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 museo pedagógico colombiano (mpc) 
Bogotá

 Calle 127 Nº 11-20, Bogotá

 http://museopedagogico.pedagogica.edu.co/

 /museopedagogicocolombiano/

 Não possui 

 O Museu não possui tour virtual

O Museu Pedagógico Colombiano (MPC) é um 

projeto institucional criado em 2004, anexado à 

Faculdade de Educação e à Vice-Reitoria Aca-

dêmica da Universidade Pedagógica Nacional. 

Atualmente, faz parte do Centro de Memória da 

Educação e Pedagogia, contemplado no Plano de 

Desenvolvimento Institucional da Universidade.

�� projeto em consolidação
Quando o acervo é consultado, estudantes, 

professores, pesquisadores e curiosos, em geral, po-

dem explorar arquivos de fontes bibliográficas e 

outros documentos que datam do final do século 

19 a meados da década de 1980, e têm sido referên-

cias conceituais para o desenvolvimento de teses de 

diferentes acadêmicos no campo da pedagogia. O 

acervo está dividido em: arquivo pedagógico, ma-

nuais escolares, acervo Mario Sequeda para educa-

ção popular e alfabetização de adultos, publicações 

em série e o acervo do Centro de Investigacões da 

Universidade Pedagógica Nacional (CIUP).

�� suporte para treinamento
A equipe do Museu o reconhece como um ce-

nário que articula práticas e reflexões museu/his-

tórico/pedagógico, onde coleções e arquivos são 

disponibilizados aos interessados em debate e cons-

trução de um espaço alternativo para a formação 

da comunidade. Oferece um local de apoio e reu-

nião ao desenvolvimento de estágios, centros de 

pesquisa e monitoramento. Além disso, as coleções 

e exposições são um contributo para o desenvol-

vimento de aulas, seminários e cursos de diferen-

tes instituições que abordam a história material e 

a memória da educação e pedagogia na Colômbia.

�� como nasceu
O Museu nasceu em 1961, quando a Univer-

sidade Pedagógica Nacional da Mulher propõe a 

FACHADA DO MUSEU

VISITA GUIADA E ACERVO
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Pesquisa Pedagógica como um elemento significa-

tivo à consolidação e construção da identidade ins-

titucional.

Por esse motivo, em 1962, o Conselho de Ad-

ministração da Universidade Nacional Pedagógi-

ca (UPN) criou o Instituto de Pesquisa Pedagógi-

ca que, no ano seguinte, reorganizou e incluiu em 

seus objetivos o projeto Museu Pedagógico: “Orga-

nizar o Museu Pedagógico Nacional e torná-lo funcio-

nal, com caráter de divulgação e informação, antes de um 

esforço de pesquisa neste campo”. Assim, 59 anos de-

pois, o Museu Pedagógico é realidade.

O Museu está sempre em processo de renova-

ção para se projetar de acordo com a dinâmica 

contemporânea dos museus e se consolidar como 

uma instituição dinâmica, comprometida com a 

reconstrução da memória histórica da UPN e ca-

paz de ajudar a fortalecer a missão e a visão da 

UPN. Desde a fundação, se estabeleceu para ser 

um local de participação e debate na situação edu-

cacional nacional. Consequentemente, para a mis-

são proposta em 2019, retomaram essa intenção, 

entendendo que a ação pedagógica não é estranha 

à dinâmica da construção da nação e da identida-

de – e que a educação tem sido a bandeira polí-

tica da modernização em diferentes momentos da 

história. Por esse motivo, reafirmam a dimensão 

política do MPC, perguntando como, por meio da 

circulação da memória histórica das práticas pe-

dagógicas e seus contextos, se pode liderar pro-

cessos capazes de gerar preocupações e mobilizar 

alunos e professores para contribuir com a cons-

trução, reconstrução e discussão crítica das práti-

cas atuais de ensino? O que contribui para refletir 

sobre o que será a educação de amanhã na Colôm-

bia (ou deve ser)? São as perguntas que fazem.

�� acervo
Atualmente, o Projeto Museu Pedagógico da 

Colômbia possui:

• Um arquivo pedagógico, contendo vários do-

cumentos e cerca de 1.200 manuais escolares 

do final do século XIX e meados do século 

XX.

• Material iconográfico que coleta imagens re-

presentativas do ambiente escolar, infraestru-

tura e fotos antigas.

• Móveis, material escolar e brinquedos usados 

no ensino.

Fonte: As informações que constam sobre este Museu foram 
retiradas das páginas eletrônicas do próprio Museu e de infor-
mações disponíveis na rede digital. Considerando que a maio-
ria das páginas eletrônicas está na língua própria de cada país, 
foi feita a versão em sites de tradução. Assim sendo, é natu-
ral que alguns problemas ocorram ou que trechos não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.

DUPLICADORA A ÁLCOOL
"BLOCK & ANDERSON"

BONECA DE CORDA, FABRICADA
NOS EUA NA DÉCADA DE 1950

MÁQUINA DE COSTURAR DE FABRICAÇÃO JAPONESA DA
DÉCADA DE 1960
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Imagens do museu: 

 

 
 

Figura 1. Fachada do museu 

 

 
 

Figura 2. Estilingue, parte do acervo de jogos infantis 



 
 

Figura 3. Dominó da década de 70, parte do acervo de jogos infantis 

 

 
 

Figura 4. Pião de fabricação espanhola da década de 40, parte do acervo de jogos 

infantis 



 
 

Figura 5. Visita guiada e acervo  

 

 
 

Figura 6. Máquina de costurar infantil de fabricação japonesa da década de 60, 

parte do acervo de jogos infantis 



 
 

Figura 7. Jogo de construção "Mecano" da década de 50, parte do acervo de jogos 

infantis 

 

 
 

Figura 8. Cozinha infantil da década de 50, parte do acervo de jogos infantis 

 



 
 

Figura 9. "Lotería infantil", parte do acervo de jogos infantis 

 

 
 

Figura 10. Globo, mapa e bússola, parte da coleção de ensino de geografia 



 
 

Figura 11. Visita guiada na sala de aula 

 

 
 

Figura 12. Duplicadora a álcool "Block & Anderson" 



 
 

Figura 13. Boneca de corda de fabricação estadunidense da década de 50, parte do 

acervo de jogos infantis 
 

 
 

Figura 14. Livro "A alegria de ler" 


