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Resumo: Aberto ao público em 2010, o Espaço do Conhecimento UFMG se apresenta como um espaço 

voltado à divulgação científico-cultural, à valorização e à produção de saberes, considerados em sua 

diversidade e totalidade. Dentre as equipes componentes deste espaço, o Núcleo de Ações Educativas, 

Acessibilidade e Pesquisa de Público se ocupa da concepção, do planejamento e da avaliação de 

atividades voltadas aos mais diversos públicos. Tendo como referências a literatura que trata da educação 

não-formal (Gohn, 2006), este artigo busca refletir sobre as práticas educativas realizadas no museu nos 

últimos quatro anos, considerando os desafios e potencialidades colocadas por um espaço desta natureza. 

O trabalho se ampara no conjunto de registros organizados pela equipe educativa no período, que reúne 

descrições das atividades realizadas, relatos, fotos e vídeos. Como principais desafios enfrentados, são 

tratadas a formação da equipe em um contexto de alta rotatividade e as dificuldades de rompimento de 

um modelo de divulgação científica baseado no distanciamento entre a ciência e o público (Castelfranchi, 

2008). Por outro lado, entende-se que a proposta curatorial do Espaço do Conhecimento UFMG abre 

espaço para um trabalho educativo em consonância com as diretrizes contemporâneas da extensão 

universitária brasileira (FORPROEX, 2012), ao se amparar em narrativas críticas e múltiplas sobre a 

produção do conhecimento. 
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