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Os museus são importantes espaços de produção e popularização 

de conhecimentos, fontes para a educação e ampliação cultural 

da sociedade, lugares onde o contato com o objeto, realidade na-

tural e/ou cultural, pode apontar em direção a outros referenciais 

para desvendar o mundo. (LOPES, 1991) 

O trabalho colaborativo dos museus com as escolas é fundamen-

tal, dentre outras coisas, para a popularização e aprofundamen-

to do trabalho realizado pelo museu, e consequentemente, para 

a ampliação do alcance social deste, uma vez que a escola é a 

instituição com maior penetração na sociedade e capacidade de 

promover a sistematização com continuidade da ação educativa.

Para que os/as professores/as possam melhor explorar o potencial 

pedagógico do museu, é importante reconhecer que esta institui-

ção possui especificidades no que diz respeito ao desenvolvimento 

de sua dimensão educativa. Caracterizamos o museu como espa-

ço de educação não formal. Esta modalidade educacional compre-

ende, de modo geral, um

[...] conjunto de meios, processos e instituições específicas 

e diferentemente organizadas, com objetivos educacionais 

explícitos, sem se pautar na hierarquização e sequencialidades 

próprias do sistema educativo regrado. (TRILLA, 1998).

Para uma melhor compreensão das práticas educativas que ocor-

rem no museu, é válida uma incursão pelos fatores fundamentais 

para a construção do que alguns autores denominaram pedago-

gia museal ou pedagogia de museu. (CAZELLI et al., 1999; 2011; 

GOUVÊA et al., 2001; MARANDINO, 2005). Nesse sentido, desta-

camos que a instituição museu possui particularidades no que diz 

respeito aos elementos tempo, lugar e objeto na configuração de 

seus processos educacionais. 

O tempo no museu se caracteriza essencialmente por sua curta 

duração. Seja o tempo dedicado à visita, seja aquele de perma-

nência em uma exposição e até mesmo o intervalo de tempo entre 

aquela visita ao museu e uma próxima (no caso desta ocorrer) 

todos podem ser definidos pelo visitante. Deste modo, o tempo 

é considerado essencial na estratégia de comunicação do museu, 

haja vista que o mesmo é administrado pelo público que visita a 

instituição. No entanto, é importante ressaltar que nos museus o 

tempo pode ser de alguma maneira determinado pela concepção 

da exposição e pela mediação humana (MARANDINO, 2005). 

No que diz respeito ao lugar (espaço) do museu, este é aberto e 

mais uma vez aqueles que visitam a instituição têm liberdade para 

definir seu percurso tanto pela exposição, quanto pelo próprio 

museu. Nesse sentido, isso acaba por exigir que o espaço se orga-

nize de modo a cativar e envolver este público. As exposições não 

devem ser encaradas como uma sucessão de temas independen-

tes, mas sua apropriação passa pelo percurso, cenário, ambienta-

ção... (VAN-PRAËT, 2004)

Um fator fundamental para a pedagogia museal se refere aos 

objetos, compreendidos como “elementos centrais e a alma dos 

museus” (MARANDINO, 2005,p.20). Os objetos tem reconheci-

damente um importante papel pedagógico, já que estes atuam 

como mediadores na construção do conhecimento. Essa media-

ção se desenvolve ao passo que

[...] os visitantes, seja a partir das mais diferentes reações de espanto, 

emoção, rememoração, sintam-se convidados a interpretá-los em 

articulação com outros tempos de sua história e da produção de 

conhecimentos de seu grupo social, contextualizados na história 

local e universal. (NASCIMENTO, 2005, p.232)
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De acordo com Meneses (2000), ao estimularem que em suas visi-

tas aos museus os alunos copiem os textos das etiquetas, legendas 

e painéis das exposições, os educadores deixam de explorar as 

potencialidades pedagógicas do museu, ignorando aquilo que é 

específico e caracteriza esse espaço, “o domínio das coisas mate-

riais e não da palavra, principalmente escrita”. (MENESES, 2000, 

p.99). Nesse sentido, concordamos que é fundamental promover, 

por meio do trabalho educativo nos museus, o acesso dos visi-

tantes aos objetos, possibilitando que estes lhes deem sentido e 

promovam leituras sobre os mesmos. (MARANDINO, 2005, p.20).

Outro aspecto a ser destacado acerca da educação no que diz res-

peito às ações educativas desenvolvidas nos espaços de educação 

não formal, se refere ao fato de nesses espaços os indivíduos não 

terem a “obrigação” de aprender e de seus conhecimentos não 

serem colocados a prova. Ao passo que os museus não possuem a 

função social de certificação do aprendizado, as ações educativas 

promovidas pelos mesmos tem um maior potencial para estimular 

a motivação intrínseca. Acreditamos ser essa uma importante es-

pecificidade da ação educativa dos museus. Para Tapia (2001), a 

motivação intrínseca é aquela que ocorre nos casos em que 

[...] o mais importante é aprender algo que faça sentido: 

descobrir, por trás das palavras que se constroem, significados 

conhecidos e experimentar o domínio de uma nova habilidade, 

encontrar explicação para um problema relativo a um tema que se 

deseja compreender etc. A atenção [...] nestes casos se concentra 

no domínio da tarefa e na satisfação que sua realização supõe 

(TAPIA, 2001, p.19).

De acordo com Cazelli e Coimbra (2010), considera-se que uma 

pessoa está intrinsecamente motivada quando ela inicia uma ati-

vidade unicamente porque sabe que terá prazer na própria ativi-

dade, enquanto a motivação extrínseca se refere ao envolvimento 

em atividades por razões instrumentais, ou seja, o incentivo para 

se realizar uma atividade está fora da própria atividade.

Um estudo que analisou as visitas de grupos escolares do Ensi-

no Fundamental ao Museu Nacional e que promoveu entrevistas 

junto aos estudantes pertencentes a estes grupos indicou que os 

mesmos, ao terem que responder a um questionário - aplicado 

pelos seus professores - com perguntas sobre o acervo da insti-

tuição, revelaram ficar constantemente preocupados com o fato 

do referido questionário “valer nota”. As pesquisadoras relata-

ram que o questionário, apesar de ser usado pelos alunos para se 

guiarem pelo museu, repercutiu de forma negativa na postura dos 

mesmos, ao passo que os estudantes “nem sempre aproveitavam 

o que a visita poderia propiciar, pois estavam atentos apenas aos 

aspectos relacionados nos questionários e à possível pontuação 

resultante das respostas” (VIEIRA, BIANCONI, 2007, p.27) Assim, 

pode-se concluir que a proposição de testes ou provas sobre a 

visita, ações em geral promotoras de motivação extrínseca, po-

dem deixar os alunos tensos e preocupados com a avaliação, não 

os permitindo desfrutar amplamente de sua experiência em um 

espaço de educação não formal.

Ao reduzir a função do museu à condição de complementa-

ção dos currículos escolares, abrimos mão das características da 

educação não formal que ampliariam as possibilidades educa-

tivas de sua ação. Lopes (1991) critica veementemente a ideia 

de que a ação educativa dos museus deva estar voltada para a 

“manutenção, reforço, extensão da instituição oficial escola e 

de seus métodos de ensino e avaliação” (LOPES, 1991, p.454). 

No artigo “A favor da desescolarização dos museus”, a referida  

autora afirma que: 

O problema está em que a questão da contribuição dos museus à 

educação não deveria ser tratada como de costume nem apenas 

do ponto de vista de enriquecer ou complementar currículos, 

ou ilustrar conhecimentos teóricos, nem tampouco valendo-se 

da proposta de intervenção direta no processo educacional que 

diferentemente não se comprometeriam com o desempenho 

como um todo das seqüências longas e rotineiras das relações 

formais de aprendizagem escolar. (LOPES, 1991, p. 452)

Deste modo, a autora acaba por propor que a contribuição dos 

museus para a Educação seja entendida como uma tentativa de 

contraponto, com a potencialidade de favorecer futuros questio-

namentos da ordem estabelecida, de modo que os mais diferentes 

públicos do museu possam ter acesso a diferentes horizontes cul-

turais para além da escola, da rua e da TV. (LOPES, 1991, p.454)

Pesquisa realizada sobre um projeto de educação emancipatória 

realizada a partir de trabalho cooperativo entre museus e escolas 

traz resultado importante em relação a esse tema. Conclui que 

nesse tipo de ação educativa deve ocorrer uma divisão e combina-

ção de trabalho que respeite as missões e especificidades de cada 

uma das instituições. Desta forma cada uma delas faz o que pode 

fazer de melhor em uma ação educativa entre o museu e a escola. 

No caso do trabalho do museu isso significa provocar no público 

curiosidades, encantamentos, indignações, questionamentos, pra-

zeres e outras emoções que favorecem um engajamento volun-

tário (motivação intrínseca) em processos educacionais voltados 

para ampliação cultural.  Tal ideia se contrapõe à proposta de 

que, nessa relação entre o museu e a escola, o objetivo seja que 

uma instituição ajude a outra a superar uma deficiência que ela 

tenha no trabalho que realiza. Em geral este tipo de relação ocorre 

quando o museu se relaciona com a escola visando principalmente 

suprir sua deficiência de público e a escola busca suprir dificul-

dades de acesso a recursos pedagógicos e conhecimentos mais 

dinâmicos e atualizados. O estudo ao qual nos referimos aponta 

para a importância de que este tipo de relação seja superado para 

que os potenciais educativos do museu e da escola se combinem 

de forma a criar um impacto social mais amplo do que a soma dos 

que estas instituições conseguem ao atuar isoladamente. (VAS-

CONCELLOS, 2008). 

Nesse sentido, apresentamos como sugestão de trabalho voltado 

para o público escolar uma ação educativa pautada em proposta 

metodológica estruturada a partir de três etapas a serem desen-

volvidas tanto no museu quanto na escola. Estas consistem na 

realização de atividades provocativas na escola (antes da visita ao 
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museu), a visita ao museu, seguida da realização, na escola, de 

atividades de desdobramento (após a visita). (VASCONCELLOS, 

GUIMARÃES, 2005; COSTA et. al., 2007; CAZELLI et. al., 2008; 

REQUEIJO et. al. 2009). Esta tem como propósito potencializar o 

trabalho educacional realizado pelo museu e pela escola por meio 

da colaboração, valorizando as especificidades de ambas as insti-

tuições enquanto espaços de educação.  

Na primeira etapa da proposta metodológica, sugerimos que 

sejam realizadas na escola “atividades provocativas”. Estas têm 

como objetivo levantar questões acerca do que poderá ser visto e 

discutido no museu. Acredita-se que deste modo os alunos se sen-

tirão mais estimulados a participar da visita e se engajarão melhor 

na atividade proposta. Outro objetivo a ser atingido nessa etapa é 

o levantamento da visão de mundo desses estudantes para favo-

recer uma visita mais significativa e provocativa para os mesmos.

Sugerimos que a segunda etapa (a visita ao museu) tenha início 

com a retomada das questões colocadas anteriormente na escola. 

Ao longo da visita, recomendamos que os educadores/mediadores 

levantem questões motivadoras e proponham reflexões acerca dos 

objetos expostos, buscando alcançar os objetivos da ação educa-

tiva por meio do diálogo com os educandos, valorizando a visão 

de mundo deles e o que estes trazem de conhecimentos, saberes, 

questionamentos e sentimentos. Assim os conteúdos são traba-

lhados em função dos objetivos educacionais e não com um fim 

em si mesmos. Ao término da visita, propomos que seja feita uma 

discussão com os alunos sobre a experiência vivenciada por eles 

nesse trabalho. A visita ao museu é, assim, entendida como uma 

etapa de aprofundamento das questões “provocativas” levanta-

das pelo professor na escola (o antes) e também como momento 

que não se encerra em si mesmo, mas que terá continuidade na 

volta à escola (terceira etapa). 

Na terceira etapa (na escola) sugerimos que sejam realizadas ati-

vidades de desdobramento, que visam contribuir para que a mo-

tivação provocada pela visita ao museu possa promover entre os 

estudantes a vontade de desenvolver estudos e pesquisas a partir 

das quais possam ser aprofundadas as discussões realizadas no 

museu. 

Concordamos com Wagensberg (2005), quando este afirma que 

a principal missão de um museu está em promover o estimulo. 

Segundo este, 

Em um bom museu ou em uma boa exposição, você acaba saindo 

com mais perguntas do que quando entrou. (...) O museu é 

insubstituível no estágio mais importante do processo cognitivo: 

o início. Saindo da indiferença para a vontade de aprender”. 

(WAGENSBERG, 2005, p.3)

Deste modo, espera-se que ao longo da visita os educandos se 

emocionem, fiquem curiosos, questionem... e que após a mes-

ma se sintam motivados a investigar e saber mais sobre os temas 

abordados e busquem, para tanto, outros recursos como livros, 

internet, documentários, etc.

Sendo assim, é importante perceber a visita de estudantes e pro-

fessores/as ao Museu Nacional não como uma oportunidade de 

complementar a educação formal (sedimentando os conteúdos 

programáticos ou compensando as possíveis carências de recursos 

didáticos da escola), mas sim como um programa educativo que 

tem como importante papel motivar os educandos e estimulá-los 

a buscar a ampliação de seus horizontes culturais. É uma oportu-

nidade dos mesmos experimentarem uma forma de interagir com 

o conhecimento produzido pela humanidade que não se dá por 

razões instrumentais. 

A seguir destacamos alguns aspectos que achamos que devem ser 

considerados na preparação e implementação de uma visita mais 

bem sucedida ao Museu Nacional.

SUGESTÕES PARA UMA 

VISITA MAIS PROVEITOSA

• O tempo médio de uma visita ao Museu Nacional é de 1h30min, 

sendo assim reserve ao menos esse tempo para permanecer na 

instituição;

• Informe seus alunos sobre as regras a serem respeitadas no 

museu, como não usar flash ou ingerir alimentos e bebidas nas 

exposições;

• Em conversa informal, deixe claro para os/as alunos/as quais 

são os objetivos da visita ao museu. Um grupo bem organizado 

na visitação amplia as possibilidades da visita provocar 

questionamentos, curiosidades e outras emoções que mobilizem 

a turma para reflexões e investigações sobre a temática das 

exposições.  Que tal propor uma reflexão sobre isso? 

• Evite a realização de testes ou provas sobre a visita. Estes podem 

deixar seus alunos tensos e preocupados com a avaliação, não 

os permitindo desfrutar amplamente de sua experiência em um 

espaço de educação não formal;

• Permaneça junto a seus alunos, levantando questões que 

favoreçam a exploração do acervo da instituição para buscar 

garantir que os objetivos da visita sejam alcançados;

• Entre em contato com a Seção de Assistência ao Ensino – SAE 

e se informe acerca da realização de encontros com professores. 

Por meio destes, você poderá conhecer melhor o Museu Nacional, 

a proposta de trabalho elaborada pela SAE e, deste modo, terá 

mais chance de explorar todo o potencial educativo da visita a 

essa instituição;

• No caso de contar com a ajuda de um dos mediadores do Museu 

Nacional, ainda assim permaneça com o seu grupo e colabore 

com o mesmo em suas solicitações.
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