
Em 2019 e 2020, o projeto se voltou aos grupos escolares que 

agendaram visitas ao museu. Especificamente, buscou-se investigar 

as interações dos professores durante as visitas, a partir das questões 

chave: Quais papéis ocupam os professores nas visitas? Quais 

relações entre os espaços e as práticas formais e não formais de 

educação podemos identificar através da interação entre 

mediadores, estudantes e professores, durante as visitas? 
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INTRODUÇÃO 

OBJETIVOS 

O Espaço do Conhecimento UFMG é um museu voltado à 

divulgação científico-cultural por meio de exposições e ações 

culturais e educativas. O projeto “Estudo de Público no Espaço do 

Conhecimento UFMG”, desenvolvido desde 2017, é uma ação de 

pesquisa articulada às atividades de extensão ali desenvolvidas.  
 

Figuras 1 e 2: Roda de acolhimento à escola, no hall do quinto andar do 

Espaço do Conhecimento UFMG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo do Espaço do Conhecimento UFMG. 
 

Os museus podem ser entendidos como espaços de educação não 

formal, dadas as particularidades dos seus processos educativos em 

função dos elementos lugar, tempo, objeto e linguagem 

(Marandino, 2018). As escolas, além de visitantes, são também 

colaboradoras dos museus, lançando olhares questionadores sobre 

seus acervos e práticas, o que pode gerar reflexão e modificação de 

ações por parte da instituição (Pereira et al., 2007).  

METODOLOGIA 

RESULTADOS 

Dentre as interações observadas, a ação mais recorrente é de apoio e 

diálogo, sendo a primeira direcionada aos mediadores e a segunda, 

aos estudantes.  

Na análise realizada, destaca-se o papel de ponte das relações 

“aluno-exposição” e “alunos-mediadores” assumido pelo professor. 

A análise revelou ainda que a atuação do professor ultrapassa em 

muito o momento da visita em si, sendo fundamental também em 

uma dimensão institucional, aproximando museu, escola e famílias. 

A figura 3 busca ilustrar os múltiplos agentes envolvidos nessas 

relações, destacando o professor como figura central. As hastes na 

ponte representam as ações que podem ser construídas pelo projeto 

pedagógico do Espaço do Conhecimento UFMG, ajudando a 

sustentar a relação museu-escola. 
 

Figura 3: Esquema da Ponte Estaiada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências: 

MARANDINO, M. (Org). Educação em museus: a mediação em foco. São Paulo: 

Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação, 2008. 

PEREIRA, J. et al. Escola e Museus: diálogos e práticas. Belo Horizonte: Secretaria 

de Estado de Cultura/Superintendência de Museus; PUC/MG; Cefor, 2007. 

 

A metodologia baseou-se na coleta e análise qualitativa de dados, 

conforme sintetizado no quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As notas de observação e as transcrições das rodas de conversa 

foram classificadas em categorias estabelecidas previamente e 

considerando outras que emergiram a partir da análise do material, 

conforme a técnica de análise de conteúdo, usando o Nvivo v.11. 

 

 

 

Em linhas gerais, as análises da entrevista de grupo e da roda de 

conversa trouxeram apontamentos importantes como: frustração 

pelas dificuldades em levar suas turmas ao museu, devido às 

restrições relacionadas à verba de custeio, e percepção de uma 

distribuição desigual de capital cultural entre os estudantes e entre 

os próprios professores, levando a formas distintas de apropriação 

da visita e a distintas sensações de pertencimento ao Espaço. Quanto 

às observações sistemáticas, o gráfico 1 a seguir resume a análise 

das interações realizadas pelos professores nas visitas observadas.  
 

Gráfico 1: Situações registradas nas observações, por categorias e atores envolvidos, 

ponderadas pelo número de visitas observadas.  
 

CONCLUSÕES 

ETAPA 
ENTREVISTA DE 

GRUPO 

OBSERVAÇÕES 

SISTEMÁTICAS DE 

VISITAS 

RODA DE 

CONVERSA 

Atores 

envolvidos 

7 professores e 1 

coordenadora 

pedagógica de 1 escola 

pública de BH que ainda 

não havia visitado o 

museu com suas turmas 

19 grupos escolares 

das redes pública e 

privada que visitaram 

o museu no 2º 

semestre de 2019 

Professores de 2 

escolas públicas e 1 

escola da rede privada 

que haviam 

participado da etapa 

anterior 

Objetivos 

Compreender as 

expectativas dos 

professores quanto às 

visitas escolares em 

espaços de educação não 

formal 

Analisar a interação 

entre mediadores, 

estudantes e 

professores, durante 

as visitas 

Compreender as 

percepções em relação 

à visita 

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados da pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados da pesquisa. 


