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 museo pedagógico José pedro Varela 
Montevidéu

 Plaza de Cagancha 1175, 

Montevideo, República  

Oriental del Uruguay

 https://museopedagogico2017.

wixsite.com/misitio

 https://www.facebook.com/museo.

josepedrovarela/

 Não possui 

 O Museu não possui tour virtual
FACHADA

�� História
O Museu Pedagógico “José Pedro Varela” da 

República Oriental do Uruguai foi fundado em 25 

de janeiro de 1889, por Don Alberto Gómez Rua-

no, semelhante ao Museu Pedagógico de Paris.

Lentamente, por catálogo, por troca, e por 

meio das escavações arqueológicas que o próprio 

Gómez Ruano realizou, o patrimônio do Museu 

cresceu, tornando-se um modelo na América.

A principal função do Museu Pedagógico, em 

sua primeira etapa, era a de servir de laboratório 

para futuros professores que estudavam no Inter-

nato Normal para jovens, os quais ocupavam o 

andar superior do edifício.
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No andar do meio, o Museu e a Biblioteca Pe-

dagógica devem ser um instrumento na formação 

de professores e um meio de disseminar os princí-

pios, métodos e materiais da reforma.

No térreo, com entrada por Colonia, a Escola 

de Aplicação de Moças, uma escola modelo da Re-

forma Vareliana, onde os alunos do estágio prati-

cavam.

�� situação atual
O Museu Pedagógico “José Pedro Varela” 

compartilha as instalações com a Biblioteca Peda-

gógica Central e ambas as Instituições dependem 

do Departamento de Bibliotecas Pedagógicas, Es-

colares e de Museus. Desde a sua fundação, o Mu-

seu Pedagógico vem completando etapas e pres-

tando serviços diversos e inestimáveis à educação 

uruguaia. Atualmente, é uma questão de redimen-

sionar seu aspecto estritamente de Museu, for-

necendo os critérios mais modernos da área para 

suas exposições. Tem alcançando conquistas mui-

to boas, abrindo suas portas ao público em geral, 

que não apenas o visita com mais assiduidade, mas 

também fornece materiais educacionais de gran-

de valor histórico e emocional para enriquecer sua 

herança muito ampla. O serviço de ensino é reali-

zado com sucesso, com cada vez mais professores 

coordenando atividades com o corpo docente do 

Museu Pedagógico. A crescente popularidade do 

Museu é mostrada pelos números (dados do site do 

ano de 2020): nos últimos cinco anos, a média anu-

al foi de mais de mil e 500 crianças em idade esco-

lar; 186 alunos do ensino médio (secundário e téc-

nico); 153 estudantes de formação de professores 

e vários estudantes universitários que solicitaram 

seus serviços. Aumentar, gradualmente, o número 

de pesquisadores locais e estrangeiros que o visi-

tam em busca de dados significativos para seus es-

tudos é um dos objetivos.

SALA DE ATOS (AUDITÓRIO)

SALA JOSÉ PEDRO VARELA

VITRAIS DA SALA DE ATOS
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O público em geral que visita o Museu atinge a 

média anual de 15 mil pessoas, incluindo turistas 

(também em ascensão). Em 1998, o Ministério da 

Educação e Cultura, por meio de sua Diretoria de 

Cultura e a pedido da Equipe de Coordenação do 

Museu, convocou um Concurso Nacional de Mu-

seus. Os principais objetivos deste concurso (que 

ocorreu em duas etapas) foram levar o público em 

geral ao Museu e dar às exposições uma apresenta-

ção mais atraente. O Museu Pedagógico entrou no 

concurso com o projeto “Borrão... e Escola Nova!. 

Olhando para o tempo de nossos avós”. Foi alcan-

çado, por meio deste projeto, em primeira instân-

cia (apresentação do projeto), um Terceiro Prê-

mio muito estimulante entre 17 concorrentes; na 

segunda instância, a gestão planejada foi realiza-

da com o resultado de uma nova sala que recebeu 

o Primeiro Prêmio, compartilhada com o Museu 

Nacional de Antropologia. O trabalho continua, 

com uma equipe técnica e humana inigualável e 

com o apoio de uma muito boa Comissão de Ami-

gos, para manter a hierarquia daquele “laborató-

rio de educação” que surgiu do espírito inquieto e 

visionário de Gómez Ruano no início de 1889.”1 

�� Exposição pErmanEntE
Sala “Referentes da Educação”. Exposição de 

móveis e documentos pertencentes a personalida-

des de destaque que contribuíram para a constru-

ção da educação no país.

Sala de Ciências “Mtro. Clemente Stable”. Você 

pode ver algumas invenções do século XIX e os 

macromodelos usados para aulas de objetos du-

rante a era valenciana.

Sala “Blot and new school”. Esta reconstrução 

de uma sala de aula modelo Valero integra, junta-

mente com a antessala com fotos da época e a ofi-

1 Fonte: https://web.archive.org web/200906100 63603/http://
www.crnti.edu.uy/museo/historia.htm

MATERIAL SOBRE BIOLOGIA

cina de escrita com caneta e tinta, a exposição que 

ganhou o primeiro prêmio do Concurso Nacional 

de Museus, organizado pelo Ministério da Educa-

ção e Cultura em 1998.

Sala “José Pedro Varela”. A coleção dessa sala 

pertence, em parte, ao desempenho público e à 

vida privada do reformador. Foi doado por des-

cendentes ou instituições que o consideravam uma 

herança cultural de todos os uruguaios e não ape-

nas herança ou propriedade pessoal.

Auditório “Alberto Gómez Ruano”. Local onde 

foram realizadas conferências, encontros, projeção 

de biógrafos, projeção de cinema e placas opacas. 

Na sua origem e até hoje, esse tipo de atividade 

cultural continua ocorrendo com a diferença que 

SALA DE AULA VALERIANA. MESA DO PROFESSOR
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QUADRO, ALUNO E PROFESSOR

INSTRUMENTOS DE FÍSICA

agora está se expandindo, não apenas para profes-

sores, mas também para o público em geral.

�� GalErias
Galeria 1. História do edifício, Internato de 

señoritas;

Galeria 2. Biblioteca, seção histórica, material 

didático;

Galeria 3. Ciências (Biologia, Física, Química);

Galeria 4. História da escola de Reforma Pre-

valeriana e Valeriana do Uruguai.

�� ColEção
• 5 mil objetos de Museu;

• 6 mil e 500 livros e periódicos;

• 2 mil fotografias;

• 200 moedas e medalhas;

• 500 slides;

• 100 lâminas de vidro;

• Manuscritos e autógrafos originais de 

cientistas e personalidades da educação.

�� outros sErViços
• Biblioteca de pesquisa;

• conferências;

• concertos;

• cursos relacionados à pedagogia e didática e 

outros temas educacionais.

FRASE JOSÉ PEDRO VARELA

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, 
fizemos uma tradução em sites de tradução. Assim sendo, é 
possível que alguns problemas ocorram ou que não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.

https://web.archive.org/web/20090608 081146/http://www.crn-
ti.edu.uy/museo/info.htm
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Imagens do museu: 

 
 
 
 

 
 

Figura 1. Fachada 
 

 
 
 



 
 

Figura 2. Piano 
 
 

 
 

Figura 3. Frase José Pedro Varela 



 
 

Figura 4. Material sobre anatomia humana 
 
 

 
 

Figura 5. Material sobre biologia 



 
 

Figura 6. Instrumentos de ciências  
 
 

 
 

Figura 7. Carteira 
 
 



 
 

Figura 8. Sala Vareliana 
 
 

 
 

Figura 9. Quadro, aluno e professor 
 
 



 
 

Figura 10. Sala José Pedro Varela 
 
 

 
 

Figura 11. Sala de actos (auditório) 



 
 

Figura 12. Vitrais da sala de Atos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 13. Sala de referências em 360º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 14. Sala referências da educação 
 
 

 
 

Figura 15. Quadro e objetos 
 



 
 

Figura 16. Exposição de Biologia  
 
 

 
 

Figura 17. Exposição sobre animais 
 



 
 

Figura 18. Instrumentos de física 
 
 

 
 

Figura 19. Sala Vareliana – Quadros parietais  



 
 

 Figura 20. Sala de aula Valeriana. Mesa do professor 
 
 

 
 

Figura 21. Vitrais da sala de actos 



 
 

Figura 22. Parte da exposição do museu 
 
 

 
 

Figura 23. Interação online feita pelo museu 



 
 

Figura 24. Sala de aula Valeriana 
 
 


