para apresentar o objetivo do curso de Pedagogia da 

instituição. 

 

É objetivo do curso formar pedagogos:  

1. qualificados para “exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 

Normal, de Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar e em outras 

áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos” (artigo 4°, DCNs-

Pedagogia);  
2. qualificados para atuar na organização e gestão de sistemas e instituições 

escolares e não escolares; (...)9. 

 

A PUC-Rio apresenta na sua página institucional online o perfil profissional 

do licenciado em Pedagogia: 

 

Assegurar e aprimorar a qualidade da Educação, o principal instrumento contra a 

desigualdade social. Essa é a função do pedagogo, um profissional que, na 

sociedade atual, não vê mais seu mercado de trabalho restrito apenas à escola. 

Hoje, ele também encontra espaço em instituições educacionais, empresas, 

organizações não governamentais, mídia educativa, órgãos de pesquisa, 

assessorias educacionais e órgãos do governo relacionados à educação. Pois 
onde houver uma prática educativa, uma ação pedagógica se faz necessária10. 

[grifos meus]. 

 

Tendo como base as apresentações do curso de Pedagogia, disponíveis 

online, das universidades aqui mencionadas, os espaços não escolares onde 

pedagogos podem atuar são os seguintes: empresas, organizações não 

governamentais (ONGs), movimentos sociais, conselhos, mídia educativa, órgãos 

de pesquisa, assessorias educacionais e órgãos do governo relacionados à 

educação. Somam-se a esses, outros espaços como o hospital, a penitenciária e o 

museu. A questão da gestão de projetos educacionais é apresentada pelas 

universidades como uma importante tarefa a ser assumida pelos pedagogos nos 

espaços não escolares. 

                                                             
8 Disponível em: <http://www.educacao.ufrj.br/educacao/educacao.php?opc=2&id=pedagogia>. 

Acesso em: 03 ago. 2015. 
9 Disponível em: <http://www2.unirio.br/unirio/cchs/educacao/graduacao/pedagogia-presencial>. 

Acesso em: 03 ago. 2015. 
10 Disponível em: <http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/pedagogia.html#profissional>. Acesso 

em: 28 jun. 2015.  
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A despeito dessas apresentações, de uma maneira geral, essas universidades 

formam prioritariamente para a atuação na escola, como pode ser verificado numa 

breve análise das grades curriculares do curso de Pedagogia dessas instituições. 

Compreende-se que o principal mercado de trabalho do pedagogo é a instituição 

escolar e, por isso, a universidade tende a formá-lo para atuar nesse espaço. Por 

outro lado, o processo recente de democratização do ensino e as discussões sobre 

a qualidade das nossas escolas estão longe do esgotamento, exigindo, ainda, 

atenção da comunidade acadêmica.  Entretanto, nesta pesquisa, pretendo chamar a 

atenção para os outros espaços de atuação que, embora as universidades sinalizem 

como possibilidade, aparecem muito pouco no currículo de formação dos 

pedagogos, cujas disciplinas não contemplam a atuação em espaços educativos 

não escolares.  

Para compreender esse impasse, verifiquei as grades curriculares dos cursos 

de Pedagogia da UERJ, UFRJ, Unirio e PUC-Rio11 disponibilizadas nas páginas 

eletrônicas das instituições, bem como as ementas disponíveis online. Em geral, 

apenas uma disciplina obrigatória dos cursos aqui mencionados apresenta em sua 

ementa a temática dos espaços não escolares de educação. Algumas dessas 

istituições apresentam de maneira mais sistemática nas disciplinas optativas o 

estudo da atuação do pedagogo em outros espaços. 

Na grade curricular do curso de Pedagogia da UERJ consta uma disciplina 

de estágio supervisionado, denominada “Pedagogia nas Instituições e nos 

Movimentos Sociais”. Conforme é possível verificar na ementa da disciplina, o 

aluno estudará sobre o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de projetos 

pedagógicos nas instituições não escolares.  

 

Disciplina: Pedagogia nas Instituições e nos Movimentos Sociais: Estágio 

Supervisionado (UERJ) 
Ementa: Ação-reflexão-ação sobre projetos pedagógicos desenvolvidos em 

instituições não-escolares ou em movimentos sociais. Análise do processo de ação 

pedagógica. Planejamento e avaliação de projetos pedagógicos, desenvolvimento 
no âmbito de instituições não escolares ou em movimentos sociais. Vivência de 

atividades pedagógicas no local do estágio. 

 

Na proposta do fluxograma da instituição, essa é a primeira disciplina de 

estágio a ser cursada pelo aluno do curso no quinto período e acontecerá 

paralelamente à disciplina de “Educação e Movimentos Sociais: aspectos 

                                                             
11 As grades curriculares encontram-se no anexo 1. 
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históricos e políticos”, cuja ementa não propõe a discussão das questões 

educativas em instituições não escolares, restringindo a reflexão aos movimentos 

sociais, diferentemente das outras disciplinas de estágio supervisionado do 

currículo que sempre apresentam uma discussão específica de cunho mais teórico 

da área. A disciplina Formação de Professores para a Educação Infantil: estágio 

supervisionado pode exemplificar esse aspecto: no mesmo período proposto para 

o estágio, o aluno cursa a disciplina Currículos e Abordagens Pedagógicas da 

Educação Infantil e, ao longo da graduação, cursa outras disciplinas obrigatórias 

que abordam a área da educação infantil como Infância e Políticas de Educação 

Infantil, Processos de Desenvolvimento Infantil e Educação, O Lúdico e a 

Educação Infantil etc. 

No currículo da UFRJ não localizei disciplinas obrigatórias que remetam 

especificamente à atuação do pedagogo nas instituições não escolares, porém, a 

disciplina “Educação Popular e Movimentos Sociais” talvez contribua para que os 

alunos possam pensar na atuação do pedagogo em espaços não formais de 

educação, já que a ementa propõe a discussão dos movimentos sociais como 

práticas educativas alternativas aos sistemas oficiais de ensino, ou seja, às 

instituições escolares. 

 
Disciplina: Educação Popular e Movimentos Sociais (UFRJ) 

Movimentos de educação popular: origens e vertentes. Os movimentos sociais 

como práticas alternativas ao atendimento falho do sistema oficial educacional 
brasileiro. Concepções de educação popular. Experiências de educação popular no 

sistema formal de ensino e experiências não formais de ensino. 

 

Na UFRJ, na lista de disciplinas optativas, há a disciplina Pedagogia 

Empresarial, a qual, como a própria nomenclatura indica, apresenta a área da 

empresa como campo de atuação do pedagogo, porém, não foi possível verificar 

mais detalhadamente a ementa dessa disciplina, pois essa não está disponível no 

repositório online da instituição. Outra disciplina optativa aparece na lista e a sua 

ementa indica que a discussão sobre a atuação em espaços escolares e não 

escolares será contemplada. A referida disciplina denomina-se Projetos 

Pedagógicos e tem como propósito ensinar a elaboração de projetos pedagógicos 

para movimentos sociais e organizações não governamentais. 

 

Disciplina: Projetos Pedagógicos (UFRJ) 
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Estudos de projetos pedagógicos em curso no âmbito dos movimentos sociais, das 

organizações não governamentais e das demais formas de atuação de grupos 

organizados. Bases para a elaboração de projetos pedagógicos que complementem 
a ação escolar. 

 

Os movimentos sociais e as organizações não governamentais aparecem 

como espaços de educação não escolar e de intervenção pedagógica nos currículos 

da UERJ e da UFRJ, nas duas disciplinas obrigatórias das instituições sobre o 

assunto. A UERJ não disponibiliza na sua página eletrônica as disciplinas eletivas, 

sendo assim, não foi possível verificar se, a exemplo da UFRJ, os alunos tem a 

possibilidade de escolher disciplinas sobre áreas especificas de atuação não 

escolar.  

Na grade curricular da Unirio encontrei duas disciplinas complementares 

que rementem à atuação do pedagogo em espaços de educação não formal – 

Gestão Educacional e Estágio Supervisionado: Gestão Educacional. Embora as 

disciplinas não se proponham a discutir especificamente os espaços não escolares, 

abrem essa possibilidade ao abordarem a gestão educacional escolar e/ou não 

escolar. 

 

Disciplina: Gestão Educacional (Unirio) 

Ementa: Definição. Conceitos e Amplitude. Gestão democrática: Contexto legal; 

Autonomia; Centralização/Descentralização. Teorias Contemporâneas em 
Administração. Gestão da Educação formal e não formal. Organização e 

instituições. Alternativas Organizacionais: o paradigma clássico e o paradigma 

emergente. O homem e a organização. [grifos meus]. 
 

Disciplina: Estágio supervisionado: Gestão Educacional (Unirio) 

Ementa: Estágio em instituições públicas nas áreas de gestão escolar e/ou não-

escolar. Investigação e análise sistemática do cotidiano da gestão escolar e não-
escolar, tomando-se por base a relação teoria-prática presente nos contextos das 

disciplinas do curso de Pedagogia. O exercício das atividades de gestão, de forma 

crítica e investigativa, a partir das sistematizações elaboradas. Observação, prática 
de gestão e relatório. [grifos meus]. 

 

Ao contrário da UERJ, a área não escolar é apresentada, no currículo da 

Unirio, tanto na disciplina de cunho mais teórico quanto no seu estágio 

correspondente. No entanto, é preciso atentar para o fato que as discussões sobre a 

gestão da educação não formal podem estar diluídas ao longo da disciplina, 

sobressaindo as questões do espaço formal de ensino, a instituição escolar. Na 

lista de disciplinas optativas dessa instituição consta uma disciplina que tem por 
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objetivo apresentar e discutir especificamente os espaços não escolares – 

Educação extraescolar. 

 
Disciplina: Educação extraescolar (Unirio) 

Ementa: Discutir experiências de educação realizadas fora do ambiente escolar ou 

do currículo vigente. Analisar as novas possibilidades de inserção da prática 

pedagógica em ambientes não formais de educação. Buscar iniciativas inovadoras 
que atendam, sobretudo, à população que pode frequentar o ensino formal. 

 

Por último, analisei a página eletrônica do curso de Pedagogia da PUC-Rio 

e foi possível identificar dois currículos. No currículo anterior a 2015, uma 

disciplina obrigatória denominada Educação Brasileira apresentava aos alunos 

“as possibilidades de inserção profissional do pedagogo”. Já no novo currículo, a 

disciplina que se propõe a discutir os espaços de trabalho do pedagogo é optativa 

e possui um nome bem intuitivo – O Pedagogo nos diferentes espaços, como é 

possível verificar abaixo. 

 

Disciplina obrigatória: Educação Brasileira (PUC-Rio) 
Ementa: A função social dos profissionais de educação e as possibilidades de 

inserção profissional do pedagogo. Os desafios que se colocam para os 

profissionais de educação: temas recorrentes na educação brasileira e questões 
emergentes. 

 

Disciplina optativa: O Pedagogo nos diferentes espaços (PUC-Rio) 

Ementa: A função social dos profissionais da educação. As possibilidades de 
inserção profissional do pedagogo. Os desafios que se colocam para os 

profissionais da educação. Temas recorrentes na educação brasileira e questões 

emergentes. 

 

Em síntese, a partir da análise das grades curriculares dos cursos de 

Pedagogia disponíveis nos sites institucionais das principais universidades da 

cidade do Rio de Janeiro, verifiquei que as instituições não escolares têm se 

constituído muito pouco como objeto de estudo das disciplinas. As áreas que 

aparecem especificamente representadas são os movimentos sociais, as 

organizações não governamentais e as empresas.  

A correlação entre a apresentação das instituições sobre a amplitude do 

mercado de trabalho e do perfil profissional do pedagogo e as grades curriculares 

efetivas mostra-se reduzida; entretanto, essa afirmação precisa ser vista com 

cautela, uma vez que não é objetivo do presente estudo a análise aprofundada do 

currículo de Pedagogia das universidades citadas. Nesta pesquisa, assumi o 

desafio de olhar esses currículos, apenas no modo eletrônico, em busca de 
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disciplinas que pudessem me ajudar a desvendar os diferentes espaços não 

escolares de atuação do pedagogo, previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o curso. Todavia, há uma limitação nesse olhar, já que a execução das 

propostas curriculares é dinâmica e é diretamente influenciada pelos atores 

envolvidos – professores e alunos. Esses sujeitos podem ressignificar as ementas 

das disciplinas obrigatórias com o intuito de atender aos anseios de ambos, bem 

como a lista de disciplinas optativas disponibilizadas pode ser bastante variável 

atendendo as demandas da comunidade acadêmica. 

No entanto, cabe refletir sobre a ponderação de Silva (2011) sobre o 

currículo ser uma questão de identidade para além da questão de conhecimento 

(conteúdos). Ressalto que a análise do autor a respeito das teorias do currículo 

recaí principalmente sobre a escola (a educação básica), porém as questões por ele 

abordadas provocam também reflexões sobre o currículo do curso de Pedagogia. 

O autor explica o fato do currículo também ser uma questão de identidade: 

 
Nas discussões cotidianas, quando pensamos em currículo pensamos apenas em 

conhecimento, esquecendo-nos de que o conhecimento que constitui o currículo 

está inextricavelmente, centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos, 
naquilo que nos tornamos: na nossa identidade, na nossa subjetividade. (SILVA, 

2011, p. 15). 

 

Qual é a identidade profissional que o currículo do curso de Pedagogia quer 

formar? Quem é o pedagogo?12 Ao olhar a grade curricular das universidades aqui 

analisadas e a história do curso, é possível arriscar uma resposta para as perguntas 

colocadas: o curso de Pedagogia forma o profissional para atuar nas instituições 

escolares. Compreendo que, conforme ponderou Pimenta (2011), a ampliação dos 

sistemas de ensino e as crescentes demandas da educação básica acarretam 

impactos significativos na formulação dos currículos de Pedagogia. Entretanto, há 

uma incoerência entre o que se deseja como perfil do pedagogo, aquilo que devem 

se tornar e o conhecimento (conteúdo) contemplado nos currículos. Na divulgação 

do perfil dos egressos, os pedagogos são profissionais qualificados a aturem em 

espaços escolares e não escolares, porém, nos currículos, apenas uma dessas 

dimensões é contemplada. 

                                                             
12 Em relação ao questionamento da identidade do pedagogo com base nas discussões de Silva 

(2011), cabe uma advertência. O autor apresenta o currículo como questão de identidade para 

refletir sobre as lutas de classe, o saber hegemônico, o que é priorizado para ensinar às classes 

trabalhadoras etc.; porém, acredito que a pergunta sobre quem os currículos formam também é 

válida para o curso de Pedagogia, mesmo quando se trata da discussão do perfil profissional. 
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A correlação acanhada entre o currículo do curso de Pedagogia e a 

amplitude de campos de atuação do pedagogo ainda acarreta dúvidas para os 

discentes do curso, pois o que é ser pedagogo no hospital, na penitenciaria, no 

museu? Dessa forma, podem permanecer para os graduandos de Pedagogia as 

inquietações iniciais deste capítulo sobre a formação: O que é ser pedagogo? 

Quais são os espaços possíveis de atuação? Como se dá a inserção nos novos 

espaços educativos? Quais os limites e desafios da atuação do pedagogo?  

Sheibe (2007), ao discutir as Diretrizes Curriculares para o Curso de 

Pedagogia, já apresentava que a estrutura curricular proposta pelo parecer, e 

consequentemente pela resolução, priorizava o exercício do magistério, ignorando 

a formação ampla do pedagogo. “Significativamente, o parecer não se refere à 

formação do pedagogo, mas à formação do licenciado em pedagogia” (SHEIBE, 

2007, p. 59).  

Aquino (2011) busca responder algumas dessas questões em sua pesquisa 

sobre o pedagogo e seus espaços de atuação, e pondera exatamente a respeito das 

incoerências dessa atuação nos espaços não escolares. 

  

A preocupação em preparar o pedagogo para atuar na educação não formal foi 

elucidada a partir da homologação das Diretrizes Curriculares para o Curso de 
Pedagogia (2006). Contudo, a mesma legislação normatiza, enfaticamente, a 

formação e atuação do pedagogo para a docência da Educação Infantil e séries 

iniciais do Ensino Fundamental. O pedagogo imerso nesse contexto sente-se 
questionado quanto à sua profissão e identidade. (AQUINO, 2011, p. 158-159). 

 

Buscando compreender tais incoerências, a autora faz um estudo 

bibliográfico a respeito dos espaços de atuação do pedagogo, ampliando-os em 

relação aos apresentados pelas universidades mencionadas nesse item e os 

identificados nas respectivas grades curriculares. Os espaços não escolares 

relacionados por Aquino (2011) são os seguintes: instituição hospitalar, empresas, 

meios de comunicação, sindicatos, turismo e museus. A partir desse estudo, a 

autora construiu um quadro síntese sobre os espaços de atuação do pedagogo com 

as principais ações desenvolvidas e os objetivos da atuação em cada espaço. A 

seguir apresento o quadro elaborado pela autora. 

 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1411880/CA



28 

 

Espaços de 

Formação e 

Atuação do 

Pedagogo  

Ações Desenvolvidas Objetivos 

Escola 

Participação na organização e gestão da 

escola, através de atividades que 

englobam a seleção e organização dos 

conteúdos, das formas de estimulação e 

motivação, do espaço físico e 

ambiental, dos instrumentos de 

avaliação da aprendizagem, reduzindo 

as dificuldades de aprendizagem. 

Favorecer a aprendizagem e o 

desenvolvimento dos alunos em 

seu aspecto social e cognitivo. 

Coordenar, implantar e 

implementar no estabelecimento de 

ensino as diretrizes definidas no 

Projeto Político-Pedagógico e no 

Regimento Escolar; auxiliar o 

corpo docente e gerenciar e 

supervisionar o sistema de ensino 

favorecendo a melhoria da 

aprendizagem dentro da escola de 

forma integral. 

Instituição 

Hospitalar 

Através de uma triagem sobre a 

situação do paciente, o pedagogo por 

meio de ações e intervenções busca 

desenvolver atividades lúdicas e 

recreativas que ajudem a criança 

hospitalizada a construir um percurso 

cognitivo, emocional e social para 

manter uma ligação com a vida 

familiar e a realidade no hospital. 

Favorecer o processo de 

socialização da criança; dar 

continuidade aos estudos daquelas 

que se encontram afastadas da 

escola; oferecer atendimento 

emocional e humanístico para a 

criança e para o familiar que o 

acompanha, a fim de qualifica-los 

no processo de adaptação ao 

ambiente hospitalar e motivá-los no 

processo de recuperação do 

paciente. 

Empresas 

Planejar, desenvolver e administrar 

atividades relacionadas à educação na 

empresa; elaborar e desenvolver 

projetos; coordenar a atualização em 

serviço dos profissionais da empresa; 

planejar e ajudar no desempenho 

profissional dos funcionários da 

empresa. 

Preparar os profissionais que atuam 

na empresa e qualifica-los para 

lidar com várias demandas, com 

incertezas, com várias culturas ao 

mesmo tempo, motivando-os a 

crescer e a produzir mais dentro da 

própria empresa. 

Meios de 

Comunicação 
Assessorar na difusão cultural e na 

comunicação de massa. 

Elaborar estratégias, atividades e 

instrumentos que permitam o 

aprendizado através dos meios de 

comunicação. 

Continua  
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Espaços de 

Formação e 

Atuação do 

Pedagogo 

Ações Desenvolvidas Objetivos 

Sindicatos 

Atuar fazendo o planejamento, 

coordenação e execução de projetos de 

educação formal de qualificação e 

requalificação. 

Qualificar e requalificar o trabalho, 

habilidades e competências dos 

seus associados no mercado de 

trabalho. 

Turismo 

Desenvolver atividades educativas que 

visem ao conhecimento de uma 

localidade, acompanhada de sua 

história e cultura. 

Contribuir no aprendizado sobre o 

multiculturalismo, valorizando as 

diversidades culturais e 

favorecendo a construção de uma 

consciência de preservação 

ecológica. 

Museus 
Desenvolver atividades educativas 

dentro desse espaço, juntamente com 

uma equipe interdisciplinar. 

Proporcionar aos visitantes a 

compreensão da importância da 

memória cultural e da sua relação 

com a atualidade. 

Fonte: AQUINO, 2011, p. 54-55. 

 

Nesse quadro, desenvolvido por Aquino (2011), as atividades de 

organização e gestão de sistemas e projetos educativos perpassam todas as ações 

desenvolvidas e os objetivos da atuação do pedagogo. Até mesmo na descrição da 

atuação no espaço escolar, a função gestora ganha destaque, mesmo sendo o 

magistério a principal função exercida no referido espaço. Identifica-se uma 

coerência entre as ações desenvolvidas pelos pedagogos, a proposta das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (resolução CNE/CP n. 01/2006) 

e a tônica das grades curriculares analisadas.  

Entretanto, tais descrições não são suficientes, ainda, para compreender 

detalhadamente a atuação do pedagogo nesses diversos espaços. É preciso 

debruçar-se sobre cada um desses espaços e desvendar o trabalho pedagógico a 

ser desenvolvido, além de produzir e difundir o conhecimento da atuação do 

pedagogo nesses espaços educativos, assim como previsto no inciso III do artigo 

4º da resolução CNE/CP n. 01/2006. 

Nos documentos legais, na divulgação do curso de Pedagogia pelas 

universidades e no mapeamento realizado por Aquino (2011), é possível constatar 

uma ampliação nas possibilidades de inserção profissional do pedagogo, porém, 
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quais são esses outros espaços educativos e como é a atuação do pedagogo nessas 

instituições? 

 

2.2. O que dizem as pesquisas sobre a atuação dos pedagogos em 
espaços não escolares? 

A fim de desvendar um pouco mais o universo de atuação de pedagogos em 

espaços não escolares, realizei um levantamento em duas bases de dados – a 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (BDTD/IBICT) e o Banco de Teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação 

do Ministério da Educação (MEC). Nessa revisão, utilizei as seguintes palavras-

chave, combinadas de diferentes formas: pedagogo, museu, educação não formal, 

educação não escolar, educação informal, atuação profissional do pedagogo, 

campos de atuação.  

A busca se restringiu ao período de 2006 até o primeiro semestre de 2015, 

pois optei por analisar trabalhos posteriores às mudanças curriculares nacionais 

para o curso de Pedagogia. No momento inicial, encontrei onze pesquisas no 

BDTD/IBICT e doze no banco de teses da Capes, sendo que algumas estavam 

disponíveis nas duas bases de dados. Efetuei uma primeira leitura dos resumos, 

descartando alguns trabalhos que não tratavam do assunto em questão, e depois 

prossegui com a leitura detalhada dos trabalhos restantes. Ao final, localizei cinco 

trabalhos com os quais é possível refletir sobre a atuação do pedagogo em espaços 

de educação não escolar. 

Cabe destacar que há pesquisas que abordam as relações entre educação e 

museu, educação e hospital etc. Entretanto, como nesta pesquisa me propus a 

entender o trabalho e o papel do pedagogo nas instituições museais, o 

levantamento nas bases de dados foi restrito às pesquisas acadêmicas que, em 

alguma medida, abordam especificamente o trabalho do pedagogo nos espaços 

não escolares, visto que tais estudos podem contribuir para a minha investigação 

sobre o trabalho do pedagogo no museu. 
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Nas pesquisas selecionadas, identifiquei os seguintes espaços de atuação13: 

o Tribunal de Justiça do Pará – Varas da Infância e da Juventude, Varas dos 

Juizados de Violência doméstica e familiar contra a mulher, Varas de Execução de 

Medidas e Penas Alternativas e Vara de Execução Penal (FREITAS, 2012); o 

hospital (AQUINO, 2011), o serviço de saúde mental (AQUINO, 2011); a 

Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social do Maranhão (SILVA, 

2009); e a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Natal no Rio 

Grande do Norte (TAVARES, 2010). Além dessas pesquisas, Quinteros (2012) 

também aborda a atuação de pedagogos em espaços não escolares, 

especificamente na área social, porém, no relato da pesquisa, a autora não 

identifica as instituições de atuação. 

Em todos os estudos mencionados, os pesquisadores realizaram entrevistas 

semiestruturadas com os pedagogos que atuavam nesses locais com o intuito de 

compreender a forma de ingresso, as atividades desenvolvidas, o papel do 

pedagogo, os limites e desafios da atuação. A tentativa dos pesquisadores 

consistia em mapear as atividades e refletir sobre a importância da inserção do 

pedagogo nesses novos espaços. Outros instrumentos de pesquisa também foram 

utilizados, Silva (2009), por exemplo, aplicou um questionário a dez assistentes 

sociais da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social do Maranhão para 

verificar qual era a impressão desses profissionais a respeito do pedagogo e qual 

era a contribuição do trabalho do pedagogo na secretaria. 

Freitas (2012), ao investigar a atuação dos pedagogos no Tribunal de Justiça 

do Pará (TJ-Pará), identifica que o ingresso de pedagogos, por concurso público, é 

consequência da implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente14, fato 

que justifica o maior número de pedagogos atuando nas 1ª e 2ª Vara da Infância e 

da Juventude do TJ-Pará. Nessas duas varas, o pedagogo, de uma maneira geral, 

realiza estudos de caso para subsidiar as decisões dos juízes, promotores e 

defensores, elaborando relatórios técnicos e participando das audiências judiciais 

sobre adoção, destituição do poder familiar, guarda, tutela e curatela das crianças 

e adolescentes em situação de risco. Realiza, também, visitas domiciliares e 

                                                             
13 No anexo 2, está disponível um quadro síntese com os espaços de atuação do pedagogo e as 

atividades desenvolvidas com base nas pesquisas identificadas no BDTD/IBICT e no banco de 

teses da CAPES. 
14 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é a lei Nº 8.069/1990 que trata especificamente 

dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes. 
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visitas de fiscalização a unidades de atendimento a menores (abrigos) e unidades 

do sistema socioeducativo. Nas Varas dos Juizados de Violência doméstica e 

familiar contra a mulher o pedagogo atua na orientação pedagógica, a fim de 

direcionar a experiência traumática dos assistidos numa oportunidade de 

aprendizagem. Além disso, o pedagogo informa sobre a lei, os direitos e deveres 

de cada envolvido no processo. Já na Vara de Execução Penal, a única pedagoga 

atuando coordena um projeto denominado “Começar de Novo”, cuja atividade 

consiste em captar vagas de trabalho para egressos do sistema prisional, realizar 

uma triagem desses e encaminhá-los para as vagas disponíveis, além do 

acompanhamento desses sujeitos junto às empresas contratantes.  

O estudo realizado por Silva (2009), na Secretaria Municipal da Criança e 

Assistência Social do Maranhão (SEMCAS), apresenta como atividades do 

pedagogo a gestão de programas, projetos e ações de combate à violência, e, nesse 

sentido, os pedagogos entrevistados atuam no programa de orientação social de 

apoio às famílias com crianças de 0 a 6 anos e no setor de inclusão produtiva. No 

programa, é possível identificar como atividade do pedagogo o planejamento e a 

coordenação de oficinas pedagógicas e a orientação pedagógica dos estagiários do 

programa. Já no setor de inclusão produtiva, o pedagogo articula parcerias e 

promove a qualificação profissional e a inclusão no mercado profissional. Realiza 

pesquisa de mercado para oferta de cursos de qualificação profissional e elabora 

projetos de geração de trabalho e renda. Há ainda uma pedagoga que atua no setor 

de capacitação, desenvolvendo ações de qualificação profissional dos servidores 

da secretaria, além de participar do processo seletivo de admissão de profissionais. 

Em outra investigação realizada em uma Secretaria Municipal de Trabalho e 

Assistência Social de Natal, no Rio Grande do Norte, a atuação do pedagogo 

consiste no acolhimento e atendimento de crianças e adolescentes em situação de 

risco (TAVARES, 2010). Os pedagogos atuam no Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social, nos abrigos, denominados Casas de 

Passagem I, II e III e no Programa de Execução das medidas Socioeducativas em 

Meio Aberto. Algumas das atividades realizadas pelos pedagogos são as 

seguintes: atendimento na brinquedoteca, acompanhamento escolar das crianças 

dos abrigos, planejamento e desenvolvimento de projetos pedagógicos (oficinas), 

acompanhamento das audiências judiciais, elaboração e avaliação dos relatórios 

técnicos sobre os usuários. 
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Quinteros (2012) investigou a atuação do pedagogo em instituições não 

escolares do município de Corumbá/Mato Grosso do Sul. Como já foi destacado, 

na caracterização da pesquisadora não é possível identificar as instituições de 

atuação, contudo, ela mapeia as atividades desenvolvidas pelos pedagogos. De 

maneira geral, as atividades consistem no planejamento e desenvolvimento de 

atividades pedagógicas junto aos sujeitos atendidos e, quase sempre, as crianças 

configuravam-se como o público das instituições investigadas. Um dos pedagogos 

entrevistados pela autora realiza o acompanhamento escolar das crianças do 

abrigo, monitorando e intervindo no rendimento escolar, além de fazer visitas às 

famílias dos abrigados e desabrigados. Por último, há um pedagogo que atua na 

supervisão pedagógica de uma escola de cursos profissionalizantes, verificando a 

parte didática e pedagógica das aulas/do ensino. 

A pesquisa de Aquino (2011) aborda três espaços de atuação do pedagogo: 

o hospital, o serviço de saúde mental e a escola. Apresentarei apenas os dois 

primeiros, tendo em vista que os espaços não formais de educação é o foco da 

minha pesquisa. Quanto às ações desempenhadas no hospital, o pedagogo 

desenvolve ações lúdicas a fim de promover a aprendizagem, o desenvolvimento 

cognitivo, social e afetivo das crianças, a readaptação ao hospital, a socialização, a 

relação mãe-filho. Além dessas ações, o pedagogo também atua na classe 

hospitalar, a fim de promover uma “ponte” entre a escola e a criança hospitalizada 

para que continue com o seu vínculo escolar. No serviço de saúde mental, as 

pedagogas atuam no projeto denominado Sementes, desenvolvendo oficinas 

lúdico-cognitivas com o propósito de reinserção social dos participantes. 

Em suma, a partir dos estudos aqui apresentados, é possível afirmar que as 

atividades desenvolvidas pelos pedagogos são muito semelhantes, mesmo quando 

tratamos de espaços tão diversos como o abrigo, o hospital e um Tribunal de 

Justiça. De acordo com essas pesquisas, quase sempre os pedagogos estão 

envolvidos em atividades de planejamento, desenvolvimento e avaliação de 

projetos e oficinas educativas, perpassadas muitas vezes pelas questões da 

infância e do lúdico. Cabe destacar a questão do reconhecimento do saber técnico 

do pedagogo no caso do Tribunal de Justiça do Pará, onde esse profissional é 

responsável pela elaboração de pareceres sobre a situação das crianças e jovens 

em risco, bem como sobre o desenvolvimento socioeducativo dos jovens que 

cumprem medidas socioeducativas. Nessas tarefas, o pedagogo empresta o seu 
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olhar pedagógico às questões que estão sendo analisadas, e subsidia a ação de 

outros profissionais. Há ainda a atividade, um pouco mais óbvia, de 

acompanhamento escolar dos sujeitos que estão nos abrigos. Somam-se a essas 

atividades, o trabalho do pedagogo nos setores de capacitação profissional.  

Se retomarmos a análise dos currículos do curso de Pedagogia, foi possível 

constatar que a proposta das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Pedagogia e a preocupação das disciplinas em abordar a gestão de projetos 

educativos acabam sendo retratadas na atuação do pedagogo nos espaços de 

trabalho. A questão social, na mesma medida, mostra-se recorrente quando 

olhamos tanto para a grade curricular do curso quanto para os espaços de atuação 

identificados. O Tribunal de Justiça, as secretarias de assistência social, os 

abrigos, em todos esses espaços o pedagogo se ocupa de compreender e intervir 

nas questões referentes às crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. 

Uma vez mapeados os espaços de atuação e as atividades desenvolvidas 

pelos pedagogos, pode-se passar a refletir sobre algumas questões colocadas pelas 

pesquisas enumeradas que possuem relação direta com o meu objeto de pesquisa. 

A ampliação dos espaços de atuação para além da instituição escolar é uma delas. 

As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia trazem uma ampliação do 

campo de atuação do pedagogo e esse aspecto tem se apresentado como 

possibilidade real de inserção profissional, como pondera Freitas (2012) ao relatar 

o caso do tribunal de Justiça do Pará. 

  

Vimos nos enunciados repetidos e materializados nas falas dos/as entrevistados 

que o trabalho do pedagogo em Varas Cíveis e Criminais na Comarca de Belém 
se constitui em um campo de práticas pedagógicas que ampliam o conceito de 

educação para além dos espaços escolares, visto que esse campo de atuação nos 

mostra que a escola não se constitui no único espaço de aprendizagem, mas 

também um largo espectro de instituições não escolares está cada vez mais 
ampliando espaços para a atuação do pedagogo. (FREITAS, 2012, p. 124). 

 

Entretanto, Aquino (2009) destaca que essa descoberta pelos discentes a 

respeito de novos espaços de atuação nem sempre é uma tarefa simples, tendo em 

vista que os currículos não contemplam esses outros espaços como foi possível 

verificar anteriormente na análise das grades curriculares dos cursos de Pedagogia 

da UERJ, UFRJ, Unirio e PUC-Rio. A instituição escolar é apresentada como o 

primeiro campo de atuação profissional. 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1411880/CA



35 

 

Dialogando com as entrevistadas sobre suas perspectivas de atuação na profissão e 

considerando a formação adquirida no curso, observa-se em suas falas a seguir que 

o ingresso no Curso de Pedagogia traz como primeiro contexto a representação da 
escola como o único espaço reconhecido de atuação profissional. Ao longo do 

curso, com engajamento dos discentes em projetos de extensão e em pesquisas, 

uma nova leitura sobre a realidade de atuação do pedagogo se constrói: a 

descoberta de outros espaços pedagógicos possíveis de incursão e desenvolvimento 
das práticas educativas. (AQUINO, 2009, p. 92). 

 

O fato dos currículos não contemplarem outros espaços pode, portanto, 

acarretar também na dificuldade de atuação do pedagogo nesses outros ambientes 

de educação. Segundo Quinteros (2012, p.109), duas questões dificultam a 

atuação do pedagogo em espaços não escolares: a formação acadêmica e a falta de 

caraterização do espaço de trabalho. Ou seja, a formação inicial não apresenta as 

possibilidades do mercado de trabalho para o pedagogo e, portanto, acaba 

provocando uma insegurança no profissional que acredita não saber atuar em 

espaços diferentes da escola. Aquino (2011) reitera esse aspecto no trecho abaixo. 

 
O que se pode observar é que a formação do pedagogo tende ainda, na esfera da 

formação inicial, a centrar na educação formal e na escola como espaço 
pedagógico de atuação profissional. Como há lacunas no que se refere à formação 

da modalidade da educação não formal, o pedagogo acaba por desconhecer suas 

reais possibilidades profissionais nos espaços emergentes do mercado de trabalho. 

(AQUINO, 2011, p. 141). 

 

Até aqui, a referência aos outros espaços de atuação do pedagogo que não a 

escola tem sido como espaços não escolares, porém, ao longo do texto, alguns 

trechos das propostas curriculares dos cursos de Pedagogia citados e as análises 

das pesquisas trazidas remetem-se a esses espaços com o termo educação não 

formal. Para compreender essa ampliação das possibilidades educativas, os 

teóricos utilizam a ideia de educação formal e educação não formal. No próximo 

capítulo, a intenção é compreender esses conceitos, como eles surgem e, 

principalmente, como o museu se configura num espaço de educação não formal.  
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3 
Processos educativos fora da instituição escolar 

Como visto no capítulo anterior, apesar da escola ser o principal espaço de 

atuação do pedagogo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Pedagogia indicam a possibilidade de trabalho pedagógico em espaços não 

escolares. Neste capítulo, reflito sobre os processos educativos em instituições não 

formais de educação. Para tanto, busco em Trilla (2008) a definição dos conceitos 

de educação formal, não formal e informal para em seguida compreender o museu 

como um espaço de educação não formal. Por último, apresento a dimensão 

educativa do museu e a sua importância para a formação dos sujeitos. 

 

3.1. A educação formal, não formal e o museu 

 Ao pensar sobre a ampliação dos espaços de atuação do pedagogo, é 

preciso refletir sobre o lugar da educação na nossa sociedade. O vínculo entre 

educação e escolarização é evidente. A instituição escolar é a referência de espaço 

educativo, de uma maneira geral, para todos os cidadãos há pelo menos três 

séculos. A instituição “escola” ganhou vertiginosa importância durante o século 

XIX. O projeto de construção do “homem cidadão”, em plena sociedade burguesa, 

vê na escola a sua “instituição-chave”, como destaca Cambi (1999),  

 

No curso do século XIX, é a escola que se considera como instituição delegada a 
formar o cidadão como homem e o homem como cidadão, enquanto o liga à 

ideologia dominante, o forma como “produtor” ou como “governante”, o nutre de 

uma visão mais laica do mundo. E é para a escola que se dirigem os cuidados dos 
governos, dos publicistas e dos pedagogos, indicando-a como o lugar central da 

elaboração dos comportamentos coletivos dominantes, inspirados na ordem social, 

mas também no “laborismo” ou no “higienismo”. (CAMBI, 1999, p. 487). 

 

Em pleno século XXI, a escola continua sendo o lugar privilegiado de 

formação dos cidadãos brasileiros nos primeiros (e muitos) anos de vida. Todas as 

crianças e jovens brasileiros devem frequentar uma instituição de ensino formal, 

como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente – “os pais ou responsável 

têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino” 
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(BRASIL, 1990, artigo 55), reforçado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

da Educação Nacional (LDB) – “é dever dos pais ou responsáveis efetuar a 

matrícula dos menores, a partir dos sete anos de idade, no ensino fundamental” 

(BRASIL, 1996, artigo 6º). Nas palavras de Carvalho (2005, p. 160) “para uma 

grande parte da população, por longos anos seguidos, as experiências da vida se 

misturam com a escola”. 

Portanto, não parece absurdo ter a instituição escolar como referência 

quando nos propomos a discutir questões educativas. Trilla (2008, p. 17), autor 

que se propôs a estudar a educação não formal, afirma que “entendia-se que o 

desenvolvimento educacional e a satisfação das necessidades sociais de formação 

e aprendizagem passavam quase exclusivamente pela extensão da escola”.  

Entretanto, a escola não é a única instituição responsável pelo processo formativo 

dos sujeitos. A própria LDB (Lei n. 9.394/1996), no artigo primeiro, ressalta que a 

educação se desenvolve em diferentes espaços. 

 
Artigo 1º: A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. (BRASIL, 1996). 

 

Nessa perspectiva de processos educativos em diferentes espaços, Asensio 

& Pol (2002) apresentam a importância de quatro novos cenários de aprendizagem 

para além do espaço escolar: o patrimônio natural; o patrimônio cultural, no qual 

se destacam as instituições museais; a própria sociedade e seu funcionamento; e, 

por último, o mundo virtual. Para os autores, cada um desses cenários possui uma 

lógica própria de ensino e aprendizagem cujo potencial educativo deve ser levado 

em consideração para a formação integral dos sujeitos. Isto é, para os autores os 

processos formativos acontecem em diferentes cenários educativos que se 

complementam. 

Soma-se à diversidade de cenários educativos, o fato da escola nem sempre 

ser o único e o mais adequado espaço para alguns processos de ensino e 

aprendizagem. A formação cultural e política, por exemplo, pode acontecer na 

escola, mas seria igualmente interessante que acontecesse também nos espaços 

culturais, nos movimentos sociais etc. Trilla (2008), ao enumerar alguns fatos que 

questionam a vinculação entre educação e escolarização, menciona esse aspecto. 
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O marco institucional e metodológico da escola nem sempre é o mais idôneo para 

atender a todas as necessidades e demandas educacionais. A estrutura escolar 

impõe limites que devem ser reconhecidos. E mais: além de não ser apta para todo 
tipo de objeto educacional, a escola mostra-se particularmente imprópria para 

alguns deles. Do ponto de vista anterior deriva a necessidade de criar paralelamente 

à escola, outros meios e ambientes educacionais. Meios e ambientes que, claro, não 

devem ser vistos necessariamente como opostos ou alternativos à escola, mas como 
funcionalmente complementares a ela. Esses recursos são, em grande medida, 

justamente aqueles que a partir de certo momento passaram a ser chamados de 

‘não-formais’. (TRILLA, 2008, p. 18-19). 

 

O patrimônio natural, um dos novos cenários educativos propostos por 

Asensio e Pol (2002), é um ambiente potencialmente complementar à escola na 

medida em que os alunos podem explorar/observar a realidade do seu meio 

natural. Os autores explicam esse potencial educativo do patrimônio natural:  

 

O contato educativo direto e consciente com o meio natural favorece a criação de 

atitudes preservadoras; mas, além disso, é também um cenário onde [é possível] 
explorar na realidade uma grande parte dos conteúdos curriculares habitualmente 

encapsulados de maneira analítica nas lições disciplinares específicas, como se 

fossem verdadeiras prisões de significados. (ASENSIO, POL, 2002, p. 15) 

[tradução própria]. 

 

De uma maneira geral, a sociedade possui vários espaços potencialmente 

educativos que cumprem junto com a escola a tarefa de formação dos sujeitos. 

Cambi (1999) fala sobre uma pedagogização da sociedade já no século XIX, mas, 

ao mesmo tempo em que a escola se torna uma “instituição-chave” nos processos 

educativos, outras instituições também cumprem importante papel, e o autor cita a 

família, as associações para jovens, a imprensa e as editoras, com destaque para a 

função educativa da literatura/dos romances (CAMBI, 1999, p. 489-492). No 

século XX, essas instituições educativas vão ganhando novos contornos em 

função das mudanças econômicas, políticas e sociais e da crise da instituição 

escola. 

Portanto, se a escola não é o único espaço educativo, como e quando a 

educação não formal começa a ganhar importância e destaque nas discussões 

relacionadas à educação? Segundo Trilla (2008), a partir dos anos 1960/1970 a 

educação não formal passa a ter evidência, sobretudo com os novos discursos 

educacionais. Para Marandino (2008), a educação não formal surge no debate 

internacional, na década de 1960, com o propósito de atender aos grupos 
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minoritários, já que a educação formal não conseguiria acompanhar as mudanças 

e demandas sociais tão rapidamente.  

 
A educação não-formal tornou-se parte do discurso internacional em políticas 

educacionais no final dos anos 1960 (SMITH, 1996). Naquela época, esse tipo de 

educação focava as necessidades de grupos em desvantagens, tendo propósitos 

claramente definidos e flexibilidade de organização e de métodos. Já o sistema de 
educação formal, principalmente dos países em desenvolvimento, apresentava lenta 

adaptação às mudanças socioeconômicas em curso, exigindo que diferentes setores 

da sociedade se articulassem para enfrentar as novas demandas sociais. 
(MARANDINO, 2008, p. 13). 

 

Os discursos educacionais daquela época são divididos por Trilla (2008) em 

quatro grandes grupos: o discurso reformista da crise da educação, as críticas 

radicais à instituição escolar, a formulação de novos conceitos e o paradigma do 

meio educacional. Para Trilla (2008), diante do diagnóstico da crise da educação 

surgiu a necessidade de uma reforma educacional que modernizasse os processos 

de ensino-aprendizagem, não sendo mais a escola o espaço exclusivo para atender 

as demandas educacionais da sociedade. Surgiu, também, na literatura, trabalhos 

que criticavam a instituição escolar, sinalizando as suas características negativas, 

como, por exemplo, o seu caráter reprodutor. Ao negar a instituição escolar, 

outras propostas educativas não formais foram surgindo como solução para a crise 

educacional e como estratégia para superar as mazelas e incapacidades da escola. 

 

O descrédito da escola, a exposição de suas mazelas e incapacidades, a 
consequente perda de confiança em suas possibilidades, os rótulos que foram 

pregados (aparelho ideológico de Estado etc.) e os insultos que despejaram sobre 

ela (ver Illich e companhia) levaram alguns a pensar (com muita ingenuidade) que 

a ação educativa seria salva e reabilitada simplesmente afastando-se dessa 
instituição. (TRILLA, 2008, p. 25). 

 

Diante dessa crise da instituição escolar, a ideia de educação permanente 

que começa a circular representa uma tentativa de dar nome à amplitude da 

educação, remetendo não só a questão temporal – educa-se ao longo de toda a 

vida – mas, também, à necessidade de se utilizar outros recursos no processo 

educativo para que ele seja viabilizado. Assim, a formulação de novos conceitos 

vem legitimar a existência de práticas educativas não escolares. 

Por último, Trilla (2008) destacou também a influência do meio no processo 

educacional. A aprendizagem não acontece exclusivamente na relação 
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educador/educando, mas, igualmente, o meio exerce influência educativa nos 

sujeitos, o que leva a pensar que muitos espaços possuem um potencial educativo. 

 
A nova lente que representa o paradigma do meio educacional facilita à pedagogia 

a descoberta desses novos espaços distintos daqueles característicos dos sistemas 

educacionais convencionais e reforça a conveniência de buscar formas adequadas 

de intervir neles. (TRILLA, 2008, p. 29). 

 

Com a crise dos sistemas educacionais convencionais e a ascensão do 

debate sobre a educação não formal, a explicação do conceito de educação não 

formal, inevitavelmente, recai na contraposição com os conceitos de educação 

formal e educação informal. Conforme já destacado, enquanto a educação formal 

está relacionada ao espaço escolar, a educação não formal está relacionada à 

educação sistematizada que acontece fora dos limites da educação escolar. Já a 

educação informal se refere à ideia de que a educação acontece em todos os 

momentos da vida social. 

Para explicitar a definição dos três tipos de educação – educação formal, 

não formal e informal –, Trilla (2008) separa esses conceitos em duas fronteiras, 

como pode ser verificado no esquema abaixo. A primeira fronteira (a) refere-se à 

divisão entre educação informal, de um lado, e educação formal e não formal, do 

outro lado. Já a segunda (b), refere-se a uma subdivisão entre educação formal e 

não formal. 

 

ESQUEMA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TRILLA, 2008, p. 34) 

 

De acordo com critérios de intencionalidade e sistematização, educação 

formal e não formal referem-se aos atos educativos intencionais e sistematizados, 

enquanto a educação informal está relacionada aos atos educativos não 
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Não-formal 
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b 
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intencionais e sem sistematização. Segundo Trilla (2008, p. 36-37), esses critérios 

não são suficientes para classificar o ato educativo como informal ou formal/não 

formal. A intencionalidade dos atos educativos promovidos pelos pais e a 

sistematicidade das ações dos meios de comunicação de massa, classificados 

como educação informal, desqualificam esses dois critérios como fatores de 

classificação. O autor propõe os critérios de diferenciação e especificidade do 

processo educacional como os mais adequados para analisar e classificar o ato 

educativo. Para compreendermos os critérios de diferenciação e especificidade, 

cabe retomar a explicação do autor: 

 

(...) estaríamos diante de um caso de educação informal quando o processo 

educacional ocorre indiferenciada e subordinadamente a outros processos sociais, 

quando aquele está indissociavelmente mesclado a outras realidades culturais, 
quando não emerge como algo diferente e predominante no curso geral da ação em 

que o processo se verifica, quando é imanente a outros propósitos, quando carece 

de um contorno nítido, quando se dá de maneira difusa (...) (TRILLA, 2008, p. 37). 

 

Essa explicação de Trilla (2008) sobre os processos educativos que 

acontecem na família ajuda a compreender os critérios da diferenciação e da 

especificidade propostos pelo autor.  

 

Os pais (...) em geral educam de modo “informal” porque costumam exercer seu 

trabalho educacional concomitantemente a outras possibilidades familiares: ao dar 
de comer aos filhos, ao brincar com eles, ao decorar e arrumar a casa, ao 

acompanhá-los à escola etc. quando a mãe (ou o pai, obviamente) dá de comer ao 

filho de 2 anos, tem a intenção não apenas de alimentá-lo, mas também, de educá-

lo (quer ensiná-lo a se virar sozinho, que adquira certos hábitos etc.); acontece que 
não há como distinguir quando se está fazendo uma coisa ou outra. (TRILLA, 

2008, p. 37-38). 

 

Por conseguinte, tanto a educação formal quanto a não formal são processos 

diferenciados e específicos que se distinguem das outras práticas sociais, 

apresentando agentes e momentos específicos para sua realização. Porém, qual a 

diferença entre esses dois tipos de educação? Chega-se, então, à segunda fronteira 

proposta por Trilla (2008): a fronteira entre educação formal e não formal (b). O 

autor entende por educação não formal “o conjunto de processos, meios e 

instituições específica e diferenciadamente concebidos em função de objetivos 

explícitos de formação ou instrução não diretamente voltados à outorga dos graus 

próprios do sistema educacional regrado” (TRILLA, 2008, p. 42). Deste modo, a 

educação formal está diretamente relacionada à outorga de títulos acadêmicos, 
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estando relacionada ao aparato legislativo do país, e ocorre prioritariamente nas 

instituições escolares.  

De acordo com os critérios de diferenciação e especificidade do processo 

educacional proposto por Trilla (2008), o museu é um espaço de educação não 

formal, visto que as ações educativas museais possuem objetivos explícitos e 

acontecem de maneira diferenciada e específica em relação aos outros processos 

sociais, porém essa instituição não está comprometida com a tarefa de conceder 

títulos acadêmicos aos seus visitantes, não integra os sistemas oficiais de ensino 

do país.  

Entretanto, as fronteiras entre educação formal, não formal e informal nem 

sempre são tão estanques. Marandino (2008) apresenta outra possiblidade de 

classificação das instituições museais. Segundo a autora, essa classificação pode 

ser realizada de acordo com o ponto de vista do aprendiz/visitante, e não da 

instituição formadora como propôs Trilla (2008). Assim, o museu pode ser 

classificado como educação formal, não formal ou informal dependendo da 

relação que o visitante estabelece. Marandino (2008) explica essa possibilidade: 

 

Dessa forma, um museu, por exemplo, poderia ser nomeado como um espaço de 

educação não-formal quando o pensamos como instituição, com um projeto de 
alguma forma estruturado e com um determinado conteúdo programático. Mas, ao 

pensarmos sob o olhar do público, poderíamos considerá-lo como educação formal, 

quando alunos o visitam com uma atividade totalmente estruturada por sua escola, 
buscando aprofundamento em um determinado conteúdo conceitual (ou, como 

muitos professores dizem, tentando “ver na prática o que têm em teoria na sala de 

aula”). E podemos, ainda sob o olhar do público, imaginá-lo como educação 

informal, ao pensarmos em um visitante que procura um museu para se divertir em 
um final de semana com seus amigos ou familiares. (MARANDINO, 2008, p. 15). 

 

Trilla (2008) destaca quatro âmbitos de educação não formal: âmbito da 

formação ligada ao trabalho, âmbito do lazer e da cultura, âmbito da educação 

social e âmbito da própria escola. Com âmbitos de educação não formal tão 

distintos, cabe às pesquisas acadêmicas promoverem estudos que ajudem a 

compreender cada um desses espaços. No trabalho de pesquisa aqui apresentado, a 

intenção é refletir sobre o segundo âmbito, o do lazer e da cultura, no qual o 

museu está inserido. Segundo Trilla (2008), 

 

O tempo livre e o desejo de acesso e usufruto da cultura num sentido nem 
acadêmico nem utilitarista geraram também uma importante oferta educacional 

não-formal, que já contempla pessoas de todas as idades, desde a infância mais 

precoce até a terceira idade. (TRILLA, 2008, p. 43). 
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Os museus, como espaços de lazer e usufruto da cultura e 

preservação/divulgação da história, apresentam-se, então, como espaços 

educativos. Retomando a ideia de Trilla (2008) sobre o paradigma do meio 

educacional, no qual o espaço exerce influência educativa sobre o sujeito, o 

museu caracteriza-se como um espaço potencialmente educativo e é preciso 

refletir sobre como essa instituição tem contribuído para a formação cultural, isto 

é, a formação cidadã dos seus visitantes, e como os profissionais que nele atuam 

podem contribuir nesse processo. O museu é um espaço de cultura e, por isso 

mesmo, um espaço formativo.  

Ao defender que a aprendizagem se dá na interação com o conhecimento, 

Kramer (1998), traz o seguinte trecho da Marilena Chauí: 

 

O professor de natação não pode ensinar o aluno a nadar na areia fazendo-o imitar 
seus gestos, mas leva-o a lançar-se n’água em sua companhia para que aprenda a 

nadar lutando contra as ondas, revelando que o diálogo do aluno não se trava com 

seu professor de natação, mas com a água. O diálogo do aluno é com o 
pensamento, com a cultura corporificada nas obras e nas práticas sociais 

transmitidas pela linguagem pelos gestos do professor. (CHAUI, 1980, p. 39 apud 

KRAMER, 1998, p.17). 

 

A aprendizagem acontece na interação do sujeito com o conhecimento. Da 

mesma forma, a cultura é vivida, ela não é transmitida, ensinada. Logo, o museu é 

um espaço de cultura, onde o sujeito interage com o objeto museologizado, 

questionando-o, analisando-o, ressignificando-o. Cabe retomar as considerações 

de Kramer e Carvalho (2012) sobre a temática: 

 

(...) da mesma maneira que para ser educativa, a arte precisa ser arte e não arte-
educativa, o museu para ser educativo precisa ser espaço de cultura e não museu 

educativo. É na sua precípua ação cultural que se apresenta a sua possibilidade de 

ser educativo. (KRAMER, CARVALHO, 2012, p. 27). 

 

Dessa forma, é possível compreender o museu como um espaço 

potencialmente educativo. Como espaço de cultura, onde o sujeito interage com o 

conhecimento e com a história da humanidade, o museu apresenta uma dimensão 

educativa que é intrínseca à sua estrutura, aos seus objetivos, ao seu papel social. 
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3.2. A dimensão educativa do museu 

Segundo Marandino (2008), a compreensão dos museus como espaços 

potencialmente educativos é recente. Com base nos estudos apresentado por 

Allard e Boucher (1991), a autora afirma que esse aspecto educativo dos museus 

foi desenvolvido em três etapas sucessivas: a criação e associação dos museus a 

instituições formais de educação, como as universidades; a ampliação do acesso 

do público de diferentes classes sociais e o atendimento aos grupos escolares; por 

último, quando os museus finalmente são reconhecidos como espaços 

intrinsecamente educativos, ganhando destaque a dimensão comunicativa dos 

museus. 

Na primeira etapa, as coleções tornam-se púbicas com fins de observação e 

estudo. “A partir desse momento, imbuídos do espírito do estudo e difusão do 

saber por meio da observação, são abertos em diversos países europeus museus e 

coleções públicas estatais” (MARANDINO, 2008, p. 8). Nesse período, as 

instituições museais apresentam características de instituições de pesquisa, sendo 

responsáveis pela estruturação de disciplinas como Geologia, Paleontologia e 

Antropologia (MARANDINO, 2008). 

Já na segunda etapa, os museus atendem a projeto de desenvolvimento das 

nações. Como explica Marandino (2008), 

 

Foi como parte de um projeto de nação, em um esforço de modernização da 

sociedade, que em fins do século XVIII o museu passou a ser considerado como 
um lugar do saber e da invenção artística, de progresso do conhecimento e das 

artes, onde o público poderia formar seu gosto por meio da admiração das 

exposições. (MARANDINO, 2008, p. 8). 

 

É no século XIX que há um aumento das instituições museais em todo o 

mundo e a preocupação com o aspecto educativo dos museus ganha força. O 

vínculo entre as instituições formais de ensino e os museus passa a ter 

importância, sendo as visitas a museus uma estratégia didática para que os alunos 

pudessem “ilustrar” os conteúdos aprendidos na escola.  

 

Tais preocupações desembocaram, na Europa, em projetos governamentais nos 
quais a instrução formal obrigatória tinha como complemento “natural” as visitas a 

museus. Era o ideal da “lição das coisas”, no qual o aluno visitava o museu para 

observar “ao vivo” o que havia sido ensinado “em teoria” nos bancos escolares.  
(MARANDINO, 2008, p. 9). 
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Os serviços educativos nos museus surgem, portanto, para atender a 

demanda do público escolar. Com base na literatura sobre educação em museus, 

Seibel-Machado (2009) identificou que os setores educativos museais foram 

criados com a finalidade de “resolver as dificuldades entre professores e 

curadores”; “mediar a ação entre os ‘especialistas’ e os ‘leigos’, ou seja, entre os 

curadores das exposições, professores e demais públicos”, e ainda, “facilitar as 

relações entre o museu e a escola” (SEIBEL-MACHADO, 2009, p. 53). Ressalta, 

assim, que os setores educativos foram criados a posteriori, não fazendo parte da 

“concepção e do projeto de criação do museu” (SEIBEL-MACHADO, 2009, p. 

53).  

Na terceira etapa de compreensão dos museus como espaços educativos, 

percebe-se que o aumento significativo do público no século XX fez com que 

essas instituições passassem a preocupar-se com a atividade de atendimento do 

público de forma a promover uma comunicação efetiva entre a exposição e o 

visitante. De acordo com Marandino (2008),  

 

Levados pelo aumento e diversificação do público, os museus não poderiam mais 
se contentar em apenas expor suas obras. Era necessário encontrar os meios para 

assegurar que os visitantes as entendessem e apreciassem. A preocupação com a 

utilização educacional dos acervos expostos levou cada vez mais os museus a 
introduzirem estratégias que facilitassem a comunicação com o público dentro de 

suas exposições. (MARANDINO, 2008, p. 9). 

 

Alves e Reis (2013, p.114) ressaltam o quanto o contexto social entre as 

décadas de 1960 e 1980, com inúmeras lutas por direitos de grupos minoritários15, 

levou ao anseio por mudanças nas instituições, seja a escola ou o museu. Valente 

(2009) discute o processo de redemocratização do museu a partir dessas 

demandas. 

 

O momento dos últimos anos da década de 1960 e os primeiros de 1970 é 

caracterizado por movimentos que buscam uma maior democratização no âmbito 
da sociedade, ao que se alia a aspiração de reformulação da instituição museu e 

maior acesso público a seus espaços. Acelera-se a partir daí o movimento de 

reestruturação do museu e a renovação dos olhares sobre a instituição, incidindo 

não só na relação com o público, mas também na reflexão sobre as disciplinas 
museológicas, em que as coleções de objetos são resituadas. Estas não serão mais 

as únicas na obtenção do conhecimento museológico, um amplo campo de 

possibilidades é aberto com a musealisação do imaterial dos processos, dos 

                                                             
15 As lutas do feminismo, os movimentos estudantis, os movimentos dos negros nos Estados 

Unidos da América são algumas das lutas de grupos minoritários entre as décadas de 1960 e 1980 

citadas por Alves e Reis (2013). 
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fenômenos e das idéias, provocando outra aproximação com o caráter educativo 

dos museus. A função educativa acompanha a democratização do museu. 

(VALENTE, 2009, p. 93). 

 

Nesse contexto de redemocratização dos museus, a sua função comunicativa 

vem ganhando destaque nos debates sobre a função social desses espaços, já que 

preservar e investigar não dão conta de cumprir tal função, é preciso comunicar-se 

com o público, e a educação se insere nesse debate, pois é ela que irá potencializar 

a experiência do público no espaço museal, à medida que provocar a curiosidade. 

Cury (2013) defende que a comunicação é uma das etapas do ciclo de curadoria 

dos museus, pois o museu se realiza com o público. Nas palavras da autora, 

 

É a comunicação que faz com que o processo curatorial se complete - entendendo 

curadoria como processo cíclico e não linear, ou seja, o ciclo se fecha - sem nunca 
se completar - com a comunicação. Então, comunicação não é a última etapa do 

processo curatorial, pois comunicar significa, antes de tudo, trazer o público para 

dentro do museu, não no sentido físico somente, mas como elemento da sinergia do 

sistema que o museu é. O museu só existe na cabeça do visitante e, indo além, o 
museu se realiza como museu com o público, pois são os usos que o público faz 

dele que lhe dão forma social. (CURY, 2013, p. 17). 

 

Sendo assim, embora preservar e conservar continuem sendo funções 

primordiais da instituição museal, a comunicação ganha destaque. O diálogo do 

museu e seus objetos com o público indica a sua característica intrinsecamente 

educativa. Logo, as diferentes definições sobre o museu apresentam, 

principalmente a partir da década de 1970, a dimensão educativa do museu. 

Poulot (2013) destaca a definição elaborada pelo Conselho Internacional dos 

Museus (ICOM) em 1974 como a referência para as produções posteriores da 

literatura museológica. 

 

O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade 
e de seu desenvolvimento, aberta ao público, e que faz pesquisas relacionadas com 

os testemunhos materiais do ser humano e de seu ambiente, tendo em vista a 

aquisição, conservação, transmissão e, principalmente, exposição desse acervo com 
a finalidade de estudo, educação e deleite. (ICOM, 1974 apud POULOT, 2013, 

p. 18) [grifos meus]. 

 

Desta forma, a educação passa a ser uma das principais finalidades do 

museu. Ainda segundo Poulot (2013, p. 19), a Associação Americana dos Museus, 

por exemplo, “atribui o título de museus apenas à instituição que ‘é 

essencialmente educativa’”. E continua a autora, “de fato, por volta de 88% dos 
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museus dos EUA fornecem programas educativos, centrados na arte, história, 

matemática ou ciência, correspondendo aos finais do ensino fundamental e médio 

(...)” (POULOT, 2013, p. 19). 

Nessa perspectiva, ao definir o que é um museu, a sua dimensão educativa 

ganha destaque, apresentando a questão da formação de público e, sobretudo, as 

relações museu-escola. Assim, o papel dos museus na sociedade se amplia, não se 

restringindo à função de conservação dos bens patrimoniais. Contudo, a dimensão 

educativa dos museus ainda é um espaço de disputa entre os profissionais de 

museus, mesmo que essa dimensão esteja presente, a partir da década de 1970, nas 

definições do que é o museu. A compreensão da educação relacionada 

especificamente à escola produz uma relação de distanciamento entre o museu e a 

escola, como destaca Valente (2009). 

 

Muitos são os casos em que não se reconhece, por exemplo, a educação como um 

conceito amplo, sendo visto, de maneira geral, pelo ponto de vista do senso 
comum. Nessa ótica é reconhecida como exclusivamente vinculada ao ensino e à 

escola, que por vezes é tomada como hierarquicamente desvalorizada. Isso também 

se deve a uma percepção de que os museus poderiam preencher as lacunas e 
deficiências da escola. (VALENTE, 2009, p. 91). 

 

Porém, o trabalho educativo dos museus deve promover as experiências dos 

visitantes com os bens e fenômenos culturais que apresentam, desenvolvendo “a 

sensibilidade sobre o conhecimento e a relação afetiva sobre a instrução” 

(CARVALHO, 2005a, p. 166). A perspectiva de complementariedade do museu 

em relação à escola vai esmaecendo, tendo em vista que o seu papel educativo é 

ampliado para a formação integral do homem, não se detendo ao aprofundamento 

dos conhecimentos presentes nos currículos escolares.  

Contudo, a visão de complementariedade dos museus em relação à escola é, 

ainda, atual e possui inspiração escolanovista, como constatou Carvalho (2005a, 

p. 166-167) em sua pesquisa sobre um centro cultural da cidade do Rio de Janeiro. 

As visitas aos museus, na perspectiva escolanovista, assumem um caráter de 

estratégia didática com a finalidade de ilustrar no campo do concreto as questões 

tratadas em sala de aula. Assim, o vínculo entre o conteúdo programático escolar e 

a visita ao museu deve ser estabelecido16.  

                                                             
16 Em Lopes (1991), é possível ver uma análise a respeito das influências da Escola Nova na 

relação escola e museu. 
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Os debates no campo da educação e da museologia acabam convergindo 

para um mesmo ponto. Ao mesmo tempo em que no campo da educação há uma 

discussão sobre a ampliação dos espaços educativos, no campo da museologia 

inicia-se um debate sobre o potencial educativo dos museus. Contudo, é preciso 

ficar atento ao processo de escolarização dos museus citado por Lopes (1991),  

 

A questão colocada diz respeito à contribuição do museu – com ou sem, ou apesar 

da escola – para o processo de construção do conhecimento da nossa realidade. 

Trata-se de os museus serem valorizados como mais um espaço, mesmo que 
institucional – e por isso com seus limites – de veiculação, produção e divulgação 

de conhecimentos onde a convivência com o objeto – realidade natural e cultural – 

aponte para outros referenciais para desvendar o mundo. (LOPES, 1991, p. 454). 

 

Isto é, “o museu visto enquanto espaço de abertura de novos horizontes 

culturais para os indivíduos, deveria ser instrumento provocador de novas 

perguntas e de curiosidades, de maneira diversa do formato curricular da escola” 

(VALENTE, 2009, p. 93). O museu como espaço de cultura possui um grande 

potencial educativo. Conforme destacam Kramer e Carvalho (2012),  

 

(...) a experiência de crianças, jovens e adultos nos mais diversos espaços culturais 
pode atuar no sentido de informar seu olhar, sensibilizar e flexibilizar o seu 

conhecimento e, desse modo, propiciar situações que se configuram como 

importantes momentos de aprendizado do ponto de vista cultural, político, ético e 
estético. (KRAMER, CARVALHO, 2012, p. 25). 

 

O que se propõe com a educação em museus é uma experiência cultural para 

além da concepção do museu como espaço de “lição das coisas” do século XIX.  

Uma proposta educativa que compreenda o museu como espaço de leitura de 

mundo, onde o sujeito tenha contato com a sua própria história, ressignificando-a 

para compreender a si e ao outro. Kramer (1998) ressalta esse aspecto ao defender 

a questão da formação cultural. 

 

(...) interessa-me que crianças e adultos possam aprender cultura e a arte guardadas 
nos livros, com os textos, com a história, com a experiência acumulada. Ainda que 

ideologicamente marcados, tendo todos eles uma linguagem jamais isenta de 

preconceitos, a experiência com a produção cultural contribui de maneira básica na 
formação de crianças, jovens e adultos, pois resgata trajetórias e relatos, provoca a 

discussão de valores, crenças e a reflexão crítica da cultura que produzimos e que 

nos produz, suscita o repensar do sentido da vida, da sociedade contemporânea e, 
nela, do papel de cada um de nós. (KRAMER, 1998, p. 15). 

 

A interação do visitante com os objetos museais mostra-se como uma 

importante estratégia educativa no museu. Segundo Chiovatto e Aidar (2007, p. 
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204), o desafio da experiência educativa nesse espaço está em “equacionar os 

aspectos do saber e do lazer num espaço de vivência social que possibilite a 

criação de vínculos entre os visitantes e, entre estes, a instituição e a cultura 

materializada nos objetos de sua coleção”. Afinal, o diferencial do museu é 

justamente ser um espaço onde o visitante pode fazer uma reflexão a respeito da 

sua própria história à medida que interage com o acervo museológico. Marandino 

(2008) explica esse potencial educativo do museu: 

 

Os objetos são elementos centrais e a alma dos museus, sendo também fonte de 
contemplação e interatividade. Assim, nas ações educativas dos museus é essencial 

favorecer o acesso aos seus objetos, dando-lhes sentido e promovendo leituras 

sobre eles. Por meio dos objetos o visitante pode se sensibilizar e se apropriar dos 

conhecimentos expostos, assim como compreender os aspectos sociais, históricos, 
técnicos, artísticos e científicos envolvidos. (MARANDINO, 2008, p. 20). 

 

Contudo, a interação com o objeto por si só não é, necessariamente, 

formativa. Segundo Almeida (2007, p. 209), a concepção dos museus como fonte 

de pesquisa levou a supor que a “aprendizagem partia da contemplação e 

observação das coisas, dos objetos, das obras, dos espécimes” e que a observação 

dos objetos era suficiente para o processo de aprendizagem. Porém, os museus 

não são apenas espaços de contemplação das “coisas”, e sim espaços de interação 

social.  

Vasconcellos (2013) acrescenta, ainda, a dimensão histórica presente nos 

museus. Segundo a autora, a história é fundamental para compreender o presente e 

intervir no futuro: através do diálogo com o objeto, é possível compreender as 

relações entre o presente, o passado e o futuro. 

 

A história é essencial porque permite compreender o presente, algo produzido por 
mudanças. Logo, por ser o presente uma realidade diferente da que existiu antes 

dele, ajuda a pensar o futuro como algo diferente do que existe hoje. Por 

consequência, essa compreensão histórica que a leitura dos objetos permite é uma 
grande contribuição que o museu pode oferecer para promover a aventura de 

conhecer fazendo perguntas sobre o objeto (RAMOS, 2004). (...) O museu, então, 

como espaço de investigação sobre a cultura material, ajuda a alargar o juízo 
crítico sobre a realidade. Assim, ele induz a questionamentos que nos levam a 

problematizar as relações entre o presente, o passado e o futuro. 

(VASCONCELLOS, 2013, p. 35). 

 

O museu é, então, um espaço de construção da cidadania à medida que 

contribui para a formação crítica dos sujeitos. A sensibilização do olhar, a análise 
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crítica das relações entre presente, passado e futuro contribuem para a formação 

de um sujeito mais comprometido com as questões do seu grupo, da humanidade. 

Em suma, o museu é educativo e, junto aos outros espaços formativos, 

contribuem para a formação dos sujeitos. Como espaços de educação, os museus 

são lugares onde os pedagogos podem atuar. No próximo capítulo, apresento o 

museu como espaço de atuação do pedagogo e como o trabalho pedagógico desses 

profissionais está sendo desenvolvido em algumas instituições museais da cidade 

do Rio de Janeiro.   
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4 
O museu como espaço de atuação do pedagogo 

Na pesquisa aqui apresentada, tenho percorrido um caminho na tentativa de 

compreender a ampliação dos espaços de atuação do pedagogo, prevista nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia e a configuração 

desses espaços, entendidos aqui como espaços de educação não formal, para 

finalmente chegar ao objetivo central desta pesquisa que é investigar a atuação e o 

papel do pedagogo nas instituições museais.  

Neste capítulo e no próximo, busco desvendar as minhas questões iniciais. 

Quais atividades o pedagogo realiza no museu? Há especificidades na atuação do 

pedagogo no museu? O pedagogo pode contribuir para o desenvolvimento das 

atividades do museu? A formação inicial em Pedagogia é suficiente para a atuação 

desse profissional? Como é a inserção do pedagogo nas instituições museais? 

Qual é o papel do pedagogo no museu? 

Contudo, foi necessário primeiramente identificar em quais instituições 

museais os pedagogos estavam atuando. No questionário desenvolvido pelo 

Grupo de Pesquisa em Educação, Museu, Cultura e Infância (GEPEMCI)17, da 

PUC-Rio, do qual sou integrante, que pretende conhecer as atividades educativas 

desenvolvidas pelos museus e centros culturais da cidade do Rio de Janeiro, duas 

questões que faziam parte do instrumento me ajudaram a enumerar as instituições 

museais nas quais esses profissionais atuavam: (1) Há pedagogo atuando na 

instituição? (2) Caso atue, em qual setor? 

O questionário foi encaminhado por meio eletrônico a 139 instituições 

museais da cidade do Rio de Janeiro no mês de julho de 2015. Essas instituições 

foram identificadas pelo grupo de pesquisa a partir de informações constantes no 

Guia Brasileiro de Museus, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Museus 

(IBRAM), e na publicação Museus RJ: Um guia de memórias e afetividades, 

                                                             
17 GEPEMCI. Ações educativas em museus e centros culturais da cidade do Rio de Janeiro. 

Cristina Carvalho (coord.). Rio de Janeiro, 2015. 
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elaborada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) em 

parceria com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro.  

Após o encaminhamento dos questionários, o grupo identificou, a partir de 

contato por meio eletrônico, e por telefone, que 35 instituições já não existiam 

mais ou encontram-se fechadas. Sendo assim, chegamos a um universo de 104 

instituições museais na cidade do Rio de Janeiro. Desse quantitativo, 85 

instituições responderam ao questionário, representando aproximadamente 82% 

de respondentes, das quais 18 disseram ter pedagogos atuando, o que representa a 

presença de pedagogos em 21% das instituições respondentes (figura 1). É preciso 

dizer que, embora o percentual ainda seja baixo, superou as minhas expectativas 

iniciais. 

 

Figura 1: Presença de pedagogo nas instituições museais da cidade do Rio de 

Janeiro 

 

Fonte: CARVALHO, C. et.al., 2015. 

 

Conforme já destacado anteriormente nas pesquisas que tratam da atuação 

do pedagogo em espaços não formais de educação (SILVA, 2009; TAVARES, 

2010; AQUINO, 2011; QUINTEROS, 2012; FREITAS, 2012), o museu não foi 

objeto de investigação dos pesquisadores. Aquino (2011), por exemplo, sinaliza, 

em sua tabela sobre espaços de atuação do pedagogo, o museu como um dos 

espaços, porém esse não foi o seu objeto de estudo. Os espaços investigados pelos 

pesquisadores foram hospitais, organizações não governamentais e a área de 

assistência social. Com base nessas pesquisas e nas informações de minha rede de 

relações, já que conhecíamos poucos pedagogos atuando no museu, acreditei que 

Sim
18

21%

Não
67

79%

Há pedagogos atuando no 
museu?
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o número de instituições nas quais os pedagogos integravam a equipe seria muito 

pequeno. 

No quadro 1, estão enumeradas as instituições que contam com a presença 

de pedagogos de acordo com os dados obtidos nos questionários aplicados pelo 

GEPEMCI (2015). Nele, há informações sobre a tipologia das instituições e o 

setor de atuação dos pedagogos. As instituições foram organizadas conforme a 

localidade na cidade do Rio de Janeiro – zona sul, norte, oeste e centro. 

 

Quadro 1: Instituições museais da cidade do Rio de Janeiro que contam com a 

atuação de pedagogos 

 
Nome da instituição Tipologia IBRAM Setor de atuação 

Z
o

n
a

 s
u

l 

Casa da Ciência - Centro Cultural 

de Ciência e Tecnologia da UFRJ 
  Setor de Educação 

Museu Internacional de Arte Naif Artes visuais 
Socioeducativo e Gerência 

executiva 

Museu do Meio Ambiente/Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro 

Artes Visuais; Ciências 

Naturais e História 

Natural; Imagem e Som 

Programa Educativo do 

Museu do Meio Ambiente 

Museu de Ciências da Terra 
Ciências Naturais e 

História Natural 
Educativo 

Centro Nacional de Folclore e 

Cultura Popular 
  

Programa Educativo/Difusão 

Cultural/Coordenação 
técnica 

Fluminense Football Club   Futebol 

Z
o
n

a
 N

o
r
te

 

Museu da Vida/Fiocruz 
Ciência e Tecnologia; 
História 

Serviço de Educação e 

Serviço de Atendimento ao 
Público 

Museu da Maré 

Antropologia e 

Etnografia; Imagem e 

Som 

O museu não está organizado 

em setores. 

Museu do Samba   Mediação da exposição 

Museu da Geodiversidade/UFRJ 

Arqueologia; Ciências 

Naturais e História 

Natural; História; 

Imagem e Som 

Setor Educativo 

Museu Nacional/UFRJ 

Antropologia e 
Etnografia; Arqueologia; 

Ciências Naturais e 

História Natural 

Seção de Assistência ao 

Ensino 

Museu de Astronomia e Ciências 

Afins (MAST/MCTI) 

Artes Visuais; Ciência e 

Tecnologia; Imagem e 

Som 

Coordenação de Educação 

em Ciências 

Museu do Arsenal de Guerra do 

Rio de Janeiro 
-  Comunicação Social 

Continua 
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C
e
n

tr
o
 

Diretoria do Patrimônio Histórico e 

Documentação da Marinha  

(Museu Naval) 

Arqueologia; Artes Visuais; 

Ciência e Tecnologia; 

História 

Educação em Museus 

Centro Cultural Banco do Brasil 
Artes Visuais; História; 

Imagem e Som 
Programa Educativo 

Museu Nacional de Belas Artes -  Setor de Educação 

Casa França Brasil  - Mediador 

Z
o
n

a
 O

e
st

e 

Parque Estadual da Pedra Branca -  Educação Ambiental 

Fonte: CARVALHO, C. et.al., 2015. 

 

A partir dos dados obtidos, constatei que o pedagogo atua majoritariamente 

em setores educativos, com exceção de quatro instituições (quadro 1). Uma 

instituição (Museu da Maré) não está organizada em setores, tendo uma equipe 

multidisciplinar e o pedagogo compõe essa equipe, duas instituições (Museu do 

Samba e Casa França Brasil) não mencionaram o setor de atuação do pedagogo, 

mas a função exercida por esse profissional que é a de mediador das exposições e 

a terceira instituição (Fluminense Football Club) sinalizou que o pedagogo atua 

nas atividades relacionadas ao futebol. Cabe destacar que no Museu do Arsenal de 

Guerra do Rio de Janeiro o pedagogo atua no setor de Comunicação Social, que é 

a denominação dada pela instituição para o seu setor educativo.  

A atuação do pedagogo prioritariamente em setores educativos me remeteu 

a um dado apresentado na publicação Museus em Números (IBRAM, 2011, 

p.137): 56% das 715 instituições nacionais com setor educativo possuem 

pedagogos atuando. Nos dados levantados pelo GEPEMCI, em todas as 

instituições que contam com pedagogos em seu corpo técnico, quando há a 

presença do setor educativo, é nesse setor que o pedagogo atua. Cabe um 

questionamento: a educação é pensada apenas no setor educativo? Por isso, o 

 Nome da instituição Tipologia IBRAM Setor de atuação 
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pedagogo, profissional que se ocupa dessas questões, só pode atuar nesse setor? 

Se pensarmos que o museu é uma instituição intrinsecamente educativa, como 

discutido no capítulo anterior, não seria restritivo limitar a atuação do pedagogo 

aos setores educativos? Para Valente (2009), 

 

À medida que o museu cumpre suas funções elementares de conservar e mostrar 

um patrimônio tangível ou intangível, ele está gerando efeitos educativos. Nesse 
sentido, independente de contar ou não com um programa específico de atividades 

pedagógicas, a instituição em si mesma é um meio educativo. (VALENTE, 2009, 

p. 88). 

 

No capítulo dois, no qual apresentei os resultados de pesquisas sobre os 

espaços de atuação do pedagogo, verifiquei que o pedagogo elabora, com base no 

seu saber técnico, pareceres sobre crianças e jovens em situação de risco, 

subsidiando a ação de outros profissionais (no caso os juízes dos Tribunais de 

Justiça do Pará) e, também, atua na área de capacitação profissional. O museu 

enquanto espaço educativo, não oferece outras possibilidades de ação para o 

pedagogo? Considero que, para além do setor educativo, o pedagogo poderia 

contribuir na elaboração das exposições, por exemplo, ao emprestar o seu olhar 

pedagógico para o desenvolvimento das mesmas. Em relação ao processo 

formativo dos profissionais das equipes das instituições museais, o pedagogo 

poderia contribuir com o planejamento de tais estratégias formativas.  

Quanto às tipologias enumeradas no Guia Brasileiro de Museus do IBRAM 

(2011)18, verifiquei que sete instituições possuem um acervo na área de Ciências. 

Segundo Valente, et.al. (2005, p.184), “os primeiros museus brasileiros possuíam 

temática científica, como observa Lopes (1996), uma decorrência da exuberância 

da natureza brasileira”. O primeiro museu brasileiro, por exemplo, foi o Museu 

Nacional, criado em 1818 com o nome de Museu Real, tendo um acervo baseado 

nas Ciências Naturais (MARANDINO, 2008, p. 9). Em relação aos museus de 

Ciência e Tecnologia, Valente, et. al. (2005) destacam a criação desses a partir da 

década de 1980 e o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), criado em 

1985, é um dos exemplos. A criação desses museus corroborava com o projeto de 

                                                             
18 As tipologias do IBRAM são as seguintes: Antropologia e Etnografia; Arqueologia; Artes 

Visuais; Ciências Naturais e História Natural; Ciência e Tecnologia; História; Imagem e Som; 

Virtual; Biblioteconômico; Documental; Arquivístico (IBRAM, 2011, p. 19). As instituições 

museais, geralmente, apresentam mais de uma tipologia. A tipologia “Imagem e Som”, por 

exemplo, que remete a documentos sonoros, videográficos, filmográficos e fotográficos, aparece 

como tipologia recorrente das instituições onde atuam os pedagogos entrevistados nesta pesquisa. 
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divulgação científica do país ao representarem um espaço de aprendizagem 

interativo sobre Ciência e Tecnologia. “Ocorreu, então, um encontro entre a 

necessidade de melhorar o nível de compreensão sobre ciência e tecnologia e os 

propósitos dos museus de ciência de contorno mais interativo” (VALENTE et. al., 

2005, p. 190). Sendo assim, a preocupação com o caráter educativo dos museus de 

Ciências sempre se fez presente. As autoras explicam a importância dos museus 

de Ciência e Tecnologia: 

 

Suas ações de cunho educacional e as pesquisas neles desenvolvidas – ambas 
relativas à fundamentação e prática da educação científica da sociedade e ao 

aprofundamento da cultura científica do cidadão – asseguram-lhe o status de 

referência sobre o tema. (VALENTE et. al., 2005, p.199-200). 

 

Quanto à distribuição dos equipamentos culturais pela cidade do Rio de 

Janeiro, constatou-se que dos 104 museus e centros culturais, identificados pelo 

GEPEMCI (2015), 42 estão localizados na região do centro, 32 estão localizados 

na zona sul, 21 na zona norte e apenas 9 na zona oeste. Seguindo essa lógica de 

distribuição, das 18 instituições que contam com a atuação do pedagogo, seis 

estão na zona sul e sete na zona norte da cidade. Na região do centro, há quatro 

instituições que contam com a presença de pedagogos. Já na zona oeste, apenas 

uma instituição. Embora o número de instituições com pedagogos atuando na 

zona norte do Rio de Janeiro seja o maior, cabe destacar que três museus estão 

vinculados a duas instituições que se ocupam da atividade de ensino19 localizadas 

nessa região – Fundação Oswaldo Cruz/FIOCRUZ (Museu da Vida) e 

Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ (Museu da Geodiversidade e 

Museu Nacional), e outros dois possuem um caráter de museus 

comunitários/sociais. 

Uma vez identificadas as instituições museais onde há atuação de 

pedagogos, fui a campo realizar entrevistas com esses profissionais, tendo como 

propósito conhecer o trabalho desenvolvido. A escolha da entrevista como 

instrumento de coleta de dados é decorrente do desejo de ouvir esses atores e 

conhecer, através das suas falas, a inserção do pedagogo nas instituições museais. 

Acreditei, portanto, que dialogar com esses profissionais poderia me ajudar a 

compreender as questões apresentadas na pesquisa. Segundo MINAYO (2007), 

                                                             
19 As instituições ofertam cursos de graduação e pós-graduação. 
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essa interação é um instrumento privilegiado de coleta de dados nas pesquisas em 

Ciências Sociais. 

 
O que torna o trabalho interacional um instrumento privilegiado de coleta de 

informações para as Ciências Sociais é a possibilidade que tem a fala de ser 

reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos 

(sendo ela mesma um deles) e, ao mesmo tempo, ter a magia de transmitir, por 
meio de um porta-voz, as representações grupais, em condições históricas, 

socioeconômicas e culturais específicas. (MINAYO, 2007, p. 204). 

 

Embora a intenção inicial fosse realizar as entrevistas com todos os 

pedagogos identificados, precisei realizar uma seleção dos participantes da 

pesquisa, pois o retorno das instituições foi demorado, o que acarretou na 

necessidade de aguardar até o final de agosto de 2015 para ter um número 

expressivo de respondentes. Na verdade, a conclusão de aplicação dos 

questionários do GEPEMCI só ocorreu em janeiro de 2016. Inicialmente, 

trabalhei com o quantitativo de 14 instituições respondentes que contavam com a 

atuação de pedagogos. 

Dessas 14 instituições, encaminhei em setembro de 2015, por meio 

eletrônico, uma carta-convite20 aos pedagogos que atuavam em seis instituições. 

No primeiro momento, optei por não encaminhar o convite a todas as instituições, 

tendo em vista a exiguidade de tempo para realização da pesquisa de campo. Uma 

vez que seria inviável realizar entrevistas com todos eles, considerei inadequado 

mobilizar tais profissionais inadvertidamente, gerando expectativas frustradas pela 

impossibilidade de efetuar todas as entrevistas. Essa cautela mostrou-se sensata ao 

constatar, nos profissionais entrevistados, grande motivação e curiosidade com a 

entrevista e a pesquisa. 

Além disso, pude constatar que os depoimentos apresentados pelos 

pedagogos entrevistados foram recorrentes. Em certa medida, a fala de todos os 

pedagogos apresentava semelhanças quanto à atuação deles no museu. A última 

entrevista realizada mostrou-se como uma síntese das anteriores, provocando a 

sensação que os dados coletados eram suficientes para captar indícios da atuação 

do pedagogo nas instituições museais. Mas, se o tempo para realização da 

pesquisa de campo fosse maior, a realização das entrevistas com os pedagogos das 

18 instituições identificadas seria uma importante estratégia para delinear um 

                                                             
20 O modelo da carta convite está no anexo 3. 
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cenário mais detalhado da atuação dos pedagogos nos museus da cidade do rio de 

Janeiro.    

Como não possuía informações sobre os pedagogos, busquei nas instituições 

respondentes os critérios de seleção. Contemplei diferentes tipologias de acordo 

com a classificação constante no Guia Brasileiro de Museus do IBRAM (2011): 

Antropologia e Etnografia, Arqueologia, Artes Visuais, Ciências Naturais e 

História Natural, Ciência e Tecnologia, História, Imagem e Som. No 

levantamento inicial, não foram encontrados pedagogos atuando em instituições 

das três tipologias restantes: Virtual, Biblioteconômico, Documental e 

Arquivístico. O outro critério foi a natureza administrativa das instituições: 

museus públicos e privados compuseram o universo. 

Quatro instituições retornaram o contato por e-mail, informando que os 

pedagogos aceitavam participar da pesquisa. Um dos agendamentos da entrevista 

foi realizado presencialmente, devido à facilidade de acesso à instituição. Duas 

instituições contavam com a presença de dois pedagogos no quadro de 

funcionários. Assim, participaram da pesquisa cinco pedagogos de quatro 

instituições diferentes. Na tabela 1, apresento as características mais gerais das 

instituições contatadas, o número de pedagogos presente no quadro de 

profissionais dessas instituições e o número de participantes das entrevistas. 

 

Tabela 1: Características das instituições selecionadas para realização das entrevistas 

Instituições Região 
Natureza 

administrativa 

Número de 

pedagogos atuando 

Número de 

entrevistas realizadas 

Instituição 1 Zona Sul privado 1 1 

Instituição 2 Zona Sul público 1 0 

Instituição 3 Zona Norte público 2 2 

Instituição 4 Zona Norte público 1 1 

Instituição 5 Zona Norte público Não respondeu o contato. 

Instituição 6 Centro público 2 1 

Fonte: SOUZA, R. N. Banco de dados entrevistas. Dissertação, 2015. 

 

Conforme pode ser verificado na tabela acima, não consegui realizar 

entrevistas com todos os pedagogos contatados, devido aos desencontros 
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decorrentes da rotina de trabalho desses profissionais e das questões burocráticas 

de algumas instituições para realização do agendamento das entrevistas. 

As entrevistas aconteceram durante a última semana de setembro e as duas 

primeiras de outubro de 2015 nos espaços de trabalho dos próprios pedagogos. 

Assim, em três semanas, visitei diferentes instituições, localizadas no Centro, na 

Zona Sul e na Zona Norte do Rio de Janeiro e entrevistei cinco pedagogos. As 

entrevistas foram audiogravadas e tiveram duração, em média, de oitenta minutos. 

As transcrições das entrevistas, por mim realizadas, ocorreram logo após a 

realização das mesmas.  Tendo em vista o extenso tempo do processo de 

identificação das instituições com presença de pedagogos, de agendamento, 

realização e transcrição das entrevistas, não consegui entrar em contato com todas 

as instituições identificadas, apesar de ser o meu desejo inicial. 

A receptividade dos pedagogos entrevistados foi muito boa, demonstraram 

empolgação em participar da entrevista e interesse nos resultados finais da 

pesquisa. Alguns comentaram espontaneamente o quanto tinha sido interessante 

participar, pois fez com que pensassem na própria história, na atuação, e 

promoveu uma reflexão sobre a atuação/formação/conhecimento nessa área, que 

para alguns é extremamente recente. 

Segundo ROLLEMBERG (2013, p. 40), “a situação de entrevista vem 

oportunizar e facilitar a reflexão e a discussão sobre essas práticas [práticas 

sociais de construção de significados e de (re)construção de nossas identidades], 

sobre quem somos e o que fazemos”. Ou seja, a partir do exercício de narração 

das suas experiências, os entrevistados puderam retomar e refletir sobre suas 

trajetórias e construir de maneira mais sistemática o seu próprio conhecimento 

sobre a atuação e o papel do pedagogo nos museus. 

As entrevistas foram semiestruturadas, isto é, embora um roteiro21 tenha 

sido elaborado, as entrevistas foram conduzidas conforme o diálogo acontecia, de 

modo que eu não tinha a pretensão de dar conta de todas as questões enumeradas, 

mas me apropriar do roteiro para que, no momento da condução da entrevista, os 

participantes pudessem falar espontaneamente da sua atuação profissional sem 

que os objetivos da minha pesquisa fossem perdidos.  

                                                             
21 O roteiro das entrevistas semiestruradas encontra-se no anexo 4. 
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Triviños (2009) destaca a importância da entrevista semiestruturada para a 

pesquisa qualitativa e explica as características desse instrumento. 

 
Podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela que parte de 

certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 

pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 

novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 
informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 

pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo 

investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. 
(TRIVIÑOS, 2009, p. 146). 

 

Em alguns momentos, dependendo do entrevistado, não foi necessário 

utilizar as questões do roteiro de maneira mais sistemática, pois alguns se sentiam 

mais à vontade para contar sobre sua trajetória nos espaços museais, de modo que 

apenas algumas perguntas mais amplas e de recapitulação eram suficientes para 

que o entrevistado abordasse os tópicos que eu desejava conhecer. Outros, mais 

tímidos, exigiam que eu conduzisse a entrevista de maneira mais sistemática, e foi 

possível constatar que, nesse grupo, se encaixam os pedagogos que atuam há 

pouco tempo na área museal (menos de um ano). Talvez, o pouco tempo de 

experiência nas instituições museais tenha acarretado a insegurança nos relatos 

desses pedagogos. 

No roteiro das entrevistas, elaborei questões para conhecer o porquê da 

escolha do museu como campo de atuação, como era a atuação profissional, as 

relações entre o curso de Pedagogia e a atuação profissional, as especificidades do 

trabalho do pedagogo nos espaços não escolares, sobretudo no museu, o papel do 

pedagogo nos museus e como a questão da formação cultural se apresentava no 

trabalho do pedagogo e nas atividades desenvolvidas no museu. Questões sobre a 

formação e o vínculo empregatício do pedagogo com a instituição também foram 

elaboradas, embora essas informações aparecessem ao longo das entrevistas na 

medida em que o pedagogo narrava sua atuação e suas escolhas profissionais.  

Todos os entrevistados assinaram um Termo de consentimento livre e 

esclarecido22 para a participação na pesquisa; portanto, a participação foi 

voluntária, sendo facultada aos entrevistados a desistência de participar da 

pesquisa em qualquer momento. Além disso, foi garantindo o anonimato dos 

participantes, o que acarreta também a necessidade de anonimato das instituições. 

                                                             
22 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido encontra-se no anexo 5. 
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Por esse motivo, não serão utilizados nomes e gênero para identificar os 

entrevistados, apenas números. Tendo em vista que o universo da pesquisa é 

pequeno, não apresentarei aqui uma caracterização mais detalhada das instituições 

e dos pedagogos, pois isso poderia acarretar na fácil identificação dos mesmos. 

Pelo mesmo motivo, os dados das entrevistas não serão analisados de acordo com 

a tipologia dos museus. 

A terceira etapa da pesquisa consistiu na análise das cinco entrevistas 

realizadas. Inicialmente, o intuito era realizar essa análise no software Atlas Ti, 

porém, as dificuldades no manuseio do recurso e a exiguidade do tempo fizeram 

com que eu optasse por outra estratégia. Assim, após a identificação das 

categorias de análise a partir do conteúdo das próprias entrevistas, criei um 

documento em Word para cada uma delas e procedi com a leitura e releitura das 

entrevistas transcritas, identificando, nas falas dos entrevistados, as minhas 

categorias de análise. 

Os resultados da pesquisa serão relatados neste capítulo e no seguinte. A 

apresentação dos dados foi dividida em dois momentos: o primeiro mais 

descritivo, onde são apresentados o perfil, a forma de inserção nos museus, as 

atividades realizadas e as relações que estabelecem com o curso de Pedagogia, 

enfim a trajetória profissional do pedagogo. No segundo momento, apresentado 

no capítulo seguinte, serão abordados o papel social dos museus, refletindo a 

respeito das possibilidades de atuação e contribuições do pedagogo e a relação 

entre o museu e a escola. 

 

4.1.Quem são os pedagogos que atuam nos museus selecionados 

O perfil dos entrevistados será apresentado de maneira mais geral, a fim de 

preservar o anonimato dos participantes. O universo da pesquisa foi composto por 

cinco pedagogos, vinculados a quatro instituições distintas. Esses museus 

contemplam as sete tipologias mencionadas anteriormente. Ou seja, as entrevistas 

foram realizadas com pedagogos que atuam com diferentes tipos de acervos, em 

instituições públicas e privadas. Os entrevistados são prioritariamente do sexo 

feminino, sendo quatro mulheres e um homem.  

Quanto à formação acadêmica dos participantes da pesquisa (tabela 2), 

todos cursaram a graduação em Pedagogia em períodos anteriores às mudanças 
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curriculares para o curso – as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Pedagogia são de 200623. Dos entrevistados, três cursaram pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu (mestrado) na área de educação. Em relação à formação na 

área específica de museus, apenas um entrevistado relatou participar de ação 

formal nesse sentido: frequenta o curso de especialização em acessibilidade nos 

espaços culturais24. Outro entrevistado citou a participação em cursos online de 

curta-duração25 sobre a relação entre arte e educação, como estratégia de 

formação na área de museus. Um terceiro entrevistado também destacou a 

participação em congressos e eventos da área de educação em museus como 

estratégia que pode contribuir para a sua formação. Ou seja, esses profissionais 

também participam da educação não formal enquanto alunos.  

 

Tabela 2: Formação acadêmica dos pedagogos entrevistados 

Graduação em Pedagogia 

Ano de conclusão nº de pedagogos 

anos 1980 1 

anos 1990 2 

2000 a 2005 2 

Pós-Graduação lato sensu concluída 

nº de pedagogos 3 

Áreas Orientação Educacional, Educação 

infantil, Saúde do educando. 

Pós-graduação stricto sensu concluída 

Mestrado em Educação 2 

Mestrado em Educação 

Profissional em Saúde 1 

Fonte: SOUZA, R. N. Banco de dados entrevistas. Dissertação, 2015. 

                                                             
23 Como foi discutido no capítulo 2, em 2006 foi instituída as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o curso de Pedagogia, na qual o regime de habilitações foi extinto, obtendo o egresso do curso 

o título de licenciatura plena em Pedagogia, podendo atuar em espaços formais e não formais de 

educação. 
24 Desde 2013, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) oferece o curso de especialização 

em Acessibilidade Cultural que trata da “formação em acessibilidade cultural para gestores e 

trabalhadores da área da cultura, com o objetivo de sensibilizar, estimular, capacitar e criar 

processos inclusivos de fruições estética, artística e cultural nas ações, gestões e políticas culturais 
para o público de pessoas com deficiência como produtores ou plateia”. O curso é uma pareceria 

entre o curso de Terapia Ocupacional e o Ministério da Cultura e está em sua segunda turma. 

Disponível em: <http://www.medicina.ufrj.br/acessibilidadecultural/sitenovo/>. Acesso em: 21 

out. 2015. 
25 Esses cursos são ofertados na plataforma online do Coursera, empresa privada de tecnologia. 

Nessa plataforma, estão disponíveis cursos online gratuitos de diversas universidades e 

organizações de todo o mundo. Nas entrevistas realizadas, os cursos mencionados foram 

disponibilizados pelo MoMa – Museu de Arte Moderna de Nova York (EUA). Disponível em: 

<https://pt.coursera.org/moma>. Acesso em: 21 out. 2015. 
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O tempo de atuação dos participantes em espaços museais é baixo – três 

atuam há menos de cinco anos e um atua há cinco anos; com exceção de um 

entrevistado que atua há mais de dez anos em espaços museais (tabela 3). A 

atuação da maioria é restrita a uma única instituição, com exceção do entrevistado 

que tem experiência de mais de dez anos, pois já atuou em duas instituições. 

 

Tabela 3: Tempo de atuação em museus dos pedagogos entrevistados 

Tempo de atuação em 

museus 
n.º de pedagogos 

menos de 5 anos 3 

de 5 a 10 anos 1 

mais de 10 anos 1 

Fonte: SOUZA, R. N. Banco de dados entrevistas. Dissertação, 2015. 

 

4.2. A inserção dos pedagogos nos museus 

A partir das entrevistas foi possível verificar que o ingresso dos pedagogos 

nas instituições museais não foi subsequente à conclusão do curso de graduação. 

Quatro dos cinco entrevistados atuaram, primeiramente, em espaços escolares, 

três na função de docência na educação básica. A inserção no espaço museal 

aconteceu por acaso, os entrevistados não tinham como expectativa atuar nessas 

instituições. Alguns pesquisadores (AQUINO, 2011; FREITAS, 2012) também 

identificaram que a inserção do pedagogo em espaços não escolares geralmente 

acontece de maneira não planejada e decorre de uma busca por novos horizontes 

profissionais. Ao longo da trajetória profissional, os pedagogos acabaram 

identificando uma possibilidade de atuação em outros espaços, como é possível 

verificar nas falas abaixo. 

 

Pedagogo 1: Ela [uma amiga] me disse da possibilidade, que tinha uma demanda 

aqui no Museu por pedagogo. Que existiam vários departamentos onde eles tinham 
interesse na atuação de pedagogos. E aí, eu comecei a me interessar porque era 

muito mais voltado para a minha área de formação. 

 
Pedagogo 2: Eu já tinha trabalhado em creche, isso tudo que eu te falei. E aí, estava 

muito feliz, mas chegou um momento (...) eu me sentia não crescendo mais. (...) eu 

estava me sentindo assim... já tinha dominado aquele conteúdo, a própria escola 

tradicional que eu nunca tinha trabalhado (...), mas já estava achando que estava se 
repetindo, todo ano a mesma coisa (...). E aí, uma amiga minha que me conhecia há 

muito tempo falou – olha, a instituição X está precisando... tem um pessoal lá que 
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está montando o museu, está precisando de uma pedagoga, vai lá26. Aí eu fui lá, 

fiz a entrevista e fui aceita (...). 

  

Essa inserção ao acaso também acontece porque os entrevistados não 

vislumbraram no processo de formação o espaço museal como campo de atuação, 

ou, na verdade, essa possibilidade pode nunca ter sido apresentada aos graduandos 

em Pedagogia. Embora os cursos de graduação aqui analisados apresentem os 

espaços não escolares, mesmo que de maneira restrita, como foi possível constatar 

nas grades curriculares, quando a conversa gira em torno especificamente da 

atuação em museus nem sempre esses são apresentados como espaços de 

educação e, portanto, campo de trabalho do pedagogo.  

 

Pesquisadora: (...) você sabia da possibilidade de atuação de um pedagogo aqui 
nesse espaço (o museu). É isso? 

Pedagogo 3: Antes não, só depois que eu comecei a trabalhar na biblioteca, acerca 

de um ano e meio atrás, que eu verifiquei essa possibilidade, vi essa linha de ação. 
Aí, tanto que eu quis vir para cá, para poder atuar diretamente na parte educacional, 

que é minha área, que abrange mais a minha área. Mas... antes disso, antes de 

trabalhar na biblioteca, eu não tinha, eu não sabia dessa área do pedagogo. Não 

tinha praticamente ideia... 
 

Pedagogo 4: Nunca tinha sido falado no meu processo de formação que existe uma 

atuação... possível (no museu)... e isso era uma coisa que não passava pela minha 
cabeça. 

 

É preciso ficar atento ao fato de que os entrevistados cursaram a graduação 

em Pedagogia antes das mudanças curriculares que prevê a atuação do pedagogo 

em contextos escolares e não escolares. Contudo, antes dessas mudanças, o 

pedagogo já podia atuar em outros espaços educativos. Exemplo disso é a 

experiência de mais de quinze anos do pedagogo 2, que ingressou numa 

instituição museal em 1997. Além disso, a pesquisa de Aquino (2011) com 

egressos do curso de Pedagogia após as mudanças curriculares destaca que o 

grupo não tinha conhecimento desses outros espaços educativos durante a 

graduação. Com a divulgação do perfil do egresso do curso de Pedagogia 

promovida pelas universidades da cidade do Rio de Janeiro, os alunos parecem 

começar a tomar conhecimento de outros espaços de atuação, entretanto, o museu 

não figura na lista desses outros espaços divulgados por essas instituições de 

ensino. 

                                                             
26 Nas transcrições das entrevistas, os trechos em itálico apresentam a narração pelo entrevistado 

de falas de outras pessoas ou a fala do próprio entrevistado em diálogos no seu espaço de trabalho. 
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4.3. As equipes de trabalho nos museus e as contribuições do 
pedagogo 

Nos espaços museais, as equipes de trabalho eram compostas por 

profissionais de diversas áreas – Biologia, História, Letras, Comunicação, Artes 

Visuais, dentre outras. Cabe observar que essas diversas áreas técnicas estão 

relacionadas diretamente à tipologia da instituição. Ou seja, no museu de artes 

visuais existe o profissional formado em Artes Visuais, em gravura; no museu de 

Ciências Naturais e História Natural há biólogos; e no museu de História, há 

atuação de historiadores. Cabe destacar que não identifiquei no relato dos 

pedagogos a presença de museólogos compondo essas equipes que atuam nos 

setores educativos. 

Mesmo tendo consciência do universo restrito desta pesquisa, a composição 

dessas equipes de trabalho me levou a refletir a respeito da cisão ainda existente 

entre o setor de conservação do acervo e os setores educativos dos museus, 

aspecto apresentado em vários estudos. O museu possui três funções básicas: 

preservar, pesquisar e comunicar, entendendo que a questão da educação está 

relacionada à função comunicativa do museu (CURY, 2013).  

Entretanto, se pensarmos que os “serviços educativos em museus devem ser 

encarados como o elo de ligação básico entre os pesquisadores e o público, 

escolar ou não; com a articulação necessária entre a pesquisa da realidade 

museológica e sua divulgação pública” (LOPES, 1991, p.453), não seria mais 

interessante que as fronteiras entre os setores de conservação e educação fossem 

mais permeáveis? A exposição museológica pensada pedagogicamente e 

organizada tendo como propósito a potencialidade da experiência do público com 

o acervo do museu poderia aproximar esses espaços ainda mais da sua função 

social. Cury (2013), ao abordar os dilemas da educação em museus, apresenta 

como um problema que denomina de síndrome do “depois” a relação estanque 

entre a elaboração da exposição museológica e a atividade educativa. 

 
Há, ainda, a síndrome do “depois”, ou seja, “depois que o pesquisador terminar a 

pesquisa,” “depois que o pesquisador definir o conteúdo da exposição.” Esse 

“depois” não é produtivo, não gerará eficiência, eficácia comunicacional e, nem 
educacional. O educador não pode ter a sua atuação restrita ao “conteúdo 

pronto e disponível” preso ao pesquisador. Ele é igualmente produtor de 

conhecimento e participa ativamente da formulação de narrativas e discursos, 

em parceria interdisciplinar. Aquele educador que espera, alcança ser um 
transmissor que consiste em um decodificador para recodificar para o seu público. 
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Em termos educacionais isso é pouco. A ação educativa é consequência de 

planejamento e construção conceitual e teórica, metodologias e estratégias. É um 

processo de elaboração minucioso e, certamente, crítico. A ação interdisciplinar é 
uma construção conjunta e o educador precisa estar preparado para ela em pé de 

igualdade com os demais participantes. (CURY, 2013, p. 16) [grifos meus]. 

 

Para Seibel-Machado (2009), a criação a posteriori dos setores educativos 

para atender uma demanda da relação entre o museu e a escola é um dos motivos 

que acabam por provocar esse distanciamento entre os profissionais da educação e 

os outros profissionais responsáveis pela conservação e pesquisa.  

 

Entendemos que o fato do setor educativo ter sido criado a posteriori e como 
“serviço educativo” pode ser uma das razões históricas que nos ajuda a 

compreender a ausência de proposta político pedagógica explicita na maioria dos 

museus, e porque a sua atuação ainda se caracteriza pela, já indicada, separação 

entre os especialistas em educação/comunicação que atendem o público e os 
profissionais como museólogos, historiadores, cientistas e curadores que concebem 

e estruturam as exposições que o museu oferece ao público visitante. (SEIBEL-

MACHADO, 2009, p. 56). 

 

Para que se realize um trabalho qualificado, deveria haver um diálogo entre 

as áreas de conservação e comunicação do museu, uma vez que a própria maneira 

de organizar a exposição museológica pode aumentar o seu potencial educativo, 

tornando necessário o trabalho em equipe de museólogos, pedagogos, 

historiadores etc. Vários estudos ressaltam esse aspecto, como o de Marandino 

(2008), que aposta no diálogo entre os profissionais dos setores educativos e o 

restante da equipe, reclamando a participação daqueles nas diferentes dimensões 

do museu, até mesmo na montagem das exposições, como forma de tornar a 

instituição acessível ao público. 

 

Uma das mudanças mais notáveis [dos museus] foi o crescimento do seu papel 

educacional. Muitas instituições começaram a contar com profissionais específicos 
para os chamados serviços educativos. Com importância sempre crescente, esses 

profissionais passam a reivindicar um papel mais efetivo na montagem das 

exposições, como forma de evitar problemas de comunicação que possam ser 

contornados antes das montagens (HOOPERGREENHILL, 1999b). Nossa aposta 
aqui é que quanto mais os profissionais dos setores educativos puderem se envolver 

com as diferentes dimensões do museu, melhor poderão exercer a função de tornar 

esta instituição conhecida pela população. (MARANDINO, 2008, p. 12). 

 

Por outro lado, na análise do questionário aplicado pelo GEPEMCI (2015) 

para conhecer as atividades educativas desenvolvidas pelas instituições museais 

da cidade do Rio de Janeiro, 47% das instituições respondentes afirmam que o 
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setor educativo participa do desenvolvimento das exposições, mesmo que 

eventualmente, 14% responderam que o setor educativo não participa (figura 2) e 

há um percentual muito alto de respostas “não se aplica” – 39%, pois essas 

instituições não contam com setor educativo. Cabe destacar que as quatro 

instituições, nas quais os pedagogos entrevistados trabalham, afirmaram, através 

do questionário, que o setor educativo participa do desenvolvimento das 

exposições museais, entretanto, nas entrevistas, os pedagogos não mencionaram 

desenvolver atividades relacionadas à elaboração de exposições, como é possível 

verificar no tópico seguinte. 

 

Figura 2: Participação dos setores educativos dos museus da cidade do Rio de Janeiro 

no desenvolvimento das exposições museais 

 
Fonte: CARVALHO, C. et. al., 2015. 

 

Qual seria a função do pedagogo nessa equipe tão diversa? Retomo um 

questionamento apresentado por CARVALHO (2005b, p. 123), “que contribuição 

o profissional da área de educação tem a apresentar no diálogo com outros 

profissionais que historicamente já têm atuado nesses espaços?” Os pedagogos 

entrevistados me ajudaram a refletir sobre esse questionamento. 

 
Pedagogo 3: (...) É porque o pedagogo, ele tem uma visão diferente de como 

abordar um assunto de um cara que é formado em História. (...) a pessoa que é 

formada em História, ela conhece muito de fatos, de datas, (...) conhece aquela 

coisa toda, mas ela passar para uma criança, ou para um adulto são ocasiões 
diferentes. São questões diferentes: você lidar com adulto, lidar com adolescente, 

que é, o caso, de, por exemplo, uma pessoa formada em História para atuar numa 

escola tradicional, é diferente de você lidar com crianças de sete, de dez anos, ou o 
pré-adolescente que estão se formando ainda, formando ideias, formando... Então, 

(...) a gente (o pedagogo) adequa as palavras, a gente consegue conversando, 

30; 
35%

10; 
12%

12; 
14%

33; 
39%

O setor educativo participa do processo de 
desenvolvimento das exposições?

Sim

Eventualmente

Não

Não se aplica
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porque eles, querendo ou não, eles (os mediadores) que estão à frente realizando as 

atividades (...). Agora, é... no geral, é uma equipe, é a equipe que cria, aí cada um 

dá aquele toque mais refinado de acordo com sua área de especialização. 
[grifos meus].  

 

Esse conhecimento pedagógico poderia contribuir para o desenvolvimento 

das exposições, colaborando para que a função comunicativa dos museus fosse 

cumprida. As entrevistas me ajudaram a compreender a contribuição do pedagogo 

nas equipes multidisciplinares, a pensar o que é próprio da Pedagogia, da atuação 

do pedagogo, questões que puderam ser elucidadas ao conhecer as atividades 

desenvolvidas pelos pedagogos nos museu.  

 

4.4. As atividades desenvolvidas pelos pedagogos nos museus 

Embora as atividades desempenhadas pelos pedagogos nas instituições 

museais sejam diversas, é possível destacar três principais eixos de atuação desse 

profissional. (1) A relação escola-museu quase sempre foi uma das tarefas 

assumidas pelos pedagogos. (2) Quando as instituições possuíam estagiários do 

ensino médio ou da graduação que atuavam como mediadores, os pedagogos eram 

os responsáveis pelo acompanhamento desses estagiários e participavam na 

elaboração e desenvolvimento do curso de formação. (3) De uma maneira geral, 

os pedagogos participavam do planejamento e avaliação das atividades 

desenvolvidas pelos setores educativos. Além disso, a mediação das visitas e a 

participação em eventos museais27 também era uma tarefa assumida pelos 

pedagogos e estão correlacionadas aos eixos de atuação mencionados. 

O público escolar foi mencionado nas cinco entrevistas realizadas e era 

função do pedagogo acompanhar esses grupos, planejar ações educativas para esse 

público e promover o diálogo com o professor, como é possível verificar nas falas 

abaixo. 

 

Pedagogo 1: Hoje em dia, eu faço parte do grupo de visitação programada que é o 

grupo que é voltado para... desenvolver atividade voltada para as escolas. 
 

Pedagogo 3: Nós cadastramos as escolas, agendamos um dia, vamos apanhá-las 

com veículo próprio nosso, um ônibus próprio, um micro-ônibus. Para fazer a 
visitação mediada aqui com nossos mediadores. 

                                                             
27 O Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) promove alguns eventos nacionais com o fim de 

divulgar os museus e ampliar o público visitante. Informações sobre os eventos podem ser obtidos 

no site do instituto: <http://www.museus.gov.br/>. 
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A relação escola e museu é um ponto que aparece de modo contundente nas 

falas dos entrevistados quando se referem às atividades desempenhadas. Essa 

relação será discutida no próximo capítulo, no qual os papeis do museu e do 

pedagogo serão abordados. Aqui, cabe refletir sobre os motivos que levam a 

definir que é função do pedagogo dinamizar essa relação entre o museu e o 

público escolar. Uma análise preliminar me levaria a pensar que é porque a escola 

sempre foi o lócus de atuação do pedagogo. Esse profissional conhece o corpo 

discente da escola básica, o currículo, a estrutura de funcionamento etc. Contudo, 

outros profissionais que compõem as equipes dos setores educativos também são 

envolvidos nas tarefas de atendimento ao público escolar, o que provoca certa 

cautela nessa análise preliminar. O conhecimento do universo escolar pelo 

pedagogo pode contribuir para a promoção das atividades para o público em 

questão, porém, parece que aqui cabe muito mais uma discussão a respeito da 

estreita relação entre o museu e a escola, tendo em vista que o público escolar 

representa o público mais significativo das instituições museais (LOPES, 1991; 

MARANDINO, 2001; KÖPTCKE, 2002; CARVALHO, 2005a; NASCIMENTO, 

2013). 

Köptcke (2002) apresenta dados numéricos quanto à presença do público 

escolar nas instituições museais: 

 

Atualmente, na Europa e nos Estados Unidos, o público escolar representa, em 

média, de 15% a 30% do total dos visitantes de museus e centros culturais. Estima-
se, no Brasil, que a participação dos grupos escolares nas estatísticas destas 

instituições oscilem, segundo a instituição, de 50% a 90%. Por outro lado, nota-se 

o aumento de estruturas específicas de atendimento ao público escolar nos museus 
e instituições afins, a ação direcionada aos escolares parece tornar-se uma das 

prioridades dos museus. (KÖPTCKE, 2002, p. 17). 

 

Os pedagogos também eram responsáveis pela relação entre os setores 

educativos e os professores. Dois entrevistados mencionaram atividades distintas 

com esse público. Um dos museus, com a tipologia de Museu de Ciências 

Naturais e História Natural, realiza empréstimos aos professores dos itens de 

coleções sobre o tema, organizadas para fins didáticos. O pedagogo é responsável 

por dinamizar os empréstimos, manter o diálogo com os professores que utilizam 

coleções e avaliar esse uso, tendo como objetivo aprimorar esse acervo do ponto 

vista pedagógico. 
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Pedagogo 1: Eu fico mais por essa parte pedagógica mesmo que é o contato com o 

professor, receber esse professor, dinamizar o procedimento de empréstimo. E nós 
temos um formulário de avaliação (...). Esse formulário, ele busca saber quais 

foram os objetivos, como é que ele (o professor) usou a coleção, se os objetivos 

foram alcançados, quais foram as atividades desenvolvidas, se teve um tema pra 

desenvolvimento dessa atividade. E aí, a partir disso, geralmente eu analiso, a gente 
analisa (...), isso gera diversas reflexões para até elaboração de material didático 

para ajudar o professor na sala de aula. Então, a gente tem sempre esse olhar: o 

setor educativo, principalmente as pedagogas, esse olhar de servir o professor nesse 
sentido, de apoiar o trabalho pedagógico, o trabalho em sala de aula. E não só em 

sala de aula, o trabalho mesmo com a coleção, pensando o material mesmo, o 

material de apoio, material pedagógico. 

 

Outro profissional por mim entrevistado mencionou o trabalho de formação 

dos professores que acompanharam os alunos durante as visitas realizadas na 

instituição. Esclareceu que a tarefa do pedagogo consistia em apresentar a 

proposta pedagógica do museu, o que acaba caracterizando um pouco como o 

museu e o entrevistado identificam o papel educativo dos museus e a tentativa de 

afastamento da proposta de escolarização dos museus, mesmo com o atendimento 

ao público escolar.  

 

Pedagogo 2: (...) aqui também a gente tem o encontro com o professor (...) para ele 

vir antes de vir fazer a visita com os alunos (...) A gente conversa com os 
professores, apresenta a proposta pedagógica e fala sobre... é.... fazer dessa visita 

um momento de descoberta, de fasci... esse fascínio. 

 

Nascimento (2013), ao realizar uma investigação sobre a relação museu e 

escola em seis museus da região metropolitana de Belo Horizonte/Minas Gerais, 

identifica a preocupação das instituições participantes quanto à formação dos 

professores no que se refere à visita dos alunos aos museus, ressaltando que a 

interlocução entre o setor educativo e os professores apresenta-se como uma das 

questões da relação museu e escola. 

 
Os museus estudados, de uma maneira geral, mostraram identificar a importância 

do professor nas visitas escolares, revelando iniciativas para transformar o 

professor de coadjuvante à protagonista da cena educativa. Nesse sentido, o 
professor pode ser desde o responsável pela escolha do percurso de visita, quanto 

assumir o papel de orientador dos seus alunos em determinados momentos. A 

mediação em sua relação de transformação de significado é a mais presente no 

discurso dos museus investigados em sua interação com os professores. 
(NASCIMENTO, 2013, p. 189). 

Entretanto, a relação dos profissionais de museus com os professores nem 

sempre se apresenta de modo tranquilo. Carvalho (2007) constatou, em sua 
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pesquisa sobre visitas escolares a um centro cultural da cidade do Rio de Janeiro, 

esse aspecto, pois a relação entre a equipe do setor educativo e os docentes às 

vezes é conflituosa. Segundo a autora, os monitores costumavam demonstrar 

insatisfação quando, por exemplo, o professor interferia na mediação 

apresentando-se como raros os momentos em que os monitores reconheciam e 

valorizavam as contribuições dos professores.   

O outro eixo de atividades realizadas pelos pedagogos entrevistados refere-

se aos cursos de formação de monitores. Nas quatro instituições participantes, 

encontrei dois perfis de mediadores: estudantes do ensino médio e da graduação 

de diversos cursos e funcionários do museu, formados em diversas áreas do 

conhecimento. Cabe destacar que a presença de estagiários do curso de graduação 

em Pedagogia é uma exceção segundo a fala dos entrevistados, sendo 

mencionados apenas dois exemplos de estagiários desse curso. No relato dos 

pedagogos entrevistados, os estudantes de Pedagogia procuram esporadicamente o 

museu como espaço para realização de estágio, enquanto alunos dos cursos de 

História, Artes Visuais, Turismo etc. são a grande maioria nessas instituições.  

Em pesquisa sobre a visita de grupos escolares a um centro cultural, 

Carvalho (2005a, 2010) também não identificou a presença de monitores da área 

de Pedagogia. A autora destaca que a área de Artes era priorizada e a Pedagogia 

pouco valorizada, embora ao longo da pesquisa os participantes passassem a 

identificar a necessidade de uma discussão a respeito de aspectos pedagógicos das 

visitas, apontando o quanto seria importante a relação dos monitores com a área 

de educação (CARVALHO, 2010). 

Com a realização das entrevistas com os pedagogos, foi possível constatar 

que nas duas instituições onde a mediação é realizada por estudantes, o 

acompanhamento dos mediadores fica a cargo do pedagogo, bem como o 

desenvolvimento dos cursos de formação. 

 

Pedagogo 4: E a gente avalia, começa a acompanhar e avaliar como ele está indo (o 
mediador), até que ele é liberado pra fazer a mediação, ele sozinho. Mas a gente 

continua, porque eles fazem registro das visitas, a gente pergunta como é que foi, 

eles são avaliados pelos professores. (...) E, de vez em quando, a gente anda com 
eles, a gente vai acompanhar uma mediação dessa, observando como ele está 

mediando pra fazer os ajustes.  

 
Pedagogo 1: os cursos de formação, eles também são uma atribuição do pedagogo 

participar. 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1411880/CA



72 

 

A tarefa de acompanhar a trajetória formativa dos estagiários nessas 

instituições era uma atribuição do pedagogo, sobretudo porque a formação desses 

mediadores pressupõe uma preocupação com o aprendizado do público visitante, 

o respeito à diversidade desse público e a proposta de tornar o museu um espaço 

convidativo e instigante para o visitante. Esses aspectos apresentaram-se de modo 

recorrente nas falas dos pedagogos entrevistados e serão discutidas de maneira 

mais detalhada no capítulo seguinte, quando farei uma reflexão sobre o papel do 

pedagogo nas instituições museais. 

A atividade de mediação das visitas era realizada por três pedagogos dos 

cinco entrevistados (pedagogos 2, 4 e 5). Dois deles consideravam ser essa uma 

importante estratégia de aproximação com o público, possibilitando compreender 

as limitações das atividades programadas e, assim, ter a possibilidade de propor 

atividades educativas mais adequadas. 

 

Pedagogo 2: Então, além da pesquisa, você também atua na mediação. Então, além 

dessa pesquisa que eu faço que é para formação de mediadores em espaços não 

formais, (...) eu faço visita com o público, que é um público espontâneo de final de 
semana, muitas crianças.  

Pesquisadora: (...) a sua pesquisa é na área de mediação...  

Pedagogo 2: mediação, de formar mediadores. Então, eu acho que é fundamental 

que eu faça visita também, que eu fique no papel de mediador. [grifos meus]. 
 

Pedagogo 5: (...) mas eu acho que quando você se afasta, se eu ficasse sempre aqui, 
eu não fosse para o salão [fazer a mediação], eu acho que acaba que você congela a 

sua visão. Eu acho que você estar em contato direto com os educandos tanto na 

escola quanto no museu é fundamental. Eu acho isso fundamental, porque o que 

mais tem é gente que inventa coisa e quer que o outro faça, mas que de verdade ele 
não sabe que fazer é esse. Então, a pessoa fica muito afastada, aí ela fica meio 

cega, ela tem uma visão meio ‘embolotada’ do processo, que é uma visão que é 

teórica, eu acho. Por mais que você observe o outro fazer, se você não está 
fazendo, você não vai experimentar a dificuldade que foi, a dificuldade que não foi 

ou a limitação do espaço, é... a limitação de com quem você está trabalhando, da 

obra, aqui no caso, então eu acho muito importante. [grifos meus]. 

 

A fala de outro pedagogo me levou a refletir o quanto a atividade de 

mediação das visitas é também uma atividade pedagógica. Se o planejamento e a 

avaliação são atividades inerentes ao fazer pedagógico, o magistério também o é. 

E no museu a prática do ensino tem acontecido principalmente através das visitas 

mediadas, porém essas visitas não são a única estratégia educativa do museu, 

principalmente quando se pensa a instituição museal como um espaço educativo 
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em si. A forma de exposição do acervo e a estrutura física do espaço, por 

exemplo, já estão relacionadas à função educativa dos museus.  

Barbosa (2009) destaca ainda que muitas dessas visitas são planejadas com 

o intuito de direcionar o olhar do visitante para os aspectos selecionados pela 

equipe educativa, sem contribuir para a experiência e compreensão das obras 

expostas. Ou seja, “a análise dos processos de mediação usados na condução de 

visitas em muitas instituições ainda se apegam a roteiros, direcionando o olhar do 

visitante somente para as obras sobre as quais os mediadores se prepararam para 

falar” (BARBOSA, 2009, p. 17). 

Por outro lado, a mediação das visitas, principalmente quando realizadas por 

pedagogos, pode ser uma importante estratégia para potencializar a aprendizagem 

dos visitantes. Contudo, conforme salienta Barbosa (2009), é necessário que o 

mediador dialogue com os interesses de cada grupo, transformando-se no elo entre 

o visitante e o museu, estimulando, questionando de forma a contribui para o 

processo de aprendizagem de cada sujeito. A mediação das visitas, portanto, 

apresenta-se como mais uma função assumida pelos pedagogos nos espaços 

museais. O pedagogo 4, por exemplo, realiza a visita guiada de todos os grupos 

escolares agendados para uma atividade específica do museu que consiste na 

visitação do entorno e do próprio museu. 

Diante das falas dos entrevistados, encontrei uma recorrência nas atividades 

desempenhadas pelos pedagogos: quase sempre giram em torno do planejamento, 

desenvolvimento e avaliação das atividades realizadas, mesmo quando a reflexão 

se volta para a relação do museu com a escola ou a formação dos mediadores. As 

atividades de planejar e avaliar são inerentes ao fazer pedagógico que se 

compromete com o aprendizado do educando. Assim, é característica da formação 

do pedagogo a preocupação com o ato de planejar e avaliar: quais são os objetivos 

do processo de ensino e aprendizagem? Aonde se quer chegar com determinada 

ação educativa? Os objetivos estão sendo alcançados com o desenvolvimento das 

ações educativas? 

Para Luckesi (2011), um autor da área de educação,  

 
O planejamento define os resultados e os meios a serem atingidos; a execução 

(desenvolvimento) constrói os resultados; e a avaliação serve de instrumento de 

verificação dos resultados planejados que estão sendo obtidos, assim como para 
fundamentar as decisões que devem ser tomadas para que os resultados sejam 

construídos. (LUCKESI, 2011, p. 168). 
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Os entrevistados destacam a importância da atividade de planejar para os 

setores educativos museais e a interferência que o pedagogo tem nesse processo. 

A fala do pedagogo 1 é emblemática para compreender essa importância. 

 

Pedagogo 1: Eu acho que essa [o planejamento] é uma preocupação que o 

pedagogo contribui muito para fomentar nos museus. O que acontece tem que 
planejar antes, o durante o que está acontecendo, o desenvolvimento da atividade, 

como ela vai se dar, o que vai viabilizar que essa atividade, que ela ocorra bem... 

No planejamento, a gente já diagnostica os objetivos que nós vamos ter. O que a 
gente quer alcançar? O quê que a gente pretende com essa atividade? E aí, no final, 

a reflexão. Que aí é o momento de refletir sobre aquilo, de debater, de ver o que 

deu certo e o que não deu, o momento crítico de perceber, a sensibilidade de 

perceber... eu acho que nisso é importante: a sensibilidade de perceber, assim, o 
que deu certo e o que não deu, os caminhos, sabe, apontar caminhos... Que 

caminhos nós podemos seguir pra chegar... [grifos meus]. 

 

O planejamento educacional pressupõe um saber técnico contemplado pelo 

curso de Pedagogia. Os conhecimentos sobre “plano de aula” e “projeto político 

pedagógico” são algumas das ferramentas que o pedagogo pode recorrer para o 

planejamento nas instituições museais. O pedagogo 4 identifica a importância 

desse saber técnico. 

 

Pedagogo 4: O saber técnico sobre algumas questões de educação, é... evitar alguns 

equívocos que na hora de construir um projeto a gente possa construir... cometer... 

 

Retomando a fala anterior do pedagogo 1, o ato de refletir sobre o processo 

educativo desenvolvido e ter “a sensibilidade de perceber o que deu certo e o que 

não deu” de forma a repensar os caminhos com o intuito de se alcançar os 

objetivos aponta para outro aspecto diretamente relacionado à prática pedagógica: 

a avaliação. O planejamento e o desenvolvimento das atividades não acontecem 

sem a ação de avaliar. Desta forma, “a avaliação propicia acompanhamento e 

reorientação do processo de construção dos resultados esperados.” (LUCKESI, 

2011, p. 168). O pedagogo 4 também ressaltou a importância da avaliação: 

 

Pedagogo 4: A visão da avaliação é muito importante para nós, para poder repensar 

a ação seguinte. Eu não consigo ir para um próximo evento repetindo, no mesmo 

ano, com uma questão de um mês ou dois, sem fazer uma avaliação concreta, sem 
estar respaldada. (...) A gente está na seção criando mecanismos de avaliação, onde 

o público avalia o museu. 
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Esse tripé do fazer pedagógico – planejamento, desenvolvimento e avaliação 

– é muito bem representado na fala do pedagogo 2 ao relatar uma atividade 

desenvolvida por ele no seu espaço de trabalho. Ao diagnosticar que a instituição 

possuía uma proposta pedagógica, mas que os integrantes da equipe não se 

reconheciam nessa proposta, ou melhor não tinham consciência da inserção do seu 

trabalho nessa proposta, o pedagogo interviu propondo uma semana formativa, 

que desdobrou em ações educativas para aprimoramento da própria equipe de 

trabalho. Ou seja, esse pedagogo realizou uma avaliação diagnóstica que 

identificou problemas na integração da equipe, propôs uma ação educativa para 

resolver essa questão, e, ao final (na verdade, um recomeço) reorientou a proposta 

formativa dos integrantes da equipe, planejando ações para formação continuada 

da equipe. 

 

Pedagogo 2: Eu diagnostiquei que havia uma coordenação de educação, (...) existe 

uma proposta pedagógica, mas não existe o pedagogo, então, não existe o fazer 
cotidiano da proposta pedagógica. (...) Então, você propõe para o professor uma 

trilha, tem todo um embasamento teórico, mas quem está trabalhando não 

reconhece na proposta pedagógica o seu fazer, então, primeiro diagnóstico foi esse, 
assim, eu preciso que todo mundo saiba da onde o outro fala e a gente tem muitos 

eventos, participa de muitos eventos onde todos trabalham e trabalha num ritmo 

(...) Então, é... eu diagnostiquei assim está faltando a gente se ver, ver o outro para 

trabalhar junto e um saber o que pode contar... como contar com o outro? E a 
coordenação em si saber como contar com todo mundo, ao que veio cada um? 

Então, você está aqui por quê? (...) Da semana pedagógica, eu te falei, teve os 

desdobramentos, as segundas estruturadas é um dos desdobramentos, o curso 
[curso de formação dos monitores] também. 

 

Entretanto, a avaliação como propósito de diagnóstico das ações educativas 

desenvolvidas não é tão óbvia e a fala acima do pedagogo 2 é um exemplo. O 

pedagogo 4 também comentou sobre as dificuldades de realizar a avaliação das 

atividades desenvolvidas devido à resistência dos outros integrantes da instituição. 

Aqui, cabe uma reflexão sobre o caráter negativo que a avaliação, principalmente 

a escolar, tem em nossa sociedade. Segundo Fernandes e Freitas (2007, p. 19), 

“avaliar, para o senso comum, aparece como sinônimo de medida, de atribuição 

de um valor em forma de nota ou conceito”, seguindo uma lógica classificatória e 
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de seleção. Talvez, resida aí o grande receio que muitos sujeitos possuem de 

serem avaliados28. 

O “fazer cotidiano da proposta pedagógica” (pedagogo 2) pressupõe alguns 

conhecimentos abordados pelo curso de Pedagogia. Luckesi (2011) enumera os 

conhecimentos necessários para o planejamento das ações educativas. 

 

No caso do ensino-aprendizagem, o ato de planejar exige de nós um conhecimento 

seguro sobre o que desejamos fazer com a educação, quais são seu valores e seus 

significados (uma filosofia da educação); um conhecimento seguro sobre o 
educando, o que implica compreensão de sua inserção na sociedade e a história 

(ciências histórico-sociais), assim como uma compreensão dos processos de 

formação do seu caráter (teoria da personalidade) e do processo de 
desenvolvimento (psicologia do desenvolvimento da aprendizagem); um 

conhecimento seguro dos conteúdos científicos com os quais trabalhamos (a 

ciência que ensina). (LUCKESI, 2011, p. 182). 

 

Nesta perspectiva, como o curso de Pedagogia pode contribuir para a 

atuação no museu? Os pedagogos por mim entrevistados e os entrevistados por 

Aquino (2009) e Quinteros (2012) relataram o desconhecimento a respeito das 

atividades a serem desenvolvidas pelos pedagogos nos espaços de educação não 

formal, a fala do pedagogo 4 exemplifica isso: 

 

Pedagogo 4: O que aconteceu de fato é que eu não tinha a menor ideia do que eu ia 
fazer aqui [na instituição museal]. 

 

Entretanto, quando questionados sobre as relações entre o curso de 

Pedagogia e as atividades desempenhadas, os entrevistados resgataram várias 

disciplinas e temáticas estudadas durante a graduação, algumas delas enumeradas 

por Luckesi (2011). No caso da atividade de planejar e avaliar, por exemplo, um 

dos entrevistados resgatou o estudo sobre planos de aula, em Didática. 

Curiosamente, esse entrevistado é o mesmo da fala anterior que relatou não ter 

ideia do que faria na instituição museal. 

 

Pedagogo 4: quando a gente vai estudar na Pedagogia... eu me lembro que na época 
eu aprendi a fazer plano de aula. Como se constrói um objetivo, como você 

determina os objetivos imediatos, objetivos de médio prazo, de longo prazo. Para 

você poder saber o que você vai alcançar ao final de uma aula. Formular objetivos, 

quais são os verbos? Como escolher os verbos. É... avaliação, como você vai 
avaliar se realmente você atingiu o seu objetivo? Isso é muito claro para mim. 

                                                             
28 Para ver uma análise da avaliação como parte do processo de ensino e aprendizagem, superando 

a ideia da avaliação apenas como instrumento classificatório, consultar: LUCKESI (2011); 

PERRENOUD (2008); FERNANDES & FREITAS (2007). 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1411880/CA



77 

 

Hoje, eu falo disso até com mais frequência do que nos últimos... nos anos 

anteriores em que eu fazia a própria creche. É muito claro isso, formulação de 

objetivo, justificativa, tudo que você faz para montar um plano de aula. 

 

Em relação às contribuições do curso de Pedagogia para a atuação no 

museu, a questão da atenção ao educando/visitante também foi uma constante nas 

falas dos entrevistados. Disciplinas como psicologia infantil, educação popular, 

educação e cultura ajudaram os entrevistados na tarefa de compreender quem é o 

educando/visitante e como promover o processo de ensino aprendizagem. Cabe 

destacar que as questões referentes à psicologia do desenvolvimento infantil 

apareceram nas falas de todos os entrevistados, seja com o nome da própria 

disciplina ou através de conceitos referentes a essa área do conhecimento, os 

conceitos mais citados pelos entrevistados foram desenvolvimento infantil e zona 

de desenvolvimento proximal. Alguns trechos das entrevistas demonstram como 

os pedagogos associam conhecimentos do curso de Pedagogia ao seu fazer 

pedagógico no museu. 

 
Pesquisadora: (...) você vê uma relação entre seu trabalho e o seu curso de 

Pedagogia? 

Pedagogo 3: (...) É... no contato com as crianças, a maneira de você expor as ideias, 
de você conversar com elas para que elas entendam, compreendam o assunto, e o 

jeito que você se expressa, porque as pessoas que não tem o curso, que não 

estudaram, não sabem um pouco da psicologia infantil. (...) as maneiras de 
trabalhar as atividades. Você aprende isso na faculdade. 

 

Pedagogo 4: (...) quando você faz um projeto, escreve um projeto específico pra 

atender do 6o ao 9o ano, você já começa a se perguntar... mas a gente vai falar de 
conteúdo escolar? Não, quem tem que fazer isso é a escola. O que eu preciso é ter 

uma leitura sobre o conteúdo da exposição traduzido para o conteúdo do 6o ao 9o 

ano. Então, nossa contribuição é essa. É fazer essa leitura de como abordar de 
forma assim que (...) Como apresentar o conteúdo que de forma não-escolarizada, 

não-conteudista, prazeroso... 

 

Pedagogo 1: Educação popular, que você trabalha também, isso te ajuda a pensar 
que o outro tem um conhecimento que ele traz da vida dele que você tem que 

considerar isso, que você não pode descartar esse conhecimento e considerar que é 

um senso comum. Mas que você tem que valorizar que é um conhecimento de vida 
dele, que pra vida dele aquilo foi importante, ele vivenciou aquela situação. Ele 

traz essa bagagem quando ele entra aqui no museu, ele vem visitar esse espaço. Ele 

não é uma pessoa sem nada. Ele tem dentro dele uma bagagem cultural que foi 
desenvolvida nos ambientes que ele viveu, que ele experimentou na vida. 

 

Além desse olhar atento ao público, os entrevistados mencionaram recursos 

didáticos para o aprendizado que foram vistos no curso de Pedagogia, como a 

questão da tecnologia aplicada ao ensino e as dinâmicas de grupo. Disciplinas 
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como Filosofia, Sociologia e Antropologia também compõem os conhecimentos 

que os pedagogos entrevistados recorrem no momento da atuação, ressaltando que 

essas disciplinas ajudam a compreender o visitante. 

A observação detalhada do relato dos pedagogos entrevistados me fez 

pensar nas atividades desenvolvidas e no curso de Pedagogia. Mesmo que os 

cursos de graduação em Pedagogia não apresentem em sua grade curricular 

disciplinas que tratem da atuação do pedagogo em espaços não escolares, nem 

especificamente da atuação no museu, no momento em que estão no espaço 

museal, realizando suas atividades de trabalho, os profissionais por mim 

entrevistados lançaram mão de vários conhecimentos apreendidos no curso – o 

desenvolvimento infantil, a questão da cultura, do planejamento etc.  

Por outro lado, quando questionados sobre as principais dificuldades 

encontradas quando ingressaram em seus atuais espaços de trabalho, com 

frequência, os entrevistados mencionaram as dificuldades específicas com o 

acervo, em decorrência das diferentes tipologias. A questão sobre educação em 

museus foi mencionada apenas por um dos entrevistados. Outra dificuldade 

relatada foi a falta de domínio de outros idiomas para a comunicação com o 

público estrangeiro. 

 
Pedagogo 1: Quando eu comecei a trabalhar aqui, comecei a ver que realmente a 

minha formação foi importante para poder contribuir. Mas eu precisei estudar 

bastante em relação ao conteúdo do museu, mesmo. Então eu busquei muita 
literatura voltada..., mais voltada para o conteúdo do museu, como eu falei já. 

Então, eu peguei bibliografia de educação em museus, eu comecei a pegar 

bibliografia das salas de exposição, do roteiro. 

 
Pedagogo 2: Que eu era um pedagogo que sempre gostei de História, mas Física, 

Química, Biologia, eu não era, vamos dizer, um excelente aluno, era um aluno 

mediano. Então, eu aprendi de outra maneira, e aprendi mesmo, eu falo – eu 
aprendi tanto que estou podendo ensinar, menina! Estou podendo mediar! 

 

Pedagogo 3: Eu acho que além do curso de pedagogo, para você atuar 

especificamente na área de museus você tem que conhecer bastante de história, 
você tem que conhecer bastante Letras, ter, por exemplo, um... domínio de uma 

outra língua (...) Então, eu acho que isso é uma necessidade, eu acho que além da 

área educacional que o pedagogo tem, ele tem que ter essa amplitude de saber 
compreender outra língua pra poder se comunicar com outras pessoas (...) E... ter 

esse conhecimento histórico é muito importante, até porque você está apresentando 

para o público uma história (...). 
 

Pedagogo 4: (...) o próprio conteúdo dentro do museu, apropriar dos conteúdos para 

fazer essa tradução. (...) Não tem na formação essa visão específica sobre esses 

espaços. Espaço museal, que tipos de museus existem? Quais os saberes que estão 
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ali dentro, como utilizar isso pedagogicamente? Quanto que a Pedagogia pode se 

beneficiar, se utilizar daqueles espaços para complementar à educação? 

 

Em suma, os pedagogos entrevistados para a realização desta pesquisa 

estavam presentes nas instituições museais e a inserção nesses espaços 

apresentou-se como uma casualidade da trajetória profissional. As atividades 

desempenhadas pelos pedagogos estavam vinculadas às ações dos setores 

educativos dos museus. Esses profissionais ocupavam-se do planejamento e da 

avaliação das ações educativas, atividades relacionadas ao perfil de formação em 

Pedagogia. Preocupavam-se com o aprendizado dos diferentes públicos, aspecto 

decorrente do novo papel social dos museus. Essa atuação dos pedagogos leva a 

refletir sobre o papel desses profissionais nas instituições museais, assunto que 

será abordado no capítulo seguinte.    
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5 
Qual é o papel do pedagogo nos museus?  

No capítulo anterior, realizei um breve mapeamento dos pedagogos atuantes 

nos espaços museais selecionados, quem são, quais são as atividades 

desenvolvidas, qual a relação que estabelecem com o curso de Pedagogia e qual é 

a contribuição do pedagogo nesses espaços de trabalho. Agora, passarei a refletir 

sobre o papel do pedagogo nas instituições museais e as relações estabelecidas 

entre o museu e a escola sob o olhar do pedagogo. 

 

5.1. O público dos museus e o pedagogo 

Ao refletir sobre o papel do pedagogo, me deparei com outra questão 

importante para essa análise: qual é o papel do museu? A dimensão educativa 

dos museus já foi apresentada no terceiro capítulo. Entretanto, sendo o museu um 

espaço de conhecimento, aprendizagem e estímulo à curiosidade, cabe questionar 

a que público ele se destina. Historicamente, apenas alguns segmentos da 

população tinham acesso/frequentavam esses espaços. A origem dos museus 

como lugar sagrado, de guarda dos “tesouros” da humanidade, talvez, ajude a 

compreender o afastamento de determinados grupos.  

Ao olhar para a história dos museus é possível identificar um movimento, 

ainda em curso, de abertura ao público e ressignificação das funções sociais das 

instituições museais. Segundo Poulot (2013, p. 59), nos séculos XVI e XVII, há 

uma abertura das coleções, antes privadas, ao público, porém esse público é 

composto pelos “beneficiários de algum privilégio”, os “especialistas de artefatos” 

e seus alunos e pela “aristocracia de turistas”. Já no século  XVII, o público 

amplia-se, tendo em vista o novo projeto social dos museus que se incluía agora 

num projeto de desenvolvimento da nação, tendo sido iniciado com a Revolução 

Francesa e com a proposta e construção de identidades nacionais, conforme é 

apresentado pela autora:  
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A fundação dos museus nacionais, iniciada em grande parte pela Revolução 

Francesa, converte, em seguida, o direito de entrar no museu em um direito do 

cidadão e, ao mesmo tempo, em uma necessidade para a identidade e para a 
reprodução da nova comunidade imaginária. (POULOT, 2013, p. 59). 

 

Durante o século XIX, os museus mantêm projetos relacionados aos 

interesses de cada nação, com coleções relacionadas à antiguidade, à cultura 

industrial ou à ciência. Nesse mesmo período, houve também a ampliação do 

público devido ao “desenvolvimento do turismo propulsionado pela utilização de 

automóveis” (POULOT, 2013, p. 60). Köptcke (2012), por sua vez, reafirma que 

esse objetivo de construção e preservação do patrimônio cultural das nações como 

principal missão museal perdurou durante o final do século XVIII e início do 

século XIX. A autora menciona a criação, no Brasil, do Museu Nacional em 1818 

como exemplo desse projeto de construção de uma nação. 

 
(...) com a Revolução Francesa, em 1789, surge o museu como espaço de 

ressignificação, transformando objetos monárquicos, feudais ou religiosos em 

“bens nacionais”. Vinte e nove anos após, no Brasil, o Decreto de criação do 
Museu Nacional em 1818, anuncia o projeto de desenvolvimento das ciências 

naturais nos trópicos, promovendo a construção de um patrimônio simbólico a 

serviço das elites que deveriam sustentar a implantação da Corte Portuguesa no Rio 
de Janeiro e dotar a mais nova metrópole com os equipamentos culturais 

necessários. (KOPTCKE 2012, p. 212). 

 

É só no século XX, a partir especificamente das décadas de 1960 e 1970, 

que a dimensão social dos museus ganha destaque, em virtude das inúmeras 

transformações sociais e questionamentos políticos sobre o papel dos museus. 

Alves e Reis (2013) relatam os conflitos vividos naquele momento no campo 

museológico. 

 

Nos países industrializados, jovens museólogos questionaram sobre sua profissão e 

papel dos museus paralelamente à expansão da demanda turística pelas classes 
médias. Na América Latina, aflorava a tomada de consciência no que se refere à 

libertação econômica e cultural dos países industrializados, particularmente dos 

Estados Unidos. Em países recém-independentes na Ásia e África, jovens elites 
reivindicavam para seus patrimônios um papel maior na constituição das 

identidades nacionais e regionais. Nos Estados Unidos, as lutas contra a 

discriminação racial provocaram a criação de estruturas culturais de afirmação 
étnica (os museus de vizinhança, os neighbourhood museums). (ALVES, REIS, 

2013, p.114-115). 

 

Em pleno século XXI, a vocação pública do museu torna-se um dos 

aspectos de grande atenção das instituições, ganhando destaque os estudos de 
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público. É preciso conhecer o público, já que o papel social dos museus só se 

cumpre com a sua função comunicativa.   

 
Argumenta-se (...) que não apenas as expectativas sociais delineiam outro conceito 

de museu e renovadas práticas e serviços referentes aos visitantes e não visitantes 

(público a conquistar), mas que ao colocar no público a centralidade da vocação 

institucional, ganham vulto os estudos voltados para estes e suas visitas, 
construindo um vasto campo discursivo apropriado pelos diversos atores 

envolvidos.  (KOPTCKE 2012, p. 212). 

 

A definição de estudos de público apresentada por Köptcke (2012) ajuda a 

compreender a sua importância para o conhecimento do público, uma vez que 

possibilita traçar um perfil dos visitantes e, com isso, planejar as ações museais de 

atendimento ao público. 

 
Os estudos de público podem ser descritos como processos de obtenção de 

conhecimento sistemático sobre os visitantes de museus, atuais ou potenciais, com 

o propósito de empregar o dito conhecimento na planificação e pôr em marcha 

atividades relacionadas com os distintos grupos de visitantes. (KOPTCKE, 2012, 
p.215-216). 

 

As ponderações de Almeida (2005) contribuem igualmente para a 

compreensão da importância dos estudos de público. 

 
Os estudos de público e as avaliações de exposições em museus consideram o 

visitante um participante ativo da relação museal. Por meio de observação, 

entrevistas, questionários, depoimentos e conversas telefônicas, esses estudos nos 
trazem a ‘voz’ do visitante, na busca do aperfeiçoamento do processo 

comunicacional promovido pelas exposições. (ALMEIDA, 2005, p. 32). 

 

Ou seja, a fim de cumprir sua função social, o museu deve, portanto, 

ocupar-se em compreender o seu público e, principalmente, deve empenhar-se em 

ampliá-lo. Os estudos de perfil do público visitante têm sido uma importante 

ferramenta nesse sentido. “Conhecer o público, e também o não público dos 

museus, é fundamental para a análise e o debate sobre a democratização das 

instituições museológicas, e o seu uso (ou não uso) por parte dos diferentes 

setores da sociedade contemporânea” (IBRAM, 2011, p. 93).   

Os estudos de público de museus de arte e de ciências dos EUA, Europa e 

América Latina identificam uma relação entre renda, escolaridade e o consumo de 

produtos culturais, ou seja, a visita a museus ou outros equipamentos culturais 
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está relacionada ao perfil socioeconômico do público visitante (ALMEIDA, 2005, 

p. 47). Nas palavras da autora,  

 
Todas as pesquisas de perfil de público de museus demonstram a alta escolaridade 

como característica dos visitantes. Assim, os diversos tipos de museu recebem 

visitas de pessoas com nível superior (graduação e pós-graduação), e só alguns 

atraem o público menos escolarizado – geralmente zoológicos, centros de ciências 
e parques. (ALMEIDA, 2005, p.45). 

 

Essa constatação a respeito do visitante dos museus ter uma alta 

escolaridade, mesmo com a abertura ao público e reconfiguração do seu papel 

social, também é constatada por um pedagogo entrevistado. Ao refletir sobre o seu 

papel e a sua contribuição para a formação de público, o pedagogo 2 destacou a 

homogeneidade dos visitantes, ainda que a instituição esteja localizada num bairro 

mais popular, com uma população extremamente heterogênea, principalmente, em 

relação à formação acadêmica. 

 

Pedagogo 2: Aqui tem uma pesquisa que fala (...) a pesquisa recai sobre o perfil do 

público visitante do [museu]: branco, classe média e... que já tem graduação, já tem 
ensino, ou está cursando ou já concluiu o ensino superior. Isso é uma coisa que me 

entristece. Eu falo – Puxa vida! A gente está rodeado de bairros muito populosos, 

bairros populares e quem visita é quem já conseguiu passar por vários funis. O 

gargalo continua (...). 

 

A fala desse pedagogo corresponde ao público de um museu de Ciência e 

Tecnologia que, como abordado no capítulo anterior, foi criado com o propósito 

de divulgação científica, tendo como foco a interatividade do público com os 

objetos do museu. Nos museus de arte, essa questão do público homogêneo tende 

a se agravar. Poulot (2013, p. 139) destaca que “ao museu de arte, foi atribuída a 

consolidação de uma hegemonia cultural de classe, ao denunciar a ilusão de um 

estabelecimento aberto a todos quando, afinal, ele seria reservado, na realidade, a 

alguns (...)”. 

A literatura sobre museus informa o quanto até bem pouco tempo o público 

que frequentava esses espaços era extremamente restrito e, portanto, o papel do 

pedagogo se insere nessa nova perspectiva. Conhecer o público, pensar em 

estratégias educativas alinhando o conhecimento técnico do museu e o público, 

aproximar o público do museu, isto é, democratizar o museu, intervir para que 

cada cidadão se reconheça nesse espaço e desfrute dele como um patrimônio que 
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também é seu: é como os entrevistados reconheceram o papel do pedagogo nas 

instituições museais. Contudo, Soares (2015, p. 38) adverte que é preciso “ter o 

cuidado, para que o conhecimento do público não se torne uma “camisa-de-força”, 

que produza mais estigmas do que possibilidades de empatia e de emancipação”.  

Um dos entrevistados destacou a importância de refletir sobre esse papel 

social dos museus ao falar do seu papel, defendendo que a inserção do pedagogo 

em equipes multidisciplinares, com historiadores e museólogos, faz todo sentido 

quando o intuito é ampliação do público dos museus. 

 

Pedagogo 3: (...) o museu depende do que ele quer passar para o público dele, qual 

tipo de público que ele quer ter? (...) e aqui, especificamente, no museu nós 
procuramos desenvolver esse projeto para que eles possam dar oportunidade a 

crianças de escolas principalmente públicas de conhecer um pouquinho essa 

história, porque a gente percebe... isso aí, eu acho que é uma preocupação tanto do 
diretor do museu, quanto das pessoas que vem abaixo dele/da administração, de 

fazer algo social, de dar uma oportunidade para que pessoas que não... de repente, 

não tem um... vamos dizer condições econômicas de... estar sempre indo a passeios 

em museus, passeios culturais. Então, eu acho que a preocupação, e aí que entra a 
necessidade de toda essa estrutura, de ter pedagogo para criar juntamente com os 

historiadores essas atividades educacionais visando essa participação, dando essa 

oportunidade para essas crianças que têm menos condições. Então, eu acho que 
aqui basicamente é isso, não é... o público alvo, vamos dizer assim, a coisa... a 

central do museu. (...) é uma coisa à parte que o museu está tentando proporcionar 

para pessoas que não tem oportunidade de, economicamente falando, de 
conhecerem, de ter essas experiências culturais (...). 

 

Na fala desse pedagogo foi possível detectar uma preocupação social com o 

atendimento aos alunos de escolas públicas. O setor educativo no qual ele trabalha 

era responsável pelo atendimento do público escolar de instituições públicas da 

rede estadual e municipal do estado do Rio de Janeiro. Algo que surpreende na 

sua fala é que esse era um trabalho complementar da instituição museal, era um 

“trabalho social”. O grande público da instituição continua a ser aquele oriundo 

das classes economicamente privilegiadas e o público estrangeiro. Nessa 

instituição específica, constata-se a cisão clara entre os setores do museu: as 

equipes do educativo e da comunicação são responsáveis por atividades diferentes 

e atendem públicos diferentes - o setor educativo é responsável apenas pelo 

público escolar, porém o público escolar oriundo de instituições públicas. Essa 

questão não desqualifica a atuação do pedagogo e do setor educativo, mas leva a 

refletir sobre o quanto ainda temos a caminhar quando se fala da democratização 
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dos museus. O próprio pedagogo faz essa reflexão ao mencionar a importância da 

presença desse profissional no museu. 

 
Pedagogo 3: O museu que quer... se conectar, se adaptar às novas realidades que o 

mundo está vivenciando, que está buscando, se ele quer estimular mais, ou seja, 

chamar mais o público, eu acho que cada vez mais ele vai começar a fazer isso, a 

dar importância maior ao pedagogo, não só (...) historiador, o museólogo, mas o 
pedagogo também para que se crie essas atividades educativas para chamar mais o 

público, para ter uma interação maior com o público. (...) Eu acho que aos poucos, 

pelo o que eu tenho visto, cada vez mais, eles estão percebendo essa necessidade 
para que se possa chamar mais participantes, mais público, possa interagir mais 

com o público.   

 

O papel social do museu passa pela democratização do seu público de forma 

que esse seja um espaço no qual todo cidadão possa reconstruir sua própria 

história através do patrimônio cultural preservado, possa ampliar o seu universo 

cultural, dialogar com diferentes culturas, e reconhecer o museu como espaço de 

lazer e deleite. Ou seja, a compreensão desse espaço como um ambiente de 

fruição cultural, na perspectiva abordada por Nascimento (2013, p. 190), por 

exemplo: “como ambiente de fruição cultural, os museus encantam, provocam 

repulsas ou indignação, despertam curiosidades, ampliam conhecimentos, 

provocam dúvidas e instigam novas questões”. 

A partir das entrevistas realizadas, foi possível constatar que o papel do 

pedagogo no museu estava totalmente permeado pela sua formação em Pedagogia. 

Conhecer o público, entender a sua diversidade de origens, de níveis de 

desenvolvimento cognitivo, particularidades de interesse e, a partir daí, propor 

formas de apresentação do conteúdo, estratégias didáticas é a contribuição do 

pedagogo para as equipes dos setores educativo nos quais estão inseridos.  

No capítulo anterior, foi possível perceber que os entrevistados citam 

disciplinas como Psicologia Infantil, Educação Popular, Educação e Cultura, 

Filosofia, Sociologia e Antropologia quando questionados a respeito das 

contribuições do curso para sua atuação. Essas são disciplinas que ajudam o 

pedagogo na tarefa de compreender cada sujeito visitante e como é possível 

contribuir para o seu aprendizado no espaço museal. Nas palavras dos 

entrevistados, o papel do pedagogo nos museus consiste em compreender quem é 

o público visitante e fazer uma releitura/tradução do conteúdo para cada público. 

 
Pesquisadora: (...) Qual é o papel do pedagogo no museu?  
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Pedagogo 3: (...) Eu acho que é interagir, eu acho que fundamentalmente é 

participar, fazer essa interação entre outras áreas do conhecimento com a criança, 

ou seja, no caso aqui, da história com as crianças. Através de quê? Através dessas 
atividades. Aí, a gente utiliza um código mais acessível a cada uma, no caso das 

expressões, a gente utiliza o lúdico através dos jogos e das brincadeiras para que 

essas crianças possam assimilar melhor, mais facilmente o conteúdo que o museu 

apresenta. 
 

Pedagogo 4: O que eu preciso é ter uma leitura sobre o conteúdo da exposição 

traduzido para o conteúdo do 6o ao 9o ano. (...) Parece que isso tem funcionado 
bem quando a gente, como pedagogo, influencia a leitura da coleção para esses 

grupos de visitação. Porque é educação, né? 

 

Certamente, a ideia de traduzir o conteúdo museológico para o visitante 

precisa ser vista com cuidado, de forma a não desqualificar o visitante, 

pressupondo a sua inaptidão para a apreciação das exposições e reduzindo as suas 

possibilidades de viver experiências no espaço, com as obras, com a visita. Nos 

depoimentos dos pedagogos, parece que o curso de Pedagogia ajuda a ter o olhar 

atento para as potencialidades de cada sujeito, entendendo que vivemos numa 

sociedade plural, assim como oferece ferramentas para compreender um pouco 

mais sobre os diferentes públicos, diferentes processos de desenvolvimento 

humano etc. 

 

Pedagogo 3: (...) nesse curso [o curso de Pedagogia], ele me passou essa coisa da 

cultura que, vamos dizer que é válida que não é, mas que existe cultura em todo 
ambiente, e a gente poder reconhecer isso, a gente ter essa ideia, essa preocupação 

para que a gente não despreze, não menospreze a cultura que essas crianças... essa 

bagagem que essas crianças carregam do ambiente deles, do local onde eles vivem, 
eles interagem, mas que a gente possa divulgar, acrescentar a essa bagagem de 

cultura outras culturas novas para que eles possam adquirir isso também. Eu acho 

que o curso, principalmente, aqui na [nome da universidade], onde eu estudei três 
anos e meio, me passou isso, essa ideia.  
 

Pedagogo 2: Então, a gente, pedagogo, ele tem essa preocupação, quanto mais a 

pessoa souber sobre esse público, sobre a infância, eu acho que ela pode... a 
atividade pode ser muito mais, atender muito mais esse público, que está crescendo 

muito. 

 

Deste modo, a função de mediar o conhecimento técnico dos 

museólogos/historiadores/físicos e o público visitante é um dos papeis do 

pedagogo no espaço museal. É tarefa do pedagogo contribuir para que a equipe 

técnica compreenda o perfil do visitante e as diferentes maneiras de aprendizado, 

transformando esse conhecimento técnico de forma a torná-lo acessível aos mais 

diversos públicos. 
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Pedagogo 5: E tentar fazer com que o museu e as pessoas que trabalham no museu 

também entendam o que é o educando. (...) Então, eu acho que a função do 
museu.... do pedagogo no museu é um pouco isso, é ouvir as limitações, ouvir as 

coisas técnicas e burocráticas e tentar dinamizar esse espaço para que ele seja uma 

praça de trocas. 

 

Outro aspecto importante sobre o papel do pedagogo no museu foi detectado 

nas falas dos entrevistados: a aproximação do público e do museu. No contexto da 

democratização dos museus, cabe ao pedagogo, junto com todos os outros 

integrantes da equipe, repensar a dimensão educativa do museu. O encantamento, 

o fascínio e a curiosidade precisam ser as molas propulsoras da educação em 

museus, subvertendo a ideia do museu como espaço sagrado. Conforme destaca 

Lopes (1991), é preciso que as visitas aos museus descortinem um mundo até 

então apenas imaginado. “Não se se poderia considerar que é muito uma simples 

ida ao museu informar um aluno sobre a existência do museu e com isso 

descortinar-lhe um mundo até então só imaginado?” (LOPES, 1991, p. 453). 

Assim, crianças, jovens e adultos poderiam reconhecer o museu como espaço de 

aprendizado. 

 
Pedagogo 4: Uma educação feita no museu para divulgar o museu, para chamar o 

público pro museu, para fazer com que as pessoas entendam o museu, gostem de 

estar no museu, queiram voltar ao museu. 
 

Pedagogo 2: (...) A gente conversa com os professores, apresenta a proposta 

pedagógica e fala sobre (...) fazer dessa visita um momento de descoberta, de 

fasci... esse fascínio, essa paquera, esse... deixar que o aluno venha e fique. Ficante 
com o museu! Com a exposição. Depois desdobra isso em sala de aula, mas deixa 

rolar esse momento de ser afetado, do adolescente, da criança ser afetado pelo 

museu, pela proposta do museu.  
 

Pedagogo 5: eu acho que o papel do pedagogo (...) de aproximar as crianças, e os 

alunos, e as pessoas que estão buscando conhecimento daquele universo, do 

universo museológico. 

 

O museu poderia, então, cumprir a sua função social que é contribuir na 

formação do cidadão à medida que promove a sensibilização do olhar. Para tanto, 

o museu deve ser lugar onde os sujeitos possam empreender diferentes leituras 

sobre os objetos, potencializando a tarefa de compreender o mundo. Carvalho e 

Porto (2013) destacam esse aspecto como um desafio dos museus (instâncias 

culturais) e das escolas. 
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O grande desafio para escolas e instituições culturais é incentivar a frequência de 

crianças, jovens e adultos com o objetivo de transformar o museu em um local de 

encontro, de prazer e de informações. O pressuposto para a qualidade da ação 
educativa é que esta deve estar comprometida com a vida, com o humano, com a 

solidariedade e com a transformação, pois a habilidade de empreender diferentes 

leituras sobre esses espaços e acervo amplia a capacidade de compreensão do 

mundo. (CARVALHO, PORTO, 2013, p. 148). 

 

Em suma, o papel do pedagogo está relacionado à função social assumida 

pelo museu, na mesma medida em que intervém para que o museu se configure 

em um espaço de aprendizado no sentido defendido por Vasconcellos (2013) 

quanto à excelência educativa dos museus. 

 

No caso do museu, esta excelência corresponde à tarefa de provocar 

questionamentos, inquietações, encantamentos, curiosidades, indignações, 

surpresas, espantos, outras emoções que possam provocar nos educadores e 
educandos a percepção de sua condição de sujeito histórico e motivação intrínseca 

para buscarem ampliar seus horizontes culturais. (VASCONCELLOS, 2013, p. 39). 

 

E se o museu deve ampliar horizontes, deve se incumbir também da 

necessidade de criar novos públicos, propor atividades para o chamado não 

público, para que o seu público deixe de ser restrito. Dois pedagogos entrevistados 

de uma única instituição abordaram a participação em eventos nacionais para 

promover essa ampliação do público. 

 

Pedagogo 4: E tem o chamado não-público que são as pessoas que não vem... e aí a 

gente pergunta – mas porque você não... não vai lá? Esse “não vai lá” é porque eu 
já estou lá fora chamando ele para vir aqui. Só que antes a gente está aqui, 

conversando e dizendo – vamos lá saber por que ele não vem? Por que será que 

ele não vem? 
 

Pedagogo 1: (...) ao longo do ano é uma gama enorme de atividades e de projetos 

que são desenvolvidos convocando esse público para o Museu e despertando neles 
esse interesse pelo espaço museal e por tudo que acontece aqui.  

 

Cabe destacar que o fato de outros pedagogos não mencionarem o “não 

público” não está diretamente relacionado à ausência de ações nesse sentido. 

Esses dois pedagogos citam, por exemplo, as ações educativas para ampliação de 

público em parceria com outra instituição museal, cujo pedagogo também foi 

entrevistado, mas não mencionou durante a entrevista a realização dessa atividade.  

Os pedagogos entrevistados também estão envolvidos em projetos cuja 

finalidade está relacionada ao atendimento à diversidade de públicos. A questão 

da acessibilidade às pessoas com deficiência e o atendimento ao público infantil 
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surgiram nas entrevistas realizadas como preocupações dos pedagogos. Esse é um 

reflexo tanto do novo papel social das instituições museais quanto da 

característica inerente à formação do pedagogo que compreende a importância dos 

respeito às particularidades de cada grupo para a construção de um processo de 

ensino e aprendizagem efetivo, bem como o direito de todos os sujeitos à 

educação. 

As pessoas com deficiência e as crianças configuram-se como segmentos 

historicamente excluídos e não contemplados no atendimento dos setores 

educativos, sem uma proposta educativa especifica para a particularidade desses 

grupos. Segundo Carvalho (2011, p. 310), “no que diz respeito à criança de zero a 

seis anos, (...) esse segmento continua excluído de alguns campos, como o da área 

cultural (...).” A autora identificou que a presença de crianças pequenas na 

instituição museal era reduzida, com ausência de ações educativas que levassem 

em consideração as especificidades desse grupo, pois se acreditava na 

incapacidade das crianças de aproveitarem os espaços museais, representando, por 

vezes, um dos públicos mais indesejados. 

Embora a preocupação com a ampliação do público seja apresentada nas 

falas dos entrevistados, o público escolar ainda é o público visitante mais 

mencionado pelos pedagogos. Sendo assim, a relação museu-escola ainda é 

fundamental para pensar a função educativa do museu e o público visitante. Se 

pensarmos que o público escolar é o principal dos setores educativos, vale a pena 

retomar como essa questão apareceu nas falas dos entrevistados. 

 

5.2. A relação museu-escola e o pedagogo 

As atividades extraclasses são uma prática comum nas instituições escolares 

desde os tempos da Escola Nova.  Contudo, os propósitos dessas atividades vem 

se reconfigurando ao longo do tempo. A escola e o museu buscam, cada vez mais, 

uma colaboração para o desenvolvimento de práticas educativas que promovam a 

formação do cidadão, ainda que existam instituições preocupadas em estabelecer 

uma relação entre as exposições/a visita e o conteúdo escolar29. Nascimento 

                                                             
29 Carvalho (2007), por exemplo, identificou que na visão de grande parte dos monitores de um 

centro cultural da cidade do Rio de Janeiro a relação entre a visita e os conteúdos escolares era de 

extrema importância. 
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(2013) apresenta a importância da colaboração entre a escola e as instituições 

culturais, especialmente o museu. 

 
No que toca às instituições escolares, sobretudo a partir dos anos 1980, constata-se 

que essas têm aumentado o reconhecimento da importância que os espaços e 

instituições culturais têm para os processos educativos. Inúmeras têm sido as 

iniciativas de diálogo das escolas e de professores com outros espaços culturais - 
em especial os museus - com vistas a explorar o que esses espaços podem oferecer 

para a aquisição de conhecimentos, para o desenvolvimento de novas 

sensibilidades, por meio do emprego de outras linguagens e finalidades educativas. 
A escola, ao aproximar as crianças e os jovens desses espaços espera, também, que 

os conhecimentos e experiências ali adquiridas contribuam para o desenvolvimento 

de uma atitude cidadã, que supõe problematização dos usos sociais da memória, 

das relações e produções materiais e simbólicas do homem ao longo do tempo, em 
diferentes sociedades e culturas. (NASCIMENTO, 2013, p. 190). 

 

Nessa mesma perspectiva, Soares (2015) também defende uma aproximação 

entre o museu e a escola. Se os processos educativos, como visto no capítulo três, 

acontecem em diferentes espaços sociais e se complementam para a formação 

integral dos sujeitos, há que se refletir sobre propostas educativas de maneira 

articulada. Segundo o autor,  

 

(...) posto está o desafio de construção conjunta (entre o museu e a escola) 

de propostas que ampliem horizontes culturais e de participação dos 

diferentes públicos de museus, com especial atenção ao público escolar – 

segmento majoritário nos museus brasileiros. (...) Uma educação 

emancipatória deve, no nosso entendimento, ocorrer no espaço de escuta 

mútua entre as instituições de formação. (SOARES, 2015, p. 37). 

 

Algumas características foram recorrentes nas falas dos pedagogos 

entrevistados quando o assunto em evidência era a relação museu-escola. Os 

setores educativos das instituições aqui pesquisadas se ocupavam prioritariamente 

do público escolar. Ao longo das entrevistas, apareceu de modo regular as 

atividades desenvolvidas para o público escolar e, eventualmente, o público 

espontâneo ou o não público foram mencionados nas falas dos entrevistados. 

Parece que o panorama mudou muito pouco desde o texto de LOPES (1991): as 

crianças e jovens continuam sendo levados às instituições museais pelas escolas, 

como uma atividade extraescolar. Por outro lado, Cazelli (2005) destaca a 

importância que as escolas exercem nesse processo de formação cultural dos 

indivíduos, uma vez que identificou em sua pesquisa sobre a relação entre cultura, 

museus, os jovens e a escola que o acesso das crianças e jovens aos museus quase 
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sempre acontece através da escola. Porém, Carvalho (2005a, p.162) observou em 

sua pesquisa que a visita de grupos escolares ao centro cultural quase sempre 

decorria de inciativas isoladas dos professores, não sendo essa uma tarefa 

assumida pela instituição escolar como um todo. 

Embora se proponha uma colaboração entre a escola e o museu, é preciso 

refletir sobre as diferenças desses espaços educativos. Se o público mais 

significativo dos setores educativos é o escolar, não quer dizer que o museu deve 

reproduzir as características da escola. Marandino (2001), a exemplo de Lopes 

(1991), aborda essa questão, destacando a tendência dos diversos espaços 

educativos de buscarem na escola os parâmetros para organização de suas ações 

educativas. 

 

Em muitos casos as instituições culturais que se preocupam com a educação 
buscam na escola os referenciais para o desenvolvimento de suas atividades. No 

entanto, cada uma dessas instituições possuem uma lógica própria. Os museus 

também são espaços com uma cultura própria e, neste sentido, espera-se que ele 
ofereça ao público uma forma de interação com o conhecimento diferenciada da 

escola. (MARANDINO, 2001, p. 88). 

 

A autora ainda destaca que as ações dos museus devem ir além do 

complemento à instituição escolar. “Podemos afirmar que uma das tendências 

atuais do trabalho dos museus é caracterizar o perfil deste espaço, na perspectiva 

de que este seja mais do que um complemento da escola” (MARANDINO, 2001, 

p. 89). Outro ponto destacado pela autora diz respeito à expectativa dos 

professores em relação à visita aos museus. 

 
Geralmente o professor do ensino fundamental e médio que procura o museu está 

interessado em conteúdos diretamente relacionados com a matéria que ele está 
dando em aula. Este tipo de anseio se justifica, pois uma visita extraescolar deve 

apresentar algum vínculo com o que é desenvolvido em aula. (MARANDINO, 

2001, p. 90). 
 

Nascimento (2013) constata, na sua já citada pesquisa em seis museus 

mineiros, que a função de complementariedade do museu em relação à escola 

perdura nas expectativas dos professores. “Muitos docentes concebiam a 

instituição como um lugar onde os conteúdos abordados em sala de aula são, 

durante a visita ao museu, “comprovados” por meio da interação entre os alunos e 

os objetos de exposição” (NASCIMENTO, 2013, p. 180). 
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Seibel-Machado (2009) também identifica em sua pesquisa sobre os setores 

educativos dos museus a relação de complementariedade do museu em relação à 

escola, reiterando o atendimento ao público escolar como a principal finalidade de 

criação dos setores educativos. Sendo assim,  

 

Trata-se, portanto, de uma concepção e uma prática inculcada e incorporada pelos 

museus por mais de cinqüenta anos e que hoje ainda se faz presente na prática 
educativa que desenvolvem. Está presente ao mesmo tempo, nos temas de 

discussão em fóruns, debates e estudos acadêmicos, embora muitas vezes, 

abordada de forma desvinculada do contexto e dos parâmetros teóricos em que foi 
forjada. (SEIBEL-MACHADO, 2009, p. 217). 

 

 A relação entre o conteúdo escolar e a visita à instituição museal pode 

existir, mas não deve ser o seu único objetivo. Partindo do paradigma do meio 

educativo de Trilla (2008), o museu é um espaço educativo em si que pode 

contribuir para a formação mais ampla dos alunos. Marandino (2001) reforça a 

necessidade de articulação entre o museu e a escola, porém destaca a importância 

da ampliação do uso do museu para além da complementariedade aos conteúdos 

escolares. 

 

Assim, a escola, por um lado não precisa abrir mão de seu currículo e deve 

articulá-lo, em diferentes níveis, com os conteúdos das exposições. Mas esse não 
deve ser o objetivo final e único da visita. A dimensão da ampliação da cultura e da 

educação pelo e para o patrimônio, tão cara aos museus, deve ser contemplada e as 

oportunidades de interação entre esses espaços devem levar à percepção de que os 
museus são mais do que complementos da escola, pois possuem uma identidade 

própria. (MARANDINO, 2001, p. 97). 

 

Ou seja, é função da escola e do museu contribuir para o acesso e 

compreensão dos bens culturais da humanidade. 

 

Escola e museus, como duas instituições responsáveis pela preservação da 

memória cultural, se encontram no desafio de ampliar o acesso aos bens culturais a 

um contingente enorme da população que estão, ainda, privados do direito à fruição 
cultural. (NASCIMENTO, 2013, p.182). 

 

Como principal atividade ofertada aos grupos escolares, a visita guiada é a 

atividade educacional mais citada pelos entrevistados. Os dados do Cadastro 

Nacional de Museus (IBRAM, 2010) identificam que 80% das atividades 

educativas realizadas pelos setores educativos das instituições são as visitas 

guiadas. Lopes (1991) também já advertia sobre essa questão. 
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Essas visitas guiadas permanecem sendo as principais quando não as únicas, 

atividades educacionais oferecidas pelos museus, apesar das inúmeras pesquisas 
que já atestaram o quanto essas práticas impõem situações de aprendizagens 

passivas, fornecendo informações relevantes. (LOPES, 1991, p. 450) 

 

A literatura sobre museus informa que a estratégia de exposição do 

conteúdo é a mais utilizada nas visitas guiadas, o que restringe a participação do 

público e a possibilidade de diálogo entre os visitantes, o mediador e a exposição 

museal. A própria organização do espaço nesse caso dificulta a participação de 

todos os visitantes na medida em que apenas aqueles que estão mais próximos ao 

mediador conseguem escutá-lo e visualizar a obra (MARANDINO, 2008). Por 

isso, a visita guiada deveria priorizar a participação dos visitantes, provocando o 

diálogo e a interação com o objeto. 

 

(...) nem só de falas se faz uma mediação; há que se prestar atenção no outro, se 
instigar a curiosidade, se estabelecer o contato e facilitar a democratização do 

conhecimento produzido nos museus, seja por meio de conversas, seja através de 

atividades utilizadas para atingir o coração e a mente de quem entra em um museu 

por um dia. (MARANDINO, 2008, p. 23). 

 

Para Barbosa (2009), as visitas guiadas muitas vezes possuem roteiros 

inflexíveis que pretendem direcionar o olhar do visitante, sem considerar as 

especificidades de dada grupo, sem observar os interesses do visitante.  

 

A análise dos processos de mediação usados na condução das visitas em muitas 

instituições mostra que algumas ainda se apegam a roteiros direcionando o olhar do 
visitante somente para as obras sobre as quais os mediadores se prepararam para 

falar. (BARBOSA, 2009, p. 17). 

 

Conforme discutido no capítulo três, a educação em museus pressupõe uma 

educação pelo objeto, não uma educação meramente informativa e passiva. Lopes 

(1991), ao defender a desescolarização dos museus, aborda a aprendizagem pela 

observação dos objetos, um aprendizado que se centra muito mais na linguagem 

visual. 

 

Tomando por base a observação dos objetos e centrando-se nela, valendo-se 

fundamentalmente da linguagem visual e não na linguagem verbal, escrita da 
escola, os museus organizam suas visões de mundo sobre aspectos científicos, 

artístico, históricos (...), podendo possibilitar que as pessoas, por sua escolha – de 

museus, trajetos em seu interior, de tempos dedicados a um aspecto ou outro, de 
preferências -, entrem em contato com leituras da realidade muitas vezes diferentes 

ou nem mesmo veiculadas pela escola. (LOPES, 1991, p. 451-452). 
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Os pedagogos entrevistados demonstraram ter consciência dessa proposta 

educativa para o espaço museal. 

 

Pedagogo 5: (...) com uma experiência com esse objeto, com essa fonte primária, 
que, normalmente, na escola a gente está sempre trabalhando com uma fonte 

secundária, com uma foto no livro. (...) O cara está lá trabalhando com um objeto 

que é museologizado que ele foi para um acervo, mas que era um objeto que veio 

da vida. Que o museu faz isso, ele guarda os tesouros da humanidade. Então, ele 
está guardando um objeto que é real. Então, a gente poder estar lidando com isso, 

mesmo que não seja na utilidade dele, que você vai no museu do telefone, você não 

liga para ninguém, mas você está lá com um monte de objeto, mas é um objeto 
real. Então, eu acho que aproxima um pouquinho mais (...). 

 

Nessa perspectiva, é preciso questionar se a visita guiada como atividade 

educativa assume um caráter de aprendizagem passiva ou se proporciona uma 

interação entre os visitante/alunos e os objetos expostos. Barbosa (2009) propõe 

uma estratégia de mediação denominada por ela de pedagogia questionadora, na 

qual o visitante é levado a refletir sobre o acervo a partir de questões propostas 

pelo mediador. Nas palavras da autora, “em vez de visita guiada, com informações 

fornecidas pelos monitores (...), são propostas questões que exigem reflexão, 

análise e interpretação sem se evitar informações que esclarecem e/ou apoiam 

interpretações” (BARBOSA, 2009, p. 18). 

Tendo em vista o foco desta pesquisa – a atuação de pedagogos nos espaços 

museais -, não é possível verificar de maneira direta se as visitas guiadas das 

instituições participantes superam a proposta meramente informativa, porém, é 

possível pressupor que a preocupação do pedagogo em compreender os diferentes 

públicos e as diferentes maneiras de aprendizagem pode contribuir para a 

realização de uma visita guiada que provoque curiosidade, encantamento, 

questionamento, ou seja, que contribua para que o visitante tenha diferentes 

leituras do objeto exposto. Soares (2015) destaca a importância de uma escuta 

atenta que o museu deve ter em relação ao seu público e acredito que o pedagogo 

tem muito a contribuir nesse exercício de escuta. Para o autor,  

 

É nesse momento, que compreendemos o potencial educativo do museu: na sua 
capacidade de ser permeável às demandas de seu público, na escuta atenta do que 

ele tem a dizer e, consequentemente, na capacidade de entender e atender a suas 

demandas específicas. (SOARES, 2015, p. 38). 
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Outro ponto em comum nas falas dos entrevistados é o fato das visitas 

guiadas serem realizadas por mediadores. Em duas instituições a mediação era 

realizada por profissionais formados nas áreas de História, Pedagogia, Artes, 

Comunicação Visual. Nas outras instituições a mediação era realizada por 

graduandos e alunos do ensino médio, orientados pelos pedagogos.  

A relação do setor educativo com os professores das instituições escolares 

visitantes do museu, geralmente, também era tarefa dos pedagogos entrevistados. 

Na fala do pedagogo 1, foi possível identificar uma relação de 

complementariedade entre o museu e a escola, na medida em que as coleções 

didáticas erma vistas como material de apoio pedagógico para o professor em sala 

de aula.   

 

Pedagogo 1: O setor educativo, principalmente as pedagogas, tem esse olhar de 
servir o professor nesse sentido, de apoiar o trabalho pedagógico, o trabalho em 

sala de aula. E não só em sala de aula, o trabalho mesmo com a coleção, pensando 

o material, o material de apoio, material pedagógico. (...) A gente tem esse diálogo 
constante com o professor até porque é o nosso interesse manter esse diálogo e essa 

interação museu-escola. Eu acho que é o que a gente sempre se propõe a manter, 

esse diálogo permanente. (...) existe até um encontro, acontece mensalmente. É 

muito interessante, uma troca de experiências, compartilhamento de experiências 
(...) eu acho que isso é pensar educação. Eu acho que quem está no setor educativo 

pensa educação permanentemente e o contato com o professor viabiliza isso. 

 

A relação entre os professores e os profissionais dos museus pode ser uma 

importante estratégia para que a proposta educativa de museus se viabilize. As 

instituições museais mostram-se interessadas nessa perspectiva como forma de 

superar a ideia de complementariedade do museu em relação à escola.  

 

Os museus estudados, de uma maneira geral, mostraram identificar a importância 
do professor nas visitas escolares, revelando iniciativas para transformar o 

professor de coadjuvante à protagonista da cena educativa. Nesse sentido, o 

professor pode ser desde o responsável pela escolha do percurso de visita, quanto 
assumir o papel de orientador dos seus alunos em determinados momentos. A 

mediação em sua relação de transformação de significado é a mais presente no 

discurso dos museus investigados em sua interação com os professores. 

(NASCIMENTO, 2013, p. 189). 

 

A educação em museu é, portanto, uma das possibilidades formativa dos 

cidadãos para além do espaço escolar. A escola precisa compreender que convive 

com outros espaços educativos e o quanto pode beneficiar-se desse aspecto para a 

formação integral dos seus educandos.  
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Pedagogo 4: Então, isso me parece que é uma deficiência que os profissionais da 

educação não conseguem ver aqueles espaços (os espaços culturais) como 
complementares para educação, do que a gente chama de educação escolar, que 

acaba lidando com o acadêmico. 

 

Quanto às diferenças e semelhanças entre a escola e o museu, dois 

pedagogos não souberam sinalizar esses aspectos, pois a experiência profissional 

se restringia a espaços não formais de educação. Um dos entrevistados destacou 

que os objetivos da escola e dos museus são os mesmos, acolher bem alunos e 

visitantes. 

 

Pedagogo 4: Aqui no museu, a gente tem qual intenção? Receber bem, fazer com 

que as pessoas se sintam acolhidas, fazer com que as pessoas gostem de estar 
nesse ambiente, fazer com que as pessoas entendam o que a gente está fazendo 

aqui e fazer com que elas queiram voltar, fazer com que elas contem o quanto foi 

bom estar aqui dentro. O que você acha que isso tem de parecido com a creche? 
A criança não quer ser bem acolhida? Os pais, eles não querem entender o que 

está acontecendo naquele ambiente? Adquirir conhecimento, contar para todo 

mundo o quanto foi bom estar ali na creche? Nesse aspecto, a intenção, pra mim, 

não difere em nada. 

 

Por outro lado, o mesmo pedagogo destacou que os recursos didáticos para 

o desenvolvimento das ações educativas nos museus são diferentes na escola e no 

museu, principalmente, porque na escola o trabalho é executado com faixas etárias 

específicas durante um tempo maior, enquanto no museu esse público é mais 

dinâmico e permanece por um tempo menor, já que as visitas possuem duração 

média de uma hora. 

 

Pedagogo 4: Agora, as técnicas, elas são bem diferentes, porque na creche você 
tem todas as ferramentas e instrumentos focados pra aquela faixa etária. E aqui, eu 

preciso ter ferramentas e instrumentos para as outras faixas etárias que eu recebo 

aqui. Eu preciso estar dentro desse ambiente, tem que estar ajustado ao ambiente. 

Então, equipamento, estrutura física é muito diferente, nesse aspecto, os 
instrumentos, as ferramentas, eles acabam se tornando outros, mas a ação e o olhar 

ele acaba sendo a mesma coisa.  

 

Ainda quando questionados a respeito da diferença da atuação do pedagogo 

nessas duas instituições, a questão da liberdade apareceu na fala dos pedagogos. 

Em consonância com a literatura sobre educação formal e não formal, os 

pedagogos ressaltaram que o museu, como não está vinculado ao sistema formal 

de ensino, possui maior liberdade para construir os seus processos educativos, ao 
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contrário da escola, que precisa seguir as orientações legislativas vigentes para 

todas as instituições de ensino formal.  

 
Pedagogo 1: Então, eu acho que os espaços não formais, eles têm uma certa 

liberdade, um pouco maior pra desenvolver (as atividades)... 

 

Vasconcellos (2013) aborda a questão da liberdade da instituição não formal 

de educação para elaboração da proposta educativa, diferentemente da escola que 

é uma instituição formal de educação, vinculada aos sistemas oficiais de ensino, 

devendo, por isso, organizar a proposta educativa de acordo com as regras do 

sistema.  

 

Por não estarem hierarquicamente vinculadas ao sistema oficial de ensino, tais 

instituições [os museus] têm maior liberdade para escolher os conteúdos, as 
linguagens, estratégias, materiais que utilizarão em seu trabalho educativo. (...) A 

escola tem uma estrutura menos flexível que a dos museus. Entre outras razões, por 

estar hierarquicamente vinculada ao sistema oficial de ensino, que lhe impõe regras 

e uma determinada organização curricular. (VASCONCELLOS, 2013, p.35-36). 

 

Os pedagogos entrevistados destacaram esses aspectos quando se referiram 

à atuação museal. O pedagogo 5, por exemplo, mencionou a maior liberdade na 

educação não formal em relação à escola, pois aquela não está vinculada às regras 

do sistema formal de ensino, às “amarras do Parâmetro Curricular Nacional”. 

 

Pedagogo 5: Eu acho que ele [o pedagogo] tem mais liberdade. (...) eu sinto que a 

gente não tem essa amarra do Parâmetro Curricular Nacional, do que o professor 

deu no ano anterior, o que o professor vai dar no ano seguinte... 

 

A relação museu-escola foi uma constante nas falas dos pedagogos 

entrevistados, isto é, o público escolar continua a ser o público mais significativo 

das instituições museais. As ações promovidas pelos setores educativos, no qual 

os pedagogos atuavam, visavam estreitar as relações entre o museu e a escola, 

respeitando as particularidades de cada instituição. O papel do pedagogo nos 

museus está diretamente relacionado ao papel social dos museus, uma vez que é 

tarefa do pedagogo garantir que o museu seja um espaço de aprendizagem e 

usufruto da cultura para todos os públicos, contribuindo para a formação crítica 

dos visitantes. 
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6 
Considerações finais 

O ponto de partida da presente pesquisa foi a presença de pedagogos em 

espaços não escolares. As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia 

(resolução CNE/CP n. 1/2006) consolidaram a proposta de atuação do pedagogo 

em todos os espaços onde sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Contudo, 

as grades curriculares dos cursos de Pedagogia das universidades da cidade do Rio 

de Janeiro (UERJ, UFRJ, Unirio e PUC-Rio) continuam a priorizar os espaços 

escolares.  

Apesar disso, os pedagogos estão ocupando os espaços de educação não 

formal. Como foi apresentado no segundo capítulo, há pesquisas acadêmicas 

sobre a atuação do pedagogo no hospital, nas organizações não governamentais, 

nos Tribunais de Justiça do Pará, nas secretarias de assistência social do Maranhão 

e de Natal. A investigação aqui relatada soma-se a essas pesquisas apresentando o 

museu como mais uma das instituições não escolares onde o pedagogo pode atuar.  

Conforme visto no capítulo três, as instituições museais caracterizam-se 

como espaços de educação não formal de acordo com os critérios propostos por 

Trilla (2008), pois promovem ações educativas com objetivos explícitos, de forma 

diferenciada e específica em relação aos outros processos sociais, e não integram 

os sistemas oficiais de ensino. Configuram-se, então, como espaços de atuação do 

pedagogo. Foi uma grande surpresa descobrir que os museus brasileiros 

apresentam no quadro de profissionais técnicos a existência de 406 pedagogos. Na 

cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o levantamento realizado nesta pesquisa, 

18 instituições contam com a atuação desses profissionais, fato que superou as 

minhas expectativas iniciais. 

Há uma questão a se pensar: o pedagogo pode atuar em espaços não 

escolares, como prevê a resolução CNE/CP n. 1/2006, porém, as universidades 

não têm contribuído para a divulgação e estudo desses outros espaços, e, ainda 

assim, o pedagogo está exercendo a profissão em instituições não escolares. 

Aparentemente, o curso de Pedagogia não tem exercido grande influência para a 
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inserção dos pedagogos nos espaços não escolares. Nunca tinha sido falado no 

meu processo de formação que existe uma atuação... possível (no museu)... 

(pedagogo 4). A inserção nos espaços museais dos entrevistados desta pesquisa 

foi uma casualidade da trajetória profissional, ou seja, durante a graduação não 

vislumbravam a possibilidade de atuação em espaços não escolares, 

especialmente, os museus. 

Decorre dessa ausência de discussão sobre os espaços não escolares nos 

cursos de Pedagogia o entendimento, por parte de alguns profissionais, que o 

pedagogo não está capacitado a atuar em espaços não escolares. O que aconteceu 

de fato é que eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer aqui (no museu) 

(pedagogo 4). Uma sensação de insuficiência da formação inicial invade o 

discurso dos egressos do curso de Pedagogia, como constatou Aquino (2011) e 

Quinteros (2012). Contudo, na minha pesquisa sobre a atuação do pedagogo nos 

museus da cidade do Rio de Janeiro, constatei que os entrevistados, quando 

questionados se havia uma relação entre a formação inicial em Pedagogia e o 

trabalho desenvolvido por eles nos museus, responderam afirmativamente e de 

modo unânime. Quando os pedagogos entrevistados foram questionados sobre as 

dificuldades de atuação no museu, a maioria destacou os aspectos relacionados às 

especificidades do acervo museológico das instituições, os fatores pedagógicos 

específicos dos museus não emergiram como uma dificuldade. 

Por isso, arrisco-me a afirmar que a formação inicial em Pedagogia pode 

qualificar o pedagogo a atuar nas instituições museais. Quando eu comecei a 

trabalhar aqui, comecei a ver que realmente a minha formação (em Pedagogia) 

foi importante para poder contribuir (com as atividades do museu) (pedagogo 1). 

A descrição no terceiro capítulo das atividades desenvolvidas pelos pedagogos 

entrevistados corrobora com essa afirmação e os três eixos de atuação destacados 

estão permeados pelo fazer pedagógico. O pedagogo ocupa-se das tarefas de 

dinamizar a relação entre o museu e a escola, de acompanhar pedagogicamente os 

monitores e planejar/avaliar as atividades desenvolvidas pelos setores educativos. 

Nas pesquisas acadêmicas identificadas sobre espaços de educação não formal 

(FREITAS, 2012; QUINTEROS, 2012; AQUINO, 2011; TAVARES, 2010; 

SILVA, 2009), o planejamento e a avaliação também apareceram de maneira 

recorrente como tarefa do pedagogo. 
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Destaco na minha pesquisa a influência que os pedagogos podem exercer 

nas atividades de planejamento e avaliação, fomentando entre os integrantes das 

equipes dos museus a preocupação com o planejamento das atividades educativas. 

(...) existe uma proposta pedagógica, mas não existe o pedagogo, então, não 

existe... o fazer cotidiano da proposta pedagógica (pedagogo 2). Isto é, a 

formação em Pedagogia supre o pedagogo com ferramentas necessárias para o 

desenvolvimento da proposta pedagógica. A compreensão da avaliação como 

parte do processo de planejamento, por exemplo, é uma das contribuições do 

pedagogo no desenvolvimento de propostas educativas nos museus. 

O conhecimento do pedagogo a respeito dos processos de aprendizagem de 

diferentes grupos, sobretudo das crianças, é outra contribuição do pedagogo para 

as equipes museais. Os pedagogos entrevistados destacaram que os saberes sobre 

educação infantil, educação popular, educação e cultura, estudados no curso de 

Pedagogia, fornecem subsídios para que eles compreendam os diferentes grupos 

de visitantes e possam promover discussões sobre a necessidade de diferentes 

processos educativos, tentando fazer com que o museu e as pessoas que 

trabalham no museu também entendam o que é o educando (pedagogo 5). Assim, 

a atuação do pedagogo, junto a todos os outros profissionais do museu, fortalece a 

perspectiva de democratização do museu à medida que se preocupa com os 

diferentes públicos e organiza o museu de forma a transformá-lo numa praça de 

trocas (pedagogo 5). 

O papel do pedagogo no museu, portanto, está intrinsecamente relacionado 

ao papel social dos museus. A preocupação com a questão da equidade social, 

com a formação cidadã, com a democratização do ensino é uma constante da 

formação em Pedagogia. No Tribunal de Justiça, nas secretarias de assistência 

social, nos abrigos, em todos esses espaços não escolares, o pedagogo ocupou-se 

em compreender e intervir nas questões referentes às crianças e jovens em 

situação de vulnerabilidade social. No museu não é diferente, há uma preocupação 

com as questões referentes à democratização do acesso e usufruto do museu, 

entendendo que os espaços de cultura são um direito de todos. A gente está 

rodeado de bairros muito populosos, bairros populares e quem visita é quem já 

conseguiu passar por vários funis. O gargalo continua... (pedagogo 2).   

Os estudos de público na área museológica podem valer-se dessas 

preocupações não só para fins de conhecer o público, mas essencialmente para 
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propor e desenvolver ações educativas que contemplem as necessidades dos 

diferentes públicos e se aproximem cada vez mais da democratização dos museus. 

Mais uma vez, o papel do pedagogo é de grande importância: parece que isso tem 

funcionado bem quando a gente, como pedagogo, influencia a leitura da coleção 

para esses grupos de visitação, porque é educação, né? (pedagogo 4). 

Por último, cabe salientar que o trabalho do pedagogo nos museus apresenta 

especificidades em relação ao trabalho no espaço escolar. Os entrevistados 

citaram a liberdade de atuação, sem as “amarras” dos sistemas oficiais de ensino 

como uma característica positiva que diferencia o trabalho na educação formal e 

não formal. Porém, a compreensão dos processos de aprendizagem e de 

estratégias de ensino apresenta-se como um notável conhecimento para atuação do 

pedagogo nos espaços escolares e não escolares. Há mais semelhanças nos 

processos educativos dos museus e das escolas do que se pode imaginar. 

Por todo o exposto, concluo esta pesquisa com a sensação que o pedagogo 

pode contribuir de maneira profícua para o trabalho educativo desenvolvido nos 

museus. Valendo-se da formação inicial, a atuação do pedagogo no museu pode 

subsidiar as discussões sobre processos de ensino e aprendizagem nas instituições 

museais e, desta forma, contribuir com a formação crítica dos visitantes.  

Tendo consciência do universo restrito desta pesquisa, não ouso generalizar 

os seus resultados para a realidade de todos os museus, muito menos de todos os 

espaços não escolares, contudo, considero que a investigação trouxe elementos 

importantes para a reflexão sobre a atuação dos pedagogos no museu, porventura 

dos pedagogos em outros espaços educativos. A ampliação do número de 

entrevistados e a observação do trabalho do pedagogo nesses espaços poderia ser 

uma estratégia pertinente para as discussões do tema aqui apresentado. 

  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1411880/CA



 

 

7 
Referências bibliográficas 

AGUIAR, Márcia Angela da S. et. al. Diretrizes curriculares do curso de 

pedagogia no Brasil: disputas de projetos no campo da formação do profissional 

da educação. Educação & Sociedade, Campinas, v. 27, n. 96, p. 819-842, out. 

2006. 

ALMEIDA, Adriana Mortara. Museu universitário. In: PARK, Margareth 

Brandin; FERNANDES, Renato Siero; CARNICEL, Amarildo (orgs.). Palavras-

chave em educação não-formal. Holambra, SP: Editora Setembro; Campinas, 

SP: Unicamp/CMU, 2007. p. 209-210. 

______. O contexto do visitante na experiência museal: semelhanças e diferenças 

entre museus de Ciência e de Arte. História, Ciências, Saúde. Manguinhos, Rio 

de Janeiro, v. 12 (suplemento), p. 31-53, 2005. 

ALVES, Vânia Maria Siqueira; REIS, Maria Amélia Gomes de Souza. Tecendo 

relações entre as reflexões de Paulo freire e a mesa-redonda de Santiago do Chile, 

1972. Revista Museologia e Patrimônio. Revista Eletrônica do Programa de Pós-

Graduação em Museologia e Patrimônio – PPG-PMUS Unirio, MAST, v. 6, n. 1, 

2013. 

AQUINO, Soraia Lourenço de. O Pedagogo e seus espaços de atuação nas 

representações sociais de egressos do curso de Pedagogia. Minas Gerais, 

2011,189p. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-Graduação 

em Educação, Universidade Federal de Viçosa. 

ASENSIO, Mikel; POL, Elena. Nuevos escenarios en educación. Aprendizaje 

informal sobre el patrimonio, los museos y la ciudad. Buenos Aires: Aique, 2002. 

BARBOSA, Ana Mae. Mediação cultural é social. In: ______; COUTINHO, 

Rejane (orgs.). Arte/educação como mediação cultural e social. São Paulo: ed. 

UNESP, 2009, p. 13-22. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1411880/CA



103 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura (MEC). Resolução CNE/CP n. 1, de 

15 de maio de 2006. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia, licenciatura. Diário Oficial da União, Brasília, 16 

maio 2006, Seção 1, p. 11. 

____________. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. 

Parecer CNE/CP nº 5, de 13 de dezembro de 2005. 

BRASIL. Lei federal nº 8069, de 13 de julho de 1990: Estatuto da criança e do 

adolescente. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 2002. 

_________. Lei federal n º 9394, 20 de dezembro de 1996: Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. 

CABRAL, Angela Ninfa Mendes de Andrade. Política de formação do (a) 

pedagogo (a): uma abordagem das políticas curriculares para atuação do pedagogo 

em espaços não escolares. In: Espaço do Currículo, v.5, n.1, p.25-35, jun./ dez.  

2012. 

CAMBI, Franco. História da pedagogia. São Paulo: Fundação Editora da Unesp 

(FEU), 1999. 

CARVALHO, Cristina. “Criança menorzinha... Ninguém merece!”: políticas de 

infância em espaços culturais. In: ROCHA, Eloisa e KRAMER, Sonia (orgs.). 

Educação infantil: enfoques em diálogo. Campinas, SP: Papirus, 2011. (Série 

Prática Pedagógica) 

______. Uma pedagogia da visita: “vou estalar os dedos quando for para sair”. In: 

Fundação Casa de rui Barbosa. Encontro Nacional da REM/RJ, 1, Rio de Janeiro, 

2010, Anais..., Rio de Janeiro, 2010, p. 57-82. (Mesa-redonda Mediação ou 

intervenção?). 

______. O professor na visita a espaços museais: “tem hora que só atrapalha”. 

Revista da FUNDARTE, Montenegro, 2007, ano 7, n. 13/14, p. 76-82.  

CARVALHO, Maria Cristina Monteiro P. de. Instantâneos da visita: a escola no 

Centro Cultural. 198 f. Tese (Doutorado em Educação). Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005a. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1411880/CA



104 

 

______. Espaços de cultura e formação de professores/monitores. In: LEITE, 

Maria Isabel; OSTETTO, Luciana Esmeralda (orgs.). Museu, educação e 

cultura: encontros de crianças e professores com a arte. Campinas, SP: 

Papirus, 2005b. p. 117-139. 

CARVALHO, Cristina et.al. Ações educativas em museus e centros culturais 

da cidade do Rio de Janeiro. Relatório de Pesquisa. Rio de Janeiro, 2015. 

CARVALHO, Maria Cristina; PORTO, Cristina Laclette. Crianças e adultos em 

museus e centros culturais. In: KRAMER, Sonia; NUNES, Fernanda; 

CARVALHO, Cristina (orgs.). Educação Infantil: formação e 

responsabilidade. Campinas/SP: Papirus, 2013. p. 133-149. 

CAVALCANTE, Maria Marina Dias; FERREIRA, Eveline Andrade; 

CARNEIRO, Isabel Magda Said Pierre. A prática educacional do pedagogo em 

espaços formais e não-formais. In: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 

Brasília, v. 87, n. 216, p. 188-197, maio/ago. 2006. 

CAZELLI, Sibele. Cultura, Museus, Jovens e Escolas: Quais as relações? 260 

f. Tese (Doutorado em Educação). Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2005. 

CHIOVATTO, Milene; AIDAR, Gabriela. Museus. In: PARK, Margareth 

Brandin; FERNANDES, Renato Siero; CARNICEL, Amarildo (orgs.). Palavras-

chave em educação não-formal. Holambra, SP: Editora Setembro; Campinas, 

SP: Unicamp, CMU, 2007. p. 203-204. 

CRUZ, Giseli Barreto da. Teoria e prática no curso de pedagogia. Educação e 

pesquisa. São Paulo, v.38, n.1, p.149-164, 2012. 

______. O curso de pedagogia no Brasil na visão de pedagogos primordiais. 

302 f. Tese (Doutorado em Educação) Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 

CURY, Marília Xavier.  Educação em museus: panoramas, dilemas e algumas 

ponderações. Ensino Em Re-Vista, v.20, n.1, p.13-28, jan./jun. 2013. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1411880/CA



105 

 

FERNANDES, Claudia de Oliveira; FREITAS, Luiz Carlos de. Indagações sobre 

currículo: currículo e avaliação. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação Básica, 2007. 44 p. 

FREITAS, Riane Conceição Ferreira. O Trabalho do pedagogo no Tribunal de 

Justiça do Pará: os desafios da inovação no exercício profissional. 141 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Instituto de Ciências da Educação, Universidade Federal do Pará, 

Belém, 2012. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS. Museus em Números/Instituto 

Brasileiro de Museus. Brasília: Instituto Brasileiro de Museus, 2011. v. 1, 240p. 

KÖPTCKE, Luciana Sepúlveda. Público, o X da questão? A construção de uma 

agenda de pesquisa sobre os estudos de público no Brasil. Museologia & 

Interdisciplinaridade. Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação da Universidade de Brasília, v. 1, n.1, p. 209-235, jan./jul. 2012. 

______. Analisando a dinâmica da relação museu - educação formal. Cadernos 

do Museu da Vida. O formal e o não-formal na dimensão educativa do museu. 

Rio de Janeiro: Museu da Vida, Museu de Astronomia e Ciências Afins, 2001-

2002, p.16-25. 

KRAMER, Sonia; CARVALHO, Cristina. Dentro e fora do museu: de ser 

contemplador, colecionador, mediador. In: SANCHES, Janaina; SANTOS, 

Marcos Ferreira; ALMEIDA, Rogério (orgs.). Artes, museu e educação. 

Curitiba: editora CRV, 2012. p. 25-34. 

KRAMER, Sonia. O que é básico na escola básica? Contribuições para o debate 

sobre o papel da escola na vida social e na cultura. In: Kramer, Sonia; LEITE, 

Maria Isabel (orgs.). Infância e produção cultural. Campinas, SP: Papirus, 1998. 

p. 11-23. 

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê? 12. ed. São Paulo: 

Cortez, 2010. 

LOPES, Maria Margaret. A favor da desescolarização dos museus. Educação e 

Sociedade. v. 40, p. 443-55, dez. 1991. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1411880/CA



106 

 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e 

proposições. 22 ed. São Paulo: Cortez, 2011.  

MACIEL, Maria José Camelo; CARNEIRO, Isabel Magda Sais Pierre. Atuação 

do pedagogo em espaços extr-escolares: saberes e práticas. Educação em debate, 

ano 28, v. 1, n. 51/52, 2006, p.67-76. 

MARANDINO, Martha (org.). Educação em museus: a mediação em foco. São 

Paulo, SP: Geenf / FEUSP, 2008. 36p. 

______. Interfaces na relação museu-escola. Cad.Cat.Ens.Fís., v. 18, n.1, p.85-

100, abr. 2001. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa 

qualitativa em saúde. 10 ed. São Paulo: Hucitec, 2007. 406p. 

NASCIMENTO, Silvania Sousa do. A relação museu e escola: um duplo olhar 

sobre a ação educativa em seis museus de Minas Gerais. Ensino Em Re-Vista, 

v.20, n.1, p.179-191, jan/jun. 2013. 

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens 

– entre duas lógicas. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

PIMENTA, Selma Garrido (coord.). Pedagogia: ciência da educação?. 6 ed. São 

Paulo: Cortez, 2011, p. 47-83.  

POULOT, Dominique. Museu e museologia. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. 

QUINTEROS, Islane Morrone. O pedagogo em instituições não-escolares no 

município de Corumbá,MS: seus espaços de trabalho e as necessidades da 

sociedade contemporânea. 129 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Programa de Pós-graduação em Educação, Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul, Corumbá, 2012. 

ROLLEMBERG, Ana Tereza Vieira Machado. Entrevistas de pesquisa: 

oportunidades de coconstrução de significados. In: BASTOS, Liliana Cabral; 

SANTOS, William Soares dos. A entrevista na pesquisa qualitativa: 

Perspectivas em análise da narrativa e da interação. Rio de Janeiro: Quartet, 

FAPERJ, 2013, p. 37-46. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1411880/CA



107 

 

SCHEIBE, Leda. Diretrizes curriculares para o curso de pedagogia: trajetória 

longa e inconclusa. Cadernos de Pesquisa, v. 37, n. 130, p. 43-62, jan./abr. 2007. 

SEIBEL-MACHADO, Maria Iloni. O papel do setor educativo nos museus: 

análise da literatura (1987 a 2006) e a experiência do museu da vida, 250 f. 

Tese (Doutorado em Ciências) – Programa de Pós-graduação em Ensino e 

História de Ciências da Terra, Universidade estadual de Campinas, Campinas/SP, 

2009. 

SILVA, Carmem Silvia Bissolli da. A Reforma Universitária e o curso de 

Pedagogia: determinações e limites. Didática, São Paulo, n.24, 1988, p. 31-45. 

SILVA, Terezinha de Jesus Amaral da. A contribuição do pedagogo em espaços 

fora da escola. 111 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-

graduação, Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2009. 

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às 

teorias do currículo. 3 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2011, 156p. 

SOARES, Ozias de Jesus. Reflexões sobre a relação museu-escola: na direção de 

um museu permeável. Revista Educação Online, n. 18, jan./maio 2015, p. 27-44. 

TAVARES, Andrezza Maria Batista do Nascimento. O pedagogo como agente 

de transformação social para além dos muros escolares. 263 f. Tese 

(Doutorado em Educação) – Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2010. 

TRILLA, Jaume. A educação não-formal. In: TRILLA, Jaume et. al.(org.). 

Educação formal e não-formal: pontos e contrapontos. São Paulo: Summers, 

2008. 

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: 

a pesquisa qualitativa em educação – o positivismo, a fenomenologia, o 

marxismo. 5 ed. 18 reimpr. São Paulo: Atlas, 2009. 175p. 

VALENTE, Maria Esther Alvarez. Educação e museus: a dimensão educativa do 

museu. In: GRANATO, Marcus; SANTOS, Claudia Penha dos; LOUREIRO, 

Maria Lucia de N. M. (orgs.). Museu e museologia: interfaces e 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1411880/CA



108 

 

perspectivas/museu de astronomia e ciências afins. Rio de Janeiro: MAST, 2009, 

p. 85-98. 

VALENTE, M. E., CAZELLI, S. e ALVES, F. Museus, ciência e educação: 

novos desafios. História, Ciências, Saúde. Rio de Janeiro: Manguinhos, v. 12 

(suplemento), p. 183-203, 2005. 

VASCONCELLOS, Maria das Mercês Navarro. Educação em museus: qual é a 

especificidade deste campo? Qual a importância de se respeitar de forma rigorosa 

suas especificidades? Ensino Em Re-Vista, v.20, n.1, p.29-42, jan./jun. 2013. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1411880/CA



 

 

8 
Anexos 

Anexo 1 – Grades curriculares de cursos de Pedagogia de algumas 

universidades da cidade do Rio de Janeiro 

a) Grade curricular do curso de Pedagogia da UERJ 
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b) Grade curricular do curso de Pedagogia da UFRJ 
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c) Grade curricular do curso de Pedagogia da Unirio 
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d) Grade curricular do curso de Pedagogia da PUC-Rio (anterior a 2015) 

Código Nome da Disciplina Créditos 

1º PERÍODO 

CRE 1100 
O Humano e o Fenômeno Religioso 4 

EDU 1764 
História das Idéias e Práticas Pedagógicas 4 

EDU 1768 
Psicologia Educacional I 4 

EDU 1778 
Educação Brasileira 4 

LET 1910 
Análise e Produção do Texto Acadêmico 4 

2º PERÍODO 

CRE 0700** Optativas de Cristianismo 4 

EDU 1761 
Estatística Aplicada à Educação 4 

EDU 1765 
História da Educação no Brasil 4 

EDU 1769 
Psicologia Educacional II 4 

FIL 0102** Optativas de Filosofia - Núcleo Básico do CTCH 4 

NBH 0121** Optativas de Sociologia/História - Núcleo Básico do CTCH 4 

3º PERÍODO 

EDU 1762 
Filosofia da Educação I 4 

EDU 1766 
Política Educacional I 4 

EDU 1770 
Sociologia da Educação I 4 

EDU 1774 
Criança e Cultura 4 

EDU 1779 
Gestão de Grupos 4 

4º PERÍODO 

EDU 1763 
Filosofia da Educação II 4 

EDU 1767 
Política Educacional II 4 

EDU 1771 
Sociologia da Educação II 4 

EDU 1781 
Organização Escolar I 4 

5º PERÍODO 

EDU 1760 
Antropologia e Educação 4 

EDU 1775 
Didática Geral 4 

EDU 1782 
Organização Escolar II 4 

EDU 1787 
Processo de Alfabetização 4 

EDU 1788 
Estágio Supervisionado: Gestão da Escola 4 

EDU 1792 
Pesquisa Educacional 4 

6º PERÍODO 

EDU 1773 
Avaliação Educacional 4 

EDU 1780 
Mídia, Tecnologias e Educação 4 

EDU 1784 
Metodologia do Ensino das Ciências Sociais 4 

EDU 1786 
Metodologia do Ensino da Matemática 4 

EDU 1790 
Prática de Ensino em Matérias Pedagógicas 4 

7º PERÍODO 

CRE 1141 
Ética Cristã 2 

EDU 1772 
As Crianças e o Cotidiano na Educação Infantil 4 

EDU 1777 
Diversidade e Inclusão Educacional 4 

EDU 1783 
Metodologia do Ensino das Ciências Naturais 4 

EDU 1785 
Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa 4 

EDU 1791 
Prática de Ensino em Escola Fundamental 4 
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8º PERÍODO 

CRE 1168 
Ética Profissional 2 

EDU 1776 
Educação em Direitos Humanos 4 

EDU 1789 
Estágio Supervisionado de Educação Infantil 4 

LET 1801 
Língua Brasileira de Sinais I 2 

PERÍODO LETIVO INDETERMINADO 

ACP 0900 Atividades Complementares 34 

EDU 0700** Optativas de Educação 12 

ELU 0900 Eletivas - Fora do Departamento 8 

Total de créditos: 212 

 

Grade curricular do curso de Pedagogia da PUC-Rio (2015) 

Código Nome da Disciplina Créditos 

1º período 

EDU1764 
História das Ideias e Práticas Pedagógicas 4 

EDU1774 
Criança e Cultura 4 

EDU1780 
Mídia, Tecnologias e Educação 4 

FIL0102** Optativa do NB do CTCH (Filosofia) 4 

LET1910 
Análise e Produção do Texto Acadêmico 4 

NBH0121 
Optativa de Sociologia/História - Núcleo Básico do CTCH 4 

2º período 

CRE1100 
O Humano e o Fenômeno Religioso 4 

EDU1765 
História da Educação no Brasil 4 

EDU1768 
Psicologia Educacional I 4 

EDU1792 
Pesquisa Educacional 4 

EDU1803 
Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa I 4 

EDU1805 
Metodologia da Educação Matemática I 4 

3º período  

EDU1769 
Psicologia Educacional II 4 

EDU1770 
Sociologia da Educação I 4 

EDU1775 
Didática Geral 4 

EDU1781 
Organização Escolar I 4 

EDU1804 
Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa II 4 

EDU1806 
Metodologia da Educação Matemática II 4 

4º período  

EDU1766 
Política Educacional I 4 

EDU1771 
Sociologia da Educação II 4 

EDU1782 
Organização Escolar II 4 

EDU1788 
Estágio Supervisionado em Gestão da Escola 4 
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EDU1799 
Metodologia do Ensino das Ciências Naturais I 4 

EDU1801 
Metodologia do Ensino das Ciências Sociais I 4 

5º período  

EDU1762 
Filosofia da Educação I 4 

EDU1767 
Política Educacional II 4 

EDU1790 
Prática de Ensino em Matérias Pedagógicas 4 

EDU1800 
Metodologia do Ensino das Ciências Naturais II 4 

EDU1802 
Metodologia do Ensino das Ciências Sociais II 4 

EDU1808 
Currículo: questões teóricas e práticas 4 

6º período  

CRE0700** Optativa de Cristianismo 4 

EDU1760 
Antropologia e Educação 4 

EDU1763 
Filosofia da Educação II 4 

EDU1791 
Prática de Ensino em Escola Fundamental 4 

EDU1798 
Multiculturalismo e Educação 4 

EDU1817 
Avaliação da Aprendizagem 4 

7º período 

CRE1141 
Ética Cristã 2 

EDU1772 
As Crianças e o Cotidiano da Educação Infantil 4 

EDU1777 
Diversidade e Inclusão Educacional 4 

EDU1789 
Estágio Supervisionado de Educação Infantil 4 

EDU1807 
Análise e Interpretação de Dados Estatísticos 4 

8º período 

CRE1168 
Ética Profissional 2 

EDU1776 
Educação em Direitos Humanos 4 

LET1801 
Libras (2cr) 2 

PERIODO INDETERMINADO 

ACP0900** Atividades Complementares 22 

EDU0800** Optativas de Educação 8 

ELL0900** Eletiva dentro/fora do Depto 12 

Total de créditos: 212 
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Anexo 2 - quadro: Síntese de locais de atuação e atividades desenvolvidas por 

pedagogos de acordo com as pesquisas acadêmicas no período de 2006 a 2015 

 

Local de 

atuação 
 Atividades desenvolvidas 

Secretaria 

Municipal da 

Criança e 

Assistência 

Social - 

SEMCAS (São 

Luís/Maranhão) 

Programa de 

orientação social de 

apoio às famílias 

com crianças de 0 a 

6 anos 

Planejamento e coordenação de oficinas pedagógicas (o 

lúdico, a brincadeira, a cultura); Orientação pedagógica 

dos estagiários (sessões de estudo, reuniões de 

planejamento e avaliação diagnóstica das atividades). 

Setor de inclusão 

produtiva 

Articulação de parcerias e promoção de qualificação 

profissional. Articulação de inclusão no mercado 

profissional. Pesquisa de mercado para oferta de cursos. 

Elabora projetos de geração de trabalho e renda, 
coordena, discuti os conteúdos formativos da 

qualificação, monta e organiza juntamente com a equipe 

estratégias de inclusão no mercado de trabalho. 

Setor de capacitação  

Responsável pelo desenvolvimento profissional dos 

servidores da secretaria. Participa do processo seletivo, 

de admissão de profissionais, treinamentos, capacitações. 

Organização e coordenação de capacitação dos 

servidores. Planejamento, estudo de necessidades, 

programações, contratações de consultoria e de serviços, 

preparação de materiais, agendamentos. 

Acompanhamento e organização dos cursos de 

capacitação de cada projeto/ programa da secretaria. 

Secretária 

Municipal de 

Trabalho e 

Assistência 
Social - 

SEMTAS 

(Natal/Rio 

Grande do 

Norte) 

Centro de Referência 

Especializado de 

Assistência Social - 

CREAS II 

Acolhimento da vítima e da família. Atendimento na 

brinquedoteca. 

Casa de Passagem I 

(abrigo - crianças de 
0 a seis anos) 

Acompanhamento escolar das crianças do abrigo.  

"Responsável legal da criança na escola" (p.92). 

Casa de Passagem II 

(abrigo - 7 a 11 

anos) 

* ainda não há um trabalho pedagógico definido, porque 

a pedagoga foi realocada para a casa II há 15 dias. Há 

conflitos internos da equipe. 

Casa de Passagem 

III (abrigo - 12 a 17 

anos) 

Planejamento e desenvolvimento de projetos 

pedagógicos (canto desabafo, canto da alfabetização, 

cantos das oficinas, passeios, conversas sobre as 

disciplinas etc.). 

Programa de 

Execução das 

medidas 

Socioeducativas em 
Meio Aberto 

(PENSEMA) 

Desenvolvimento de oficinas com eixos temáticos sobre 

família, drogas, sexualidade, etc. Acompanhamento das 

audiências judiciais. Elaboração e avaliação dos 
relatórios dos usuários. 

Centro Educacional 

Pitimbu (CEDUC-

Pitimbu) 

*A entrevista foi realizada com um policial militar, não 

há descrição do trabalho do pedagogo. 

Continua  
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Local de atuação Atividades desenvolvidas 

Instituições não 

governamentais 

de Corumbá- 

MS 

Instituição 1 

Abordagem, orientação, encaminhamento e 

acompanhamento das pessoas que necessitam de ajuda. 

Ministra oficinas e palestras nas escolas públicas sobre 

violência, drogas, prostituição etc. 

Instituição 2 (Escola 

de cursos 

profissionalizantes) 

Supervisão pedagógica. Verifica toda a parte didática, 

pedagógica das aulas, do ensino. 

Instituição 3 

Desenvolvimento de atividades pedagógicas junto as 

crianças.  Avaliação e pré-prognóstico sobre a 

aprendizagem de cada criança e adolescente. 

Instituição 4 

Orientação social. Orientação e prevenção dos problemas 

sociais junto às crianças. Desenvolvimento de atividades 

pedagógicas e lúdicas (colagens, pinturas, fantoches, 

histórias, dinâmicas). 

Instituição 5 

Acompanhamento pedagógico das crianças acolhidas - 

monitoramento do rendimento escolar, realização de 

oficinas lúdicas e palestras sobre diversos temas. Realiza 

visitas às famílias dos abrigados e dos desabrigados. 

Tribunal de 

Justiça do Pará 

1ª Vara da Infância e 

da Juventude  

Desenvolve “estudos sociais” que subsidiam os juízes 

nos processos de adoção; destituição do poder familiar; 

guarda; tutela e curatela dos infantes em situação de 

risco. Realiza visitas domiciliares. Realiza visitas e 
fiscalização nas unidades de atendimento de menores 

(abrigos). 

2ª Vara da infância e 
da juventude  

Participa de audiências judiciais. Realiza escuta 

pedagógica com adolescentes e familiares. Elabora 

relatórios e laudos para subsidiar a decisão do Juiz. 
Realiza visita e fiscalização nas unidades do sistema 

socioeducativo. Realiza perícias e vistorias nas Unidades 

impetradas pelo Juízo ou Ministério Público. 

Varas dos Juizados 

de Violência 

doméstica e familiar 

contra a mulher 

Orienta pedagogicamente na tentativa de direcionar a 

experiência traumática numa oportunidade de 

aprendizagem. Informa sobre a lei, os direitos e deveres 

de cada envolvido no processo.  

Varas de Execução 

de Medidas e Penas 

Alternativas  

Não há descrição das atividades. 

Vara de Execução 

Penal  

Captação de vagas no mercado de trabalho. Triagem dos 

egressos do sistema prisional e dos cumpridores da pena 

de semiliberdade. Cadastro para inclusão nas vagas de 

trabalho. Acompanhamento desses sujeitos no mercado 

de trabalho. 

Continua 
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Local de atuação Atividades desenvolvidas 

Hospital 
 

Desenvolve ações lúdicas (brinquedos, brincadeiras e 

jogos) para promover a aprendizagem, o 

desenvolvimento cognitivo, social e afetivo das crianças, 

a readaptação ao hospital, a socialização, a relação mãe-

filho. Trabalha na classe hospitalar – realiza o contato 

com a escola e a triagem dos alunos. 

Projeto 

sementes  

Realiza oficinas lúdico-cognitivas com os pacientes e 

familiares para promover o desenvolvimento da 

memória, o raciocínio lógico, a coordenação motora, a 

criatividade.  Promove a reinserção social na sociedade. 

Fonte: FREITAS, 2012; QUINTEROS, 2012; AQUINO, 2011; TAVARES, 2010;SILVA, 2009. 
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Anexo 3 – Modelo de carta-convite 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Grupo de Pesquisa em Educação, Museu, Cultura e Infância 

 

Carta-Convite 

 

Título do projeto: O pedagogo em instituições museais 

 

Prezado (a) Pedagogo(a), 

Convidamos você a participar de uma pesquisa acadêmica direcionada aos 

pedagogos que atuam em museus, com a finalidade de identificar a atuação e o 

papel do pedagogo nesses espaços.  

O projeto intitulado “O pedagogo nas instituições museais” é desenvolvido por 

Renata do Nascimento, aluna do Mestrado em Educação do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-RIO), 

e insere-se no âmbito das investigações do Grupo de Pesquisa em Educação, 

Museu, Cultura e Infância (GEPEMCI), coordenado pela professora Dr.ª Cristina 

Carvalho. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, contamos com a sua participação na 

entrevista a ser realizada no mês de setembro, que, certamente, contribuirá para a 

compreensão do fenômeno estudado. 

A sua participação é voluntária e asseguramos que as informações que possam 

identificá-lo(a) serão omitidas na apresentação final dos resultados. 

As dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo e-mail 

renatanascimentodesouza@gmail.com. 

Atenciosamente, 

Renata do Nascimento 

Mestranda em Educação da PUC-Rio 

 

Cristina Carvalho 

Professora da PUC-Rio (orientadora)  
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Anexo 4 – Roteiro das entrevistas semiestruturadas 

 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Grupo de Pesquisa em Educação, Museu, Cultura e Infância 

Pesquisa: O pedagogo em instituições museais 

 

ROTEIRO PRELIMINAR DE ENTREVISTA 

Nome:         Idade: 

Instituição: 

 

A escolha do campo de atuação 

Por que o interesse em atuar no museu? Como foi a inserção no campo? 

Concurso, processo seletivo, indicação. Durante a graduação, já desejava trabalhar 

em espaços não formais? Por quê? Pretende continuar atuando na área? 

 

A atuação profissional 

Você atua na sua área de formação? Como é organizado o seu trabalho no museu? 

(Atividades exercidas, atribuições).  Quais são as dificuldades do seu trabalho no 

museu? O que há de pedagógico no trabalho desenvolvido? O pedagogo integra 

uma equipe multidisciplinar? Quais outros profissionais atuam no setor? Como 

são divididas as tarefas?  Como é a sua relação com outros profissionais? Há um 

reconhecimento do seu trabalho? Há outros pedagogos atuando na instituição? Em 

quais setores? 

 

O curso de Pedagogia e a atuação profissional 

Você identifica uma relação entre o seu trabalho e a formação inicial em 

Pedagogia? Por quê? A formação inicial foi suficiente para a inserção e atuação 

do pedagogo no museu? Por quê? Quais estratégias formativas foram utilizadas 

por você para atuar no museu? Cursos complementares, relação com os pares, etc. 

 

As especificidades do trabalho nos espaços não escolares 

Você já atuou no espaço escolar? Quais as diferenças e semelhanças entre sua 

prática atual (no museu) e na escola? Há especificidades na atuação do pedagogo 

na educação não formal? E no museu? Quais?  
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O papel do Pedagogo 

Qual é o papel do pedagogo nas instituições museais? Você considera que é 

importante a atuação desse profissional no museu? Por quê? O que há de 

fundamental no trabalho do pedagogo nas instituições museais? Outro profissional 

poderia assumir a função do pedagogo na instituição?  Por quê? 

 

Formação Cultural 

Você acha que a formação em Pedagogia contribui para pensar a formação 

cultural dos visitantes? Você se preocupa com a questão da formação cultural dos 

visitantes? Como a questão da formação cultural está presente nas práticas do 

museu e do pedagogo? 

 

Identificação 

Quando e onde fez a graduação em Pedagogia. Cursou outra graduação? Qual? 

Fez algum curso de pós-graduação? Quais? Qual o vínculo empregatício? 

Concurso IPHAN, Concurso IBRAM, contrato temporário. Qual o cargo/função 

que ocupa na instituição? Atua no setor educativo? Em caso de resposta negativa, 

qual o setor? Há quanto tempo trabalha na instituição, no setor, no cargo/função?  
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Anexo 5 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Eu, __________________________________________________________________  

de maneira voluntária, livre e esclarecida, concordo em participar da pesquisa “O 

pedagogo em instituições museais”. Estou ciente dos objetivos do estudo, dos 

procedimentos metodológicos, das garantias de confidencialidade e da possibilidade de 

esclarecimentos permanentes sobre os mesmos, conforme as informações que constam na 

carta-convite em anexo. Fui informado(a) de que se trata de pesquisa de mestrado em 

andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-Rio. Está claro que 

minha participação é isenta de despesas e que minha imagem e meu nome não serão 

publicados sem minha prévia autorização por escrito. Estou de acordo com a 

audiogravação da entrevista a ser cedida para fins de registros acadêmicos. Estou ciente 

de que, em qualquer fase da pesquisa, tenho a liberdade de recusar a minha participação 

ou retirar meu consentimento, sem penalização alguma e sem nenhum prejuízo que me 

possa ser imputado. 

 

Rio de Janeiro, _____ de ______________de 2015. 

 

 

______________________________ _________________________________ 

Renata do Nascimento de Souza   [Assinatura do voluntário] 

Mestranda 

 

 

Contatos 

E-mail:_____________________________________________  

Tel. ________________________________________________ 

 

OBS.: Esse termo é assinado em 2 vias, uma do (a) voluntário (a) e outra para os arquivos 

do pesquisador. 
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