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RESUMO 

 

 Esta dissertação de mestrado tem por objetivo pesquisar as contribuições da instituição 

museológica à educação do Ceará, a partir de um estudo de caso do Museu da Cultura 

Cearense, localizado na cidade de Fortaleza - Ce. Tomando para análise as contribuições do 

mesmo a partir de narrativas de alunos do ensino médio regular que visitam o museu. 

Partiremos de analises e reflexões sobre o espaço museológico como um campo de educação 

não formal que produz e promove o conhecimento, por meio das ações didáticas, 

metodológicas e educacionais do Museu da Cultura Cearense- MCC e que desenvolve a 

educação patrimonial e (re) conhecimento e apropriação da cultura e patrimônio cearense. 

Através de pesquisa bibliográfica, pesquisa em campo, entrevista e questionários, registro de 

fotografias e diário de campo, criação da oficina “Eu, o museu e o patrimônio cultural: o que 

eu aprendo com isso?’, observações e análises desenvolvemos o texto desta dissertação para 

fins de reflexão sobre a educação e sua relação intrínseca com o museu, além da importâncias 

dos mesmos para a elaboração, diálogo, trocas e construção de saberes. Os resultados obtidos 

nesta pesquisa nos levam a considerar e a refletir sobre o campo museal como um espaço de 

educação e cultura de grande importância enquanto forma de adquirir novos conhecimentos 

acerca do patrimônio cultural, identidade e alteridade contribuindo para o exercício da 

cidadania e a construção de uma nova prática social. 

Palavras-chaves: Museu. Educação. Patrimônio Cultural. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to research the contributions of the museum institution to the education 

of Ceará, from a case study of the Museu da Cultura Cearense, located in the city of Fortaleza 

– Ce. Taking to analyze the contributions of the Museum for high school students that visiting 

the place with regularly through their narratives. Starting from analyzes and reflections on the 

space museum as a non-formal education field that produces and promotes the knowledge 

through teaching, methodological and educational activities of the Museu da Cultura Cearense 

- MCC and developing the heritage education and (re) cognition and appropriation of culture 

and heritage of the people of Ceará. Through bibliographic search, field research, interviews 

and questionnaires, photo record and field diary , creating the workshop "I, the museum and 

cultural heritage: what I learn with that? ', observations and analyzes developed the text of this 

dissertation for the purpose of reflection on education and its intrinsic relationship with the 

museum, in addition to the amounts the same for the development, dialogue, exchanges and 

construction of knowledge. The results obtained in this study lead us to consider and reflect 

on the museum field as an area of education and importance of culture as a way to acquire 

new knowledge about the cultural heritage, identity and otherness contributing to the exercise 

of citizenship and the construction of a new social practice.                             

Keywords: Museum. Education. Cultural Heritage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta presente dissertação de mestrado tem por escopo pesquisar, a partir de 

um estudo de caso, as contribuição do Museu da Cultura Cearense, localizado na cidade 

de Fortaleza – CE, a educação no estado. Pretendemos analisar e refletir sobre o espaço 

museológico como um campo que produz e promove o conhecimento, por meio das 

ações didáticas, metodológicas e educacionais do Museu da Cultura Cearense- MCC, 

partindo de falas e apropriações advindas de estudantes da educação básica, em 

particular alunos do ensino médio, que visitaram aquela instituição.  

Foi realizado um estudo histórico sobre o museu no Brasil, e em particular 

sobre o MCC, para que pudéssemos fazer um diálogo e relacionássemos este último 

com a educação, a fim de compreendermos a essência deste patrimônio para com o seu 

público visitante. O recorte histórico que utilizaremos na pesquisa é compreendido 

desde o ano da criação do MCC em 1998 à 2014. 

Esta instituição é importante por que carrega em sua essência a 

documentação das histórias e memórias da cultura cearense que destacam os olhares de 

visitantes, alunos do ensino médio, acerca da educação que o MCC proporciona. As 

análises das falas e apropriações advindas dos alunos do ensino médio, em visita ao 

museu, nos permitiu identificar como estes sujeitos se apropriaram dos conhecimentos 

construídos e dialogados com a instituição e o papel educacional desta através da 

educação patrimonial e ações educativas. 

 A problemática deste projeto terá como ponto de partida os seguintes 

questionamentos: Como se dá a relação do espaço museológico com a educação e como 

ela se executa dentro deste espaço? Que apropriações os visitantes do museu retêm a 

partir da sua visita ao museu com o contato com aspectos da cultura cearense?  

A partir dessas problemáticas temos por objetivo geral aferir as 

contribuições da instituição museológica à educação patrimonial a partir de um estudo 

de caso do Museu da Cultura Cearense, na cidade de Fortaleza- Ce, tomando para 

análise as contribuições do mesmo a partir de narrativas de alunos que visitam o museu. 

Para a realização desta meta, percorremos mais três objetivos específicos: 

A) Buscar entender como se dá a relação do espaço museológico com a educação e 

como ela é executada dentro deste espaço; B) Identificar a história e memória do Museu 
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da Cultura Cearense por meio da ação educacional; C) Analisar e refletir as 

apropriações que alunos visitantes do museu retêm a partir da sua visita ao museu. 

A escolha em pesquisar o museu como espaço educativo partiu de minha 

experiência, ainda quando estudante de pedagogia, como educadora de alguns museus 

aqui na cidade de Fortaleza, por meio de estágios. Tendo em vista minha prática de 

educadora em espaços de educação não formais, as capacitações e formações na área 

desenvolveram em mim uma aproximação e relação com o tema. E o meu olhar sobre o 

museu que ao longo dos anos vem se ressignificando, transformando-se e trazendo para 

sua prática diária uma maior preocupação com a educação, como por exemplo, desde a 

criação de práticas e ações educativas e pedagógicas à educação patrimonial, que o 

mesmo promove. 

Este trabalho se enquadra no campo de uma pesquisa qualitativa, de cunho 

educacional, onde o objeto de estudo está repleto de subjetividades e integrado a um 

fenômeno complexo, que apresenta dificuldade de ser analisado. O grande desafio da 

pesquisa qualitativa está “na interpretação de uma dada realidade sociocultural, e não 

especificamente na ‘quantificação’ dessa realidade.” (QUEIROZ, 2006, p. 90). 

Aprofundando mais em como se dá a pesquisa qualitativa vemos a seguir que: 

 

Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas 

no processo de pesquisa qualitativa. Esta não requer o uso de métodos 

e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta 

de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. Tal pesquisa é 

descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados 

indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de 

abordagem (PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 70). 

 

A pesquisa em campo foi importante para o contato direto com o local e 

seus núcleos, coordenação, gerência e diretoria e com os alunos desta pesquisa. Esta 

estadia em campo nos possibilitou utilizar dados descritivos, e do maior número de 

dados objetivos e subjetivos sem uma necessidade maior de quantificar ou medir, e sim, 

o processo e nos trazendo grande coleta de dados para esta pesquisa. Logo tivemos 

como campo o museu e a escola. 

Foi necessário o trabalho de campo com a pesquisa participante, afim de 

estar presente nas mediações e/ou visitas guiadas com os educadores do museu e o 
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público visitante, nas entrevistas, e estudo do local, durante estes momentos também 

fizemos fotografias e escrita narrativa da mediação, para que pudéssemos com calma 

analisá-los com mais precisão após a estadia em campo.  

Dentro da pesquisa em história o pesquisador tem a responsabilidade de 

tomar decisões respondendo questões que nortearão as definições necessárias da 

pesquisa e para tanto precisa ter consciência das ferramentas para alcançar os objetivos 

propostos, definindo a base metodológica que dará suporte à pesquisa. Como nos diz 

Fenelon (1989) a produção de conhecimento é fruto de um contexto social e que nos 

mostra como e onde ocorre: 

Toda a produção do conhecimento é fruto de um contexto social e, 

como tal, carrega supostos e pressupostos. Ela carrega consigo, nesses 

supostos e pressupostos uma teoria sobre a história, uma filosofia 

sobre a vida, sobre o mundo e, portanto, sobre a história que, 

certamente, marcam a investigação (FENELON, 1989, p.124). 

A metodologia adotada na realização desta pesquisa utilizou-se de um 

estudo bibliográfico, que deu suporte referencial para o desenvolvimento dos capítulos, 

da pesquisa de campo, com observação participante,  realização de entrevistas, coleta de 

depoimentos, fotografia e vídeos. 

Além dos citandos acima, ainda como procedimentos para coletas de dados, 

utilizamos de questionários e entrevistas abertas e semi-estruturadas. Como a pesquisa 

se deu de forma participante fez-se necessário que estivéssemos frequência no museu. 

As entrevistas acorreram durante este período. O uso da entrevista foi realizado com os 

funcionários do museu (diretor, coordenador pedagógico, educadores do museu e ex-

funcionários) nos permitindo uma espontaneidade nas respostas, pois “permite ao 

entrevistado responder perguntas dentro da sua própria estrutura de referências” (MAY, 

2004, p.149). E o uso do questionário foi utilizado para coleta de falas dos estudantes 

para o trabalho de reflexões sobre suas apropriações. Estas entrevistas e questionários 

nos ajudaram a conhecer a história da criação do museu, assim como o trabalho 

educativo desenvolvido pelos educadores da instituição, além das apropriações dos 

alunos visitantes acerca do museu. 

Em todo o processo da pesquisa foi usado um diário de campo com 

anotações de todo material coletado, resenha de livros e observações feitas no museu e 

na escola durante o processo de pesquisa, afim de contribuir para a escrita desta 
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dissertação. Este diário de campo foi de bastante relevância para o detalhamento do 

campo estudado, pois no diário de campo constam: 

 

Constam todas as informações que não sejam o registro das entrevistas 

formais. Ou seja, observações sobre conversas informais, 

comportamentos, cerimoniais, festas, instituições, gestos, expressões 

que digam respeito ao tema da pesquisa. Falas, comportamentos, 

hábitos, usos, costumes, celebrações e instituições compõem o quadro 

das representações sociais (MINAYO, 1993, p. 100). 

 

Após dados coletados, juntamente com o caderno de campo, foi feita a 

estruturação de todo material em três capítulos para a dissertação. E por fim a escrita da 

dissertação na qual veremos com mais clareza e detalhes a seguir. 

No primeiro capítulo desta dissertação pesquisamos e refletimos a relação 

do museu com a educação com base em referenciais teóricos. Discutimos o museu como 

uma instituição educativa na educação não formal. Veremos como o trabalho com a 

educação desenvolvida pelo museu vem sendo na atualidade cada vez mais discutido, 

planejado executado para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, do seu papel 

social, comunicativo, e aberto ao público. 

Entenderemos o que é um museu e como ele se faz educativo (educação não 

formal) para a compreensão e pesquisa neste campo. Na medida em que são lugares de 

produção de conhecimento – ou pelo menos deveriam ser – que podem contribuir para a 

aprendizagem do indivíduo, pois os indivíduos possuem formas específicas de ver o 

mundo e os objetos que fazem parte dele (SANTOS, 2008). 

O museu promove a educação em sua própria essência de expor o 

conhecimento através de suas salas de exposições, também desenvolve ações educativas 

que criem uma dinâmica de acessibilidade e didática que aproxime o visitante da 

exposição e construa com ele a ato de refletir e compreender as formas de leituras sobre 

o objeto. Segundo Cabral (2002) na atualidade vem surgindo um grande interesse nessa 

área para a reflexão e percepção de como elas vem se desenvolvendo: 

 

A questão da educação em museus possui um importante foco de 

interesse na atualidade, tanto no que diz respeito ao seu papel social, 

quanto no que se refere às práticas realizadas nesse espaço e suas 

possíveis reflexões Percebe-se o interesse não apenas na organização e 

preservação de acervos, mas também na ênfase da compreensão, 

desenvolvimento e promoção da divulgação, bem como na formação 

de público como forma de disseminar conhecimentos por meio de uma 

ação educativa. Ação Educativa realizada dentro do novo processo 
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educativo não-formal que ressalva o envolvimento das pessoas no e 

pelo processo ensino-aprendizagem enquanto uma relação prazerosa 

com o aprender (CABRAL, 2002, p. 06). 

 

Além de promover ações educativas veremos que o MCC também oferece e 

desenvolve a educação patrimonial que se desenvolve a partir do contato que o visitante 

tem com o patrimônio cultural, e coletivamente constrói e partilha novos conhecimentos 

do patrimônio cultural e que colaboram para seu (re) conhecimento, valorização e 

preservação. A seguir Cabral (2002) nos fala claramente sobre isto quando diz: 

 

A educação que se desenvolve no museu é o que se chama de 

“educação patrimonial”, ou seja, um “processo permanente e 

sistemático” de trabalho educacional centrado no Patrimônio Cultural 

(tangível ou intangível) como fonte primária de conhecimento e 

enriquecimento individual e coletivo (CABRAL, 2002, p. 02).  

 

 

Para esclarecer a relação intrínseca que o espaço museal possui com 

educação, verificamos a necessidade de acompanhar historicamente o surgimento e 

transformações deste espaço. Com uma breve pesquisa histórica e bibliográfica, 

estudamos o museu desde seu surgimento aqui no Brasil, as suas ressiginificações na 

atualidade e suas influências também internacionais, como forma de conhecermos e 

aprofundarmos nosso conhecimento sobre o mesmo, percebendo suas transformações ao 

longo de sua existência aos nossos dias.  

Com a reflexão sobre o que é educação, em que campo da educação o 

museu se insere, e como ele trabalha com a mesma, também uma breve passagem pela 

historicidade e composição do espaço museológico concluímos nosso primeiro capítulo 

para seguir na busca de conhecermos o museu desta pesquisa, o Museu da Cultura 

Cearense. 

No segundo capítulo deste trabalho propomos um estudo sobre a criação, a 

história e a memória do MCC. Com uma pesquisa realizada sobre o funcionamento e 

trabalho do referido museu buscamos conhecer e entender as ações educativas, seus 

processos, finalidades e a atuação das mesmas desenvolvidas pelos núcleos que compõe 

o MCC.  

O MCC possui quatro núcleos que desenvolvem suas ações museológicas, 

pesquisa, conservação, comunicação e educação. São eles: Núcleo de Ação Educativa, 

Núcleo de Pesquisa Cultura e Memória, Núcleo de Mediação Sócio Cultural e o Núcleo 
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de Documentação e Conservação. As ações desenvolvidas por tais núcleos buscam 

tornar o espaço cada vez mais próximo e acessível à comunidade com a finalidade de 

divulgar, preservar e construir conhecimentos acerca da cultura do estado do Ceará. 

Constituir e identificar-se com seu patrimônio histórico numa relação de 

preservação e conhecimento faz do museu um campo de consciência e aprendizagem. O 

museu é a qualificação da cultura, em processo interativo de ações de pesquisa, 

preservação e comunicação, objetivando a construção de uma nova prática social 

tornando o visitante um agente social, onde esse reconhece e se apropria de sua cultura e 

memória, muitas vezes marginalizada por uma cultura dominante e globalizada 

(SANTOS, 2008).  

A partir das ações educativas desenvolvidas pelo MCC podemos refletir 

sobre o museu e suas propostas, também percebermos como as mesmas se desenvolvem 

e atuam nos núcleos acima. Mas para darmos continuidade a nossa reflexão concluímos 

a importância de ouvir o público visitante acerca do museu e percebermos suas 

apropriações sobre ele.  

No terceiro e último capítulo deste trabalho serão trazidas as falas e 

apropriações do público visitante a partir de seu contato com o museu. Veremos 

narrativas do contato que os visitantes entrevistados no museu nesta pesquisa, da Escola 

Estadual Anchieta localizado no município de Maranguape-Ce tiveram a partir de seu 

contato com o MCC. Neste capítulo compomos quatro momentos: uma oficina prévia a 

visitação no museu, a visita mediada no museu, nosso retorno à sala de aula para 

aplicação de um questionário e análises reflexivas dos momentos anteriores. 

Propomos a realização desses quatro momentos baseadas nas práticas 

educativas que o MCC já desenvolve antes, durante e depois da visita ao museu.  A 

oficina realizada em sala de aula com o tema “Eu, o museu e o patrimônio cultural: o 

que eu aprendo com isso?”, levou para a sala de aula conceitos básicos de museu, o 

trabalho com o objeto museológico, cultura e patrimônio na construção de um diálogo 

coletivo sobre os mesmos.  A realização desse primeiro encontro na sala de aula antes 

da visita a museu faz com que o visitante tenha noções básicas do que irá encontrar e 

facilitará a sua compreensão com o mesmo. 

O segundo momento é a visita mediada onde os alunos visitantes terão seu 

contato com o museu e farão o percurso pela exposição com a presença de um educador 

museal, onde juntos construirão saberes e trocas acerca da temática da exposição. 
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Veremos como foi esse momento e refletiremos sobre o mesmo. O terceiro momento se 

constitui com o retorno a sala de aula para aplicação de um questionário com questões 

abertas com opiniões e apropriações dos alunos do ensino médio a cerca do MCC e 

refletiremos sobre falas. E por fim, para alcançar o objetivo deste trabalho veremos no 

quarto momento as análises das falas e apropriações dos alunos entrevistados sobre o 

MCC.  

A relevância deste trabalho reside na necessidade de se compreender os 

processos pedagógicos e o conhecimento que um museu propõe-se a refletir. 

Acreditamos que este trabalho também tenha relevância aos pesquisadores deste assunto 

e também aos que pesquisam história e memória da educação em instituições 

educacionais não formais. Também colaborar com uma pesquisa que contribua para 

preservação e difusão de um bem histórico e educacional para além de contribuir para 

uma pesquisa em história da educação, pois “o homem é um ser histórico. 

Consequentemente, suas atividades – e a Educação é uma delas – também são 

históricas. Só isto já bastaria para inferirmos a contribuição da História” (BUFFA, 1990, 

p.16). 
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2  AS RELAÇÕES DA INSTITUIÇÃO MUSEOLÓGICA COM A EDUCAÇÃO E 

SUA HISTORICIDADE 

Para trazer a este estudo a contribuição das instituições museológicas à 

educação do Ceará realizaremos um estudo do Museu da Cultura Cearense, situado em 

Fortaleza – Ce, enquanto um espaço educativo. Neste primeiro capítulo refletiremos 

sobre o que é educação e em qual campo da educação o museu está inserido, afim de 

entendermos como o mesmo se torna um espaço educativo e que tipo de educação ele 

oferece ao visitante.  

Verificamos, também, a necessidade de compreendermos aqui o que é um 

museu e, de forma breve, percebermos sua trajetória histórica para que possamos 

conhecer a sua relação com a educação na atualidade, também sabermos como e que 

tipo de educação o museu se propõe a oferecer ao seu público visitante. 

Não pretendemos com isso fechar-nos em conceitos e definições, mas antes 

levantarmos um diálogo sobre tais termos e as suas concepções nas mais diversas áreas 

de conhecimento, a afim de construir uma fundamentação teórica que esclareça o campo 

do qual estamos aqui pesquisando e, deste modo, dando sustentação para os demais 

capítulos desta dissertação. É uma questão de integrar diferentes tipos de teorias e 

conceitos de tal forma que se possa formular proposições significativas. 

 

2.1 A educação e suas definições e finalidades para a sociedade e o museu 

 

A educação é um instrumento interno e externo do ser humano.  Instrumento 

que forma, informa, capacita e instrumentaliza as ações humanas.  A educação segundo 

Charlot (2013) é indissociável, como um processo de autoconstrução e de apropriação 

de dentro pra fora e de fora para dentro. O mesmo diz que “por ser educação, 

indissociavelmente, construção de si mesmo e apropriação do mundo humano, ela é um 

movimento de dentro sendo alimentado pelo que o educando encontra fora de si 

mesmo” (CHARLOT, 2013, p.178). 

Na educação ocorre uma troca de saberes e experiências, uma construção de 

ideias e pensamentos, hábitos, ética e igualdade e diversidade nas relações. São diversas 

as modalidades educativas existentes e estas são ressignificadas em cada contexto, são 

transformadoras e nunca lineares e limitadas. Acerca da educação Brandão (2005) diz 

que ela “atua sobre a vida e o crescimento da sociedade em dois sentidos: 1) no 
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desenvolvimento de suas forças produtivas; 2) no desenvolvimento de seus valores 

culturais” (BRANDÃO, 2005, p 75). 

A educação é um direito de todos os cidadãos brasileiros e está assegurada 

em nossa Constituição Nacional Brasileira e regida pela Lei de Diretrizes e Base da 

Educação – LBD
1
. A lei 9.394 da LBD nos mostra abrangência da educação em seu 

primeiro artigo quando diz: 

 

Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 

nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais 

(BRASIL, 1996). 

 

A educação pode ser classificada em formal, não formal e informal, a 

mesma abrangendo todos os segmentos da sociedade. Cada uma destas classificações 

tem suas características e locais “específicos”, mas isto não quer dizer que onde ocorra 

uma não aconteça uma outra. Para elucidar modalidades da educação e suas 

peculiaridades, Chagas (1998) afirma que: 

A educação formal caracteriza-se por ser altamente estruturada. 

Desenvolve-se no seio de instituições próprias — escolas e 

universidades — onde o aluno deve seguir um programa pré-

determinado, semelhante ao dos outros alunos que frequentam a 

mesma instituição. A educação não formal processa-se fora da esfera 

escolar e é veiculada pelos museus, meios de comunicação e outras 

instituições que organizam eventos de diversa ordem. (...). A 

aprendizagem não formal desenvolve-se, assim, de acordo com os 

desejos do indivíduo, num clima especialmente concebido para se 

tornar agradável. Finalmente, a educação informal ocorre de forma 

espontânea na vida do dia-a-dia através de conversas e vivências com 

familiares, amigos, colegas e interlocutores ocasionais (CHAGAS, 

1998, p. 52). 

 

Maria da Glória Gohn (2006) também traz significados da educação formal, 

não formal e informal que coincidem com o de Chagas (1998). Segundo a autora, a 

educação formal está presente na instituição escolar trabalhada por um currículo pré-

                                                 

1
  Segundo a o site da InfoEscola a “ Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira  (LDB 9394/96) é a 

legislação que regulamenta o sistema educacional (público ou privado) do Brasil (da educação básica ao 

ensino superior). Na história do Brasil, essa é a segunda vez que a educação conta com uma Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, que regulamenta todos os seus níveis. A primeira LDB foi promulgada 

em 1961 (LDB 4024/61).” Ver mais em: http://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-

da-educacao/ Acesso em 19/11/2014. 
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determinado. A informal está no processo de socialização do individuo e a não formal 

nos espaços educativos extras escolares: 

A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos 

previamente demarcados; a informal como aquela que os indivíduos 

aprendem durante seu processo de socialização – na família, bairro, 

clube, amigos etc., carregada de valores e culturas próprias, de 

pertencimento e sentimentos herdados; e a educação não formal é 

aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os processos de 

compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações 

coletivos cotidianos. (GOHN, 2006, S/P) 

 

Gohn (2006) em suas pesquisas fala sobre as definições e finalidades da 

educação e afirma que todas as formas em que se insere a educação tem um objetivo 

e/ou finalidade. Na educação formal seus objetivos principais são trabalhar o ensino e a 

aprendizagem com “conteúdos historicamente sistematizados, normatizados por leis, 

dentre os quais se destacam o de formar o indivíduo como um cidadão ativo, 

desenvolver habilidades e competências várias, desenvolver a criatividade, percepção, 

motricidade (...)”(GOHN, 2006, p.3). 

Na educação informal, de acordo com seu lugar e cultura, o indivíduo 

desenvolve sua sociabilidade e coletividade, elaborando em seu meio social os “hábitos, 

atitudes, comportamentos, modos de pensar e de se expressar no uso da 

linguagem,segundo valores e crenças de grupos que se frequenta ou que pertence por 

herança, desde o nascimento” (GOHN, 2006, p.3).  

Na educação não formal seu objeto e finalidade está em capacitar de 

maneira social, política e cultural a construção da cidadania de seu público de maneira 

objetiva e/ou subjetiva, pois ela está para o público de idades variadas, não se 

organizando por séries e idades como na educação formal: 

A educação não- formal capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos 

do mundo, no mundo. Sua finalidade é abrir janelas de conhecimento 

sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais. 

Seus objetivos não são dados a priori, eles se constroem no processo 

interativo, gerando um processo educativo.Um modo de educar surge 

como resultado do processo voltado para os interesses e as 

necessidades (GOHN, 2006, p.3). 

 

Percebemos então que a educação não formal não está inserida dentro da 

escola (educação formal) e que as duas modalidades (formal e não formal) trabalham 

com o ensino e aprendizagem de formas diferentes, mas com a mesma finalidade: 

educar. Gohn (2006) nos dá mais detalhes sobre esta educação não formal quando diz 

onde e como ocorre: 
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Ocorre em ambientes e situações interativos construídos 

coletivamente, segundo diretrizes de dados grupos, usualmente a 

participação dos indivíduos é optativa, mas ela também poderá ocorrer 

por forças de certas circunstâncias da vivência histórica de cada um. 

Há na educação não-formal uma intencionalidade na ação, no ato de 

participar, de aprender e de transmitir ou trocar saberes. (GOHN, 

2006, p.29) 

 

Falamos que a educação formal acontece de maneira estruturada e 

curricular, mas isso não quer dizer que a educação não formal aconteça de maneira 

aleatória e desestruturada, ela também se dá de maneira organizada, que caberá a 

instituição e/ou local estruturá-la de acordo com sua proposta educativa, e que segundo 

Pinto (2005): 

É importante sublinhar, no entanto, que o fato de não ter um currículo 

único não significa que não seja um processo de aprendizagem 

estruturado, baseado na identificação de objetivos educativos, com 

formatos de avaliação efetivos e atividades preparadas e 

implementadas por educadores altamente qualificados (PINTO, 2005, 

p.4). 

 

Porém, esta não surge para se contrapor ao currículo formal e sim agregar 

mais conhecimento e de forma multidisciplinar. As duas formas educacionais, formal e 

não formal, devem interagir juntas propiciando ao indivíduo uma melhor compreensão 

de mundo, de si e sua prática social. Nunca excluindo uma a outra, mas, sempre atuando 

juntas “acreditando que é possível construir conhecimento na troca, na relação entre o 

ensino formal e o não formal” (SANTOS, 2008, p.1). 

Esta interação entre as modalidades educativas, formal e não formal, pode 

gerar uma integração entre as diferentes formas do conhecimento, à reflexão coletiva, a 

troca de saberes potencializando os recursos educativos. Santos (2008) nos fala que a 

diminuição das barreiras entre uma e outra não deve existir: 

Encurtar, pois, as distâncias entre o ensino formal e não formal é 

urgente e necessário. A vida, o conhecimento construído e 

reconstruído a cada momento na vivência do cotidiano deve ser 

referencial essencial para a análise e o enriquecimento da prática 

pedagógica, proporcionando ganhos significativos para todos os 

sujeitos envolvidos no processo: professores e alunos nos diversos 

níveis de ensino, membros da comunidade, pesquisadores e etc. 

(SANTOS, 2008, p.33). 

 

Partindo destas acepções sobre as três modalidades da educação a não 

formal é a que se insere nosso campo desta pesquisa: o Museu. Santos (2008) fala que o 

museu e educação sempre estiveram em interação contribuindo para o desenvolvimento 
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social. Logo, perceberemos o museu como um espaço educativo. No que se refere o 

museu como um espaço de educação não formal, Sander (2006) diz que a:  

 

Ação educativa desenvolvida amplamente pelos museus, possa 

contemplar essas questões e servir como elo pedagógico entre o 

espaço formal e o não-formal de ensino e de aprendizagem, ou seja, a 

educação para a preservação e conscientização da importância do 

patrimônio no contexto histórico pode assumir a função de interligar 

pedagogicamente o museu com o campo da educação, podem-se 

garantir ao sujeito elementos teóricos fundamentais que lhe 

possibilitem uma leitura dinâmica do contexto social, compreendendo 

o mundo e os processos histórico-culturais em que está inserido 

(SANDER, 2006, p.35). 

 

Percebemos, então, que o museu é um espaço educativo inserido no campo 

de educação não formal promovendo saberes a todas as idades. Mas como e quais meios 

de educação o museu oferece?   

Partiremos destas perguntas para dialogarmos sobre o museu, suas tramas e 

sua relação intrínseca com a educação. Mas antes faremos uma breve passagem pela 

história do museu para compreendermos o que ele é e para que serve em suas mudança 

e permanências até a atualidade. 

 

2.1.1 O Museu e sua historicidade: uma breve passagem pelo significado e 

trajetória 

 

Entender o que significa um museu, como ele surgiu e para que finalidade  

foi criado se faz necessário para o nosso estudo e compreensão do mesmo. Traremos 

algumas significações e definições do museu a partir de estudiosos da área e órgãos 

responsáveis pelo o mesmo, tanto no Brasil quanto internacionalmente. A breve 

trajetória histórica que percorreremos aqui nos fará refletirmos e dialogarmos com suas 

transformações e utilidades para fins de compreendermos sua relação com a educação. 

Todavia este tópico não se propõe a delongar a análise e pesquisa sobre 

museu e sua historicidade, mas fazer um breve panorama de suas fases para que 

possamos compreendê-lo na atualidade. Pensamos que o museu não deve ter seu 

conceito aqui generalizado, pois a história do museu no mundo não apresenta 

unanimidade no processo de desenvolvimento e transformação, acerca disto Passos diz 

que:  
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Os espaços museais não se configuram como entidades homogêneas, 

pois são resultados de sociedades igualmente contraditória. Suas 

trajetórias acompanham essa lógica: ao longo do tempo, foram 

constituindo-se múltiplas funções, acervos públicos de acordo com as 

prerrogativas de cada época (PASSOS, 2011, p.23).  

 

O mesmo se transforma e se ressignifica a cada dia na medida em que ele 

não é um lugar estático e aprisionado ao tempo por conter objetos muitas vezes 

referentes ao passado.  Dialogando com este parágrafo, Santos (2008) fala que “a 

instituição museu não é algo pronto, acabado. É o resultado das ações humanas que 

estão construindo ou reconstruindo a cada momento; portanto, é resultado da prática 

social” (SANTOS, 2008, p.18). 

A palavra “museu” vem do vocabulário grego “museion” que significa 

templo das musas, templo de Atenas oferecido às musas. Chagas (2006) diz que “as 

musas” vêm de uma celebração mítica entre Zeus e Mnemósine (mitos criados pelos 

gregos), entre o poder e a memória. Logo, os museus são a um só tempo: lugares de 

memória e de poder. A memória e o poder que pode transformar o espaço em um lugar 

de imposição da historia e da cultura, ou um espaço de diálogo e debates dos saberes.  

Bezerra de Meneses (1995), um grande estudioso dos museus aqui no Brasil 

diz que o museu é “um espaço que estabelece uma intermediação institucionalizada 

entre o indivíduo e objetos materiais” (1995, p.3). E Varine-Bohan (1979) diz que 

museu é “uma instituição que em certo sentindo resume setores da história da 

humanidade” (VARIVE-BOHAN, 1979, p.19). Ou seja, neste espaço encontramos 

objetos que como meio de leitura e aprendizagem contam-nos uma história da qual o 

local é capaz de narrar.  

Os museus representam a acumulação da cultura material do passado e sua 

exposição “é o principal meio pelo qual o passado é publicamente apresentado” e nele 

contém objetos que “juntamente com a linguagem – como principal meio pelo quais as 

relações humanas são criadas, expressas e validadas” (BREFE, 1998, p.286). 

O museu é um campo de consciência e aprendizagem que promove uma 

identidade com seu patrimônio histórico, numa relação de preservação e conhecimento. 

Santos (2008) diz que o museu é a qualificação da cultura, em processo interativo de 

ações de pesquisa, preservação e comunicação, objetivando a construção de uma nova 

prática social. Capaz de tornar o visitante um agente social, onde esse reconhece e se 

apropria de sua cultura e memória. 
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Um campo que trabalha com a memória salvaguardada nos objetos e 

documentos do acervo, que comunica algo relacionado ao passado e presente e que no 

momento se mistura numa reflexão do que já passou para o que se vive. Guedes (2008) 

nos esclarece essa característica ao trabalhar a história com o passado e o presente: 

Os museus fornecem perspectiva histórica garantindo a dinâmica da 

memória coletiva, a continuidade, a cultura; transporta, uma 

informação no tempo, entre esferas espaços-temporais diferentes, 

proporcionando o diálogo entre o ontem e o hoje, entre as diversas 

gerações; procedem a comunicação com o invisível, com as terras 

longíquas, trazem a memória das pessoas e dos acontecimentos de um 

tempo que já passou (GUEDES, 2010, p. 2008). 

 

Segundo o atual Estatuto de Museu sob lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 

2009, instituído e autorgado aqui no Brasil, os museus se caracterizam nas seguintes 

formas: 

Art. 1
o
  Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as 

instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, 

comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, 

pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de 

valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra 

natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu 

desenvolvimento (BRASIL, 2009). 

 

Em um museu aprendemos a história, a arte e a cultura de um povo para 

além dos livros didáticos. É um lugar que leva o visitante a mergulhar no passado e para 

entender o presente com seus conflitos, perdas e ganhos, onde entender o presente está 

relacionado ao que você compreende do que aconteceu na trajetória da construção do 

mundo e da humanidade. Pois segundo Santos (2006) a história não é algo para que seja 

usada para rememorar passado, mas para que no presente momento seja usada para uma 

auto compreensão da humanidade.  

A história e a cultura estudada, pesquisada, sentida e vista dentro de um 

museu não está associada a querer que o passado volte, que as culturas permaneçam 

sem alterações, ou mesmo que eles sejam esquecidos, mas segundo Hobsbawm (1997) 

que o passado sirva de análise e que no presente vivido busque uma mudança para que 

haja uma continuidade no desenvolvimento da sociedade e do indivíduo. 

 

Paradoxalmente, o passado continua a ser ferramenta analítica mais 

útil para lidar com a mudança constante, mas em uma nova forma. Ele 

se converte na descoberta da história como um processo de mudança 

direcional, de desenvolvimento ou evolução. A mudança se torna, 
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portanto, sua própria legitimação, mas com isso ela se ancora em um 

“sentido do passado” transformador (HOBSBAWN, 1997, p. 03). 

 

Em um museu é importante saber que o mesmo trabalha com objetos que, 

como meio de leitura e aprendizagem, são lidos e ressignificados, contando-nos uma 

história a qual a sala de exposição se propõe a narrar. Esta leitura sobre o objeto museal 

remete não somente à memória do “objeto em si” a ser contada, mas também a nossa 

história sendo refletida pelo mesmo. A cerca disto Marques e Ribeiro (2001) nos dizem 

que: 

 

A história, a memória, o tempo, o espaço, os sentimentos e as 

apropriações no espaço museológico se institui em um campo de 

conhecimento sobre si e a sociedade, pois todos nós, homens, 

mulheres, ricos e pobres fazemos história todos os dias. Estudar o 

passado é uma tarefa fundamental para compreender o presente e 

estudantes e professores que se dão conta dos problemas do seu tempo 

tornam-se coletivamente responsáveis pelos destinos da humanidade 

(MARQUES E RIBEIRO, 2001, p.23).  

 

Dando- nos uma compreensão segundo diversos autores citados acima 

acerca dos seus olhares e significados sobre o museu, Chagas e Storino (2007) 

complementam quando dizem que “tudo o que é humano tem espaço nos museus. Eles 

são bons para exercitar pensamentos, tocar afetos, estimular ações, inspirações e 

intuições” ( 2007, p. 06).  

Concedida acima algumas definições sobre o museu, o mesmo já passou por 

várias transformações e diretrizes ao longo de sua existência. Faz-se necessário aqui 

fazer um breve panorama do museu ao longo de sua criação até os dias atuais para que 

possamos entender como este espaço se ressignifica ao logo do tempo. 

Nos primórdios dos museus o que se guardavam neles eram tesouros que de 

maneira particular, eram conservados para contar alguma história, deter algum poder e 

registrar. Os tesouros e objetos históricos dos palácios serviam para mostrar o sua 

realeza. Os tesouros e objetos eclesiásticos para Igreja eram de estudo e conservação 

somente para os membros eclesiais. E os tesouros e objetos das salas de curiosidades 

para o conhecimento da burguesia e aristocratas (VARIVE-BOHAN, 1979). Um lugar 

para poucos, um lugar para conhecimento e aguço vaidades. Ainda sobre o que se sabe 

sobre o inicio da criação do museu Passos (2011) diz que: 
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A formação das primeiras coleções, no século XIV, das quais temos 

notícias através de alguns registros documentais ou compondo acervos 

de museus na atualidade, deram-se a partir das classes favorecidas 

economicamente – como realeza e nobreza, detentoras de tesouros 

conseguidos como espólios de guerra e através das “grandes 

navegações” – colecionando objetos que davam a ideia da existência 

do diferente, do exótico, do “outro”, para deleite dos nobres e de 

poucos abastados (PASSOS, 2011, p. 24). 

 

Podemos perceber que nos primórdios da criação do museu que ele era um 

espaço para uma pequena minoria da sociedade. Poucos eram, e que mantinham suas 

coleções sacralizadas para apreciação e celebração de memórias próprias. Durante 

muito tempo o museu foi visto como um campo de legitimação da nação, também como 

um espaço de socialização e discurso sobre a arte e sua história, mostrando a história de 

uma elite, deixando de fora a história popular, ou seja, das camadas sociais menos 

privilegiadas.  

Chagas (2006) diz que os museus eram lugares celebrativos da memória de 

poder, de celebração ideológica onde se tinha um culto à saudade a acervos valiosos e 

gloriosos. Longínquo da intenção de documento pretende ser ali somente um 

monumento. “Eles tendem a se constituir em espaços pouco democráticos onde o que 

importa é celebrar o poder ou o predomínio do poder de um grupo social, étnico, 

religioso ou econômico sobre outros grupos” (CHAGAS, 2006, p. 32). 

Aqui no Brasil, o que achamos em pesquisas das raízes da imaginação 

museal são no decurso do século XVII em Pernambuco, durante a dominação holandesa 

naquela capital. No palácio de Vrijburg em Pernambuco foi construído um museu e 

também um jardim botânico, um zoológico e um observatório astronômico. Já no século 

XVIII surgia um museu de Historia Natural, no Rio de Janeiro, conhecida como Casa de 

Xavier dos Pássaros (CHAGAS E NASCIMENTO JUNIOR, 2008). 

Vários outros museus foram criados após a chegada da família real no 

Brasil, museus com modelos inspirados em museus europeus. O primeiro museu a ser 

criado no Brasil foi o Museu Real em 1818. Logo após foram criados o Museu do 

Exército em 1864, O Museu da Marinha em 1868, o Museu Paraense Emílio Goeldi em 

1866, o Museu Paulista em 1892, e o Museu Histórico e Geográfico da Bahia em 1894 

(SUANO, 1991). 

No início do século XX o Brasil se preparava para comemorar o seu 

centenário da Independência. Desde então, começaram a trabalhar o sentimento de 
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patriotismo que passou a ser aplicado em todos os segmentos educativos do país, 

inclusive nos museus. Oliveira (2009) diz que “[...] era preciso celebrar heróis e 

acontecimentos, a fim de promover o sentimento de patriótico, de orgulho em relação à 

nação emergente” (OLIVEIRA, 2009, p. 16). 

Em 1922 foi criado o Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro e o 

Museu Paulista na capital de São Paulo
2
, com intuito de celebrar o centenário da 

independência do Brasil. Era necessário a organização de uma memória nacional e 

“Num período onde os anseios pelo progresso define o direcionamento da política do 

Estado, o museu surge como o lugar ideal para a conscientização da sociedade quanto a 

sua importância em colaborar para o engrandecimento do país” (OLIVEIRA, 2009, 

p.16). 

 O museu neste período era o lugar para se (re) conhecer a nacionalidade e 

as representações de grandes pessoas da elite, onde em uma exposição se tinha a caneta 

do presidente, a farda de um militar, a bandeira do Brasil, por exemplo, mas não havia 

ainda uma preocupação com a reflexão a historicidade daqueles objetos. Estes eram 

vistos simplesmente como um símbolo e reconhecimento de alguém ou de algum fato 

histórico, de nacionalismo e patriotismo. Acerca disto Passos afirma que: 

 

Os museus tinham, em suas políticas de aquisição de acervos, um fio 

condutor que valorizava datas, fatos e personagens da elite brasileira, 

para dar sustentação ao seu conteúdo ideológico que poderíamos 

resumir em nação, identidade e cidadania aliada à noção de progresso 

(PASSOS, 2011, p.27). 

 

 Mesmo o museu sendo um instrumento de manuseio para o que o 

momento e intervenção do Estado se propõem a trazer para o seu público ele não deixa 

de ser lugar de preservação e comunicação, ou contrários, o museu aqui se torna um 

instrumento de educação, mas esta educação se dá para a alienação de uma cultura e 

história determinada pelo Estado e equipamentos do mesmo.  

Chagas e Nascimento Junior (2008) dizem que “mesmo antes do surgimento 

das universidades e dos institutos públicos de preservação do patrimônio cultural, os 

museus já exerciam as funções de pesquisa, preservação e comunicação patrimonial” 

(2008, p.36). Podemos ver que aqui no Brasil a criação de museu se inicia na colônia, 

                                                 

2
 O Museu Paulista foi criado em 1893 como um museu de história natural, mas fechou e foi reaberto com 

uma nova caracterização, a de celebrar o centenário da Independência, segundo Oliveira (2009). 
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há-se o surgimento de demais museus no período monárquico e logo após na república 

sua multiplicação. 

Mesmo sendo o museu um  espaço público, de preservação e comunicação, 

um instrumento educativo ao que se quer educar e/ou formar e informar, o museu não 

era um lugar em que toda a população se sentisse representada, para outra camada da 

sociedade não passava de um lugar de velharias, pois com a “prática museológica 

tradicional e conservadora, a concepção popular e pejorativa presente no imaginário de 

muitas pessoas de que o museu é um depósito de “coisas velhas” (SANTO, 2006, 

p.54)”. 

Mas este cenário não continuou assim, como falamos anteriormente o 

museu é um campo de ressignificações. Na década de 1930 foi criado o Serviço do 

Patrimônio Artístico Nacional – SPHAN para a conservação e preservação do 

patrimônio brasileiro (1936-1967), subordinado ao Ministério da Educação. O escritor 

Mario de Andrade
3
 foi quem escreveu o anteprojeto para a criação do SPHAN onde 

definia o patrimônio histórico e artístico nacional como:  

 

O conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 

conservação seja do interesse público quer por sua vinculação a fatos 

memoráveis da História do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Eram também 

classificados como patrimônio "monumentos naturais, bem como 

sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável 

com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela 

indústria humana  (CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO 

DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, S/D). 

 

Segundo Chagas (2006) e Chagas e Nascimento Junior (2008), Mario de 

Andrade elaborou um anteprojeto que denotava uma grande importância em uma nova 

estrutura para o museu. Nesse projeto ele incluía os pequenos museus, os museus 

populares que representasse os diferentes povos étnicos e as diferentes culturas no 

Brasil e também uma nova dimensão educacional do Museu. 

 Segundo Chagas (2006), Mário de Andrade tinha uma visão inovadora e 

considerava o museu como espaço de estudo e reflexão, “como instrumento capaz de 

servir às classes trabalhadoras, como instituição catalisadora e ao mesmo tempo 

                                                 

3
 Mario Raul de Morais Andrade conhecido como Mario de Andrade teve forte influencia no movimento 

modernista do Brasil. Escritor, poeta, musicólogo, folclorista, militante político e crítico literário Mário 

de Andrade também trouxe ideias e modificações para o museu e o patrimônio histórico brasileiro. 
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ressaltante da conjugação de forças diversas, como âncora de identidade cultural” 

(CHAGAS, 2006, p. 70). 

Com o pedido do então ministro da educação, Gustavo Capanema
4
, quem 

assumiria a direção do SPHAN seria Rodrigo Melo Franco de Andrade
5
. Rodrigo por 

suas vez integrou as suas ideias ao anteprojeto de Mário de Andrade e com dificuldades 

por conta de investimento financeiro, foi dando início a uma nova trajetória de museus 

aqui no Brasil. 

Uma nova concepção sobre o patrimônio cultural e o museu estava surgindo 

também no início do século XX pelos trabalhadores museais inspirados no movimento 

modernista, tal movimento valorizava as raízes brasileiras e sua cultura em um todo, 

não somente a de determinados grupos sociais. Esse movimento segundo Chagas (2008) 

foi: 

 

Foi uma colcha de retalhos à brasileira. Conjunto de cores 

(tendências) diversas. Misto de festa e rigor de pesquisa, de destruição 

e construção de valores, de individualismo e consciência social, de 

pragmatismo e romantismo, de abrigo e desabrigo incomodo, de 

nacionalismo e universalismo, de ruptura e tradicionalismo 

(CHAGAS, 2006, p. 60). 

 

Enquanto de um lado as políticas públicas voltadas para o museu estavam 

preocupadas em promover o mesmo em celebrar o “culto a saudade”
6
, a “exaltação a 

pátria” de outro lado outros estavam preocupados em fazer do museu um lugar mais 

democrático e reflexivo. Ao longo do século XX outras reavaliações sobre este espaço 

aconteceram aqui no Brasil, e no mundo. 

                                                 

4
 Capanema foi ministro da Educação e Saúde durante os anos de 1934 a 1945, e realizou obras 

importantes, entre as quais se destaca a criação de órgãos nacionais como a Universidade do Brasil, atual 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN) e o Instituto do Livro. Visto em: 

<http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0069_10.html>. Acesso em 15 de Fev. 2015.  
5
Advogado, jornalista e escritor, formou-se em direito pela Universidade do Rio de Janeiro. Foi redator-

chefe (1924) e diretor (1926) da Revista do Brasil. Chefiou o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Sphan), desde a fundação do órgão, em 1937, até 1968. Visto em: 

<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/rodrigo_melo_franco_de_andrade> 

Acessado em 15 de fev. 2015. 

 
6
  Gustavo Barroso, pensava o museu como um espaço onde prioritariamente deveria levar o 

conhecimento de um passado imperial , pois seria umas das formas de educador o povo a amar o seu país 

através do culto a saudade. O próprio termo “culto a saudade” ganhou conhecimento a partir da escrita de 

um artigo seu de 1912. (OLIVEIRA, 2006). Ver mais em: OLIVEIRA, Raimunda Rodrigues. Gustavo 

Barroso: a tragédia Sertaneja. Fortaleza: Secult, 2006. 
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“As atividades dos museus tendem a estender-se para alem de suas 

finalidades primitivas: armazenar, apresentar e aumentar suas coleções.” (VARIVE-

BOHAN, 1979, p.83). Essas são as palavras de Hugues de Varine Bohanna, pesquisador 

sobre museus, na década de 70 sobre as transformações do museu que acontecem e que 

influenciarão fortemente no futuro. 

Essas mudanças trouxeram para a reflexão dos trabalhadores do museu e 

educadores pensarem na integração do museu a sociedade, não mais excluindo os 

diversos públicos, mas sim, integrando-os. A adaptação de uma instituição tradicional 

as necessidades da dinâmica da sociedade fez refletir mais sobre a dimensão pedagógica 

do museu, a projeção do museu sobre envolvimento pessoal, as tentativas de ruptura 

formal com o museu tradicional e a intensificação das relações publico museu 

(VARIVE-BOHAN, 1979). 

Repensar o papel do museu a partir de sua colaboração para a comunidade 

faz pensar que o museu sem a comunidade se torna um lugar sem sentido para existir. 

Pensar o seu papel para a sociedade movimenta questões que devem abranger a todos os 

gêneros e idades na tentativa de incluir e fazer do museu um lugar vivo. Não mais a 

serviço de alguns, mas a serviço de todos. 

 

Os museus iniciam um processo de reformulação de suas estruturas, 

procurando compatibilizar suas atividades com as novas demandas da 

sociedade. Deixam de ser espaços consagrados exclusivamente a 

cultura das elites, aos fatos e personagens excepcionais da historia e 

passam a incorporar questões da vida cotidiana das comunidades ... 

atuando como instrumentos de extensão cultural, desenvolvem 

atividades para atender a um publico diversificado (JULIAO, 2006, p. 

27). 

 

Um evento que destacamos dentre tantos outros que ocorreram no século 

XX foi a Mesa de Santiago no Chile, um marco para as diretrizes museológicas. 

Idealizada pela UNESCO e pelo Conselho Internacional de Museu – ICOM, em 1972, 

foram debatidos pontos relacionados ao museu em seu caráter político, técnico, social, 

econômico e educativo, foram discutidas e lançadas propostas no intuito de promover 

uma integração do espaço museológico à sociedade.  

Desde então, vários museus da América Latina se inspiram neste 

acontecimento e reavaliam suas propostas museais. Santos (2008) aponta a Mesa de 

Santiago como um evento que se enxerga além dos museus, redefinindo seus conceitos, 

diz também que: 
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Em Santiago é dado o pontapé inicial para a ação museológica que 

considera o sistema linguístico empregado pelas comunidades, 

reconhece que o ser humano se move em um mundo essencialmente 

simbólico e compreende que o cotidiano não é apenas um resíduo. A 

vida cotidiana passa a ser considerada entre as múltiplas realidades, 

como “a realidade por excelência”, que não se esgota na presença 

imediata, mas abarca fenômenos que não estão presentes “aqui e 

agora”, o que significa que experimentamos em diferentes graus de 

aproximação e distância, espacial e temporal (SANTOS, 2008, p. 83). 

 

Outros movimentos surgiram através deste e o museu hoje vem dialogando 

com diferentes épocas e contextualizando com o presente através do objeto. Essa nova 

reavaliação é chamada aqui no Brasil de “Movimento Nova Museologia” em que Santos 

(2008) nos fala com maior clareza sobre este movimento: 

 

[...] o “Movimento da Nova Museologia”- Foi um vetor no sentido de 

buscarmos um novo caminho, que descobrimos a cada etapa avaliada 

não ser o ideal, mas o possível, que nos instrumenta para seguir 

adiante buscando o desenvolvimento constante da ciência 

museológica (SANTOS, 2008, p.21). 

 

Este movimento indica percursos para o respeito às diversidades na 

construção de um espaço (museu) aberto as diferentes realidades. Para o crescimento 

das práticas museológicas necessita-se de interação e participação com a sociedade para 

reconhecer os limites deste espaço, admitindo e responsabilizando-se com seu 

compromisso na busca da cidadania e do desenvolvimento social, “esse é seu maior 

mérito: a sua contemporaneidade” (SANTOS, 2008, p. 98). 

O campo museal, então, entra como um espaço educativo e transformador, 

capaz de mobilizar o olhar e produzir conhecimento. O espaço e o tempo tornam-se 

fatores de produção de reflexão e memória, deixando de ser um depósito de objetos, vira 

um espaço interdisciplinar, atuando em várias áreas como na educação, antropologia, 

história, geografia, política, cultura e entre muitos outras. 

No ano de 2003 foi criado o Departamento de Museu e Centros Culturais – 

DEMU, um segmento do Instituto Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. O DEMU 

foi um órgão que fortaleceu os museus de todo o Brasil onde foi implantada uma 

política nacional de museu e elaborado um mapeamento censitário dos museus no país. 

De acordo com o relatório de gestão de 2003 a 2006 “a singularidade do conjunto de 

museus do IPHAN e a inexistência formal de um setor na área federal voltado às ações 
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no campo da museologia, eram motivos suficientes para a criação do DEMU (MINC, 

IPHAN, DEMU, 2006, p.17). 

A equipe que fazia o DEMU em seus últimos anos preparou um anteprojeto 

de criação de um órgão maior. Em 2009 sob a Lei n°. 11.906 foi criado o Instituto 

Brasileiro de Museus – IBRAN, vinculado ao Ministério da Cultura para substituição do 

papel do DEMU-IPHAN. Este órgão, o IBRAN é responsável pelas políticas nacionais 

do museu e pela a melhoria do setor até a atualidade. 

 

As ações e atribuições que antes competiam ao Departamento de 

Museus e Centros Culturais (DEMU/IPHAN) passaram todas, além de 

um expressivo conjunto de novas atribuições, para a mais jovem 

autarquia do Ministério da Cultura. Assim, o IBRAM, além de 

coordenar as ações da Política Nacional de Museus, vai contribuir 

para o aprimoramento da configuração do campo museal e trabalhar 

para o desenvolvimento e a valorização da pesquisa museológica, para 

o estímulo e o apoio às práticas educacionais inovadoras, para o 

fomento à museologia social, para o incentivo e o diálogo com o 

campo da arte contemporânea, especialmente no que se refere às suas 

interfaces com os processos museais, para o incremento das políticas 

de aquisição e preservação de acervos e para o desenvolvimento de 

ações integradas entre os museus brasileiros (CHAGAS E 

NASCIMENTO JUNIOR, 2009, P.10).  

 

Outros eventos foram criados para a sistematização e diretrizes do Museu no 

Brasil com a preocupação em torná-lo cada dia mais público, acessível, didático e 

educativo. O mesmo, como dissemos no início deste tópico não é algo parado no tempo, 

pois pesquisas, capacitações, trabalhos e transformações continuam ocorrendo para que 

o mesmo se qualifique cada dia mais. 

Aqui no Ceará foi criado em 2005 o Sistema Estadual de Museus no Ceará – 

SEM/CE vinculado à Secretaria de Cultura do Estado do Ceará com o objetivo de 

sistematizar e implementar políticas de integração e incentivo aos museus de todo o 

estado na Lei de N° 13.602.  Essa lei institui o diálogo entre os museus do Estado do 

Ceará e fomenta a difusão dos mesmos. 

Aquele museu “antes” que guardava a memória de “grandes figuras 

públicas” passa ser um lugar de todos, inclusive dos “desconhecidos”. Aquele lugar 

onde nem todos se reconheciam ou se apropriavam se transforma em um espaço 

coletivo. Terminamos este tópico com as palavras de um museu na contemporaneidade. 

No próximo entenderemos melhor o museu como um espaço educativo. 
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Os museus conquistaram notável centralidade no panorama político e 

cultural do mundo contemporâneo. Deixaram de ser compreendidos 

por setores da política e da intelectualidade brasileira apenas como 

casas onde se guarda relíquias de um certo passado ou, na melhor das 

hipóteses, como lugares de interesse secundário do ponto de vista 

sociocultural. Eles passaram a ser percebidos como práticas sociais 

complexas, que se desenvolvem no presente e para o futuro, como 

centros (ou pontos) envolvidos com criação, comunicação, produção 

de conhecimentos e preservação de bens e manifestações culturais 

(NASCIMENTO e CHAGAS, 2008, p. 41). 

 

2. 2 O Museu e sua relação intrínseca com a educação 

 

“A educação, neste trabalho, está sendo considerada como um 

processo. O termo processo, que também será utilizado quando da 

discussão da aplicação das ações museológicas, está sendo 

considerado em sua origem latina, ou seja: ação de avançar, 

atividade reflexiva que tem como objetivo alcançar o conhecimento de 

algo, sequencia de estados de um sistema que se transforma. Assim, 

educação significa reflexão constante, pensamento crítico, criativo e 

ação transformadora do sujeito e do mundo; atividade social e 

cultural, historico-socialmente condicionada.” Maria Célia Teixeira 

Sousa Santos 

 

O museu, como vimos no início deste capítulo sofreu transformações e hoje 

temos uma ideia de museu como educativo, social, cultural e transformador pra fins de 

pesquisa, conservação, educação e lazer para toda a sociedade.  Mas a pergunta que 

ainda não respondemos aqui foi: Como o museu faz educação ou quais tipos de 

educação ele promove.  

As palavras de Maria Célia T. Santos acima se fazem necessária e 

introdutória para o que queremos fazer aqui, ou seja, pensar a relação da educação com 

museu. O museu e a educação como um lugar de processo, de aprendizagem, na medida 

em que quem o faz é o próprio homem, e são integrados tornando um lugar que 

promove a reflexão: 

 

Para compreender a relação entre o museu e a educação é preciso 

admitir que ambos são resultados da atuação do homem em um 

determinado tempo e espaço, portanto, museu e educação  em um 

processo de interação um alimentando o outro “são histórico-

socialmente condicionados” (SANTOS, 2008, p.117). 

 

Os museus são lugares de produção de informação e conhecimento e fazem 

o indivíduo refletir sobre o que se encontra na galeria de exposição, ou pelo menos 
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deveriam ser, pois podem contribuir para a aprendizagem do indivíduo, na medida em o 

indivíduo possui formas específicas de ver o mundo e os objetos que fazem parte dele 

(SANTOS, 2008).  

Passos (2011) dialogando com o pensamento de Santos (2008) nos fala que 

“os museus buscam, de modo geral, dotar suas atividades, cada vez mais, de aspectos 

que permitam a reflexão, a fruição e a democratização dos seus acervos, pautados, 

principalmente, pelos pilares da pesquisa e educação” (PASSOS, 2011, p.19). 

Ulpiano Bezerra de Meneses (2000) nos diz que quanto maior o 

envolvimento do museu e a educação, maior será seu envolvimento com o 

conhecimento (MENESES, 2000). Este conhecimento é dado a partir da interação do 

indivíduo com a sala de exposição. E hoje o museu se propõe a trazer para a suas 

metodologias pedagógicas a reflexão e o diálogo nesse processo de educação para a 

identificação de suas referências culturais na sociedade contemporânea. 

Para esta interação cada vez maior entre o museu e a educação na 

contemporaneidade os profissionais museais buscam estratégias e metodologias 

educativas para atingir sua função, ou seja, para que o processo de aprendizagem sobre 

a exposição seja dinâmico e pedagógico. Esta busca pela a reflexão crítica sobre a 

prática se torna uma exigência da relação teoria/ prática para que a teoria não se torne 

um falatório infundado e a prática um ativismo (FREIRE, 1996). Um espaço que 

promove a reflexão crítica envolve uma prática dinâmica e dialética. 

Pesquisar, criar e inserir metodologias pedagógicas nas ações do museu 

podem promover ao individuo meios para a reflexão crítica sobre a exposição 

museológica (SANTOS, 2008). É essencial desenvolver a face educativa para que o 

museu não seja somente um lugar que acumula dados relacionados à documentação, 

exposição e conservação:  

O que é mais importante compreender é que todas as ações 

museológicas devem ser pensadas e praticadas como ações educativas 

e de comunicação, mesmo porque, sem essa concepção, não passarão 

de técnicas que se esgotam em si mesmas e não terão muito a 

contribuir para os projetos educativos que venham a ser desenvolvidos 

pelo museu, tonando a instituição um grande depósito para a guarda 

de objetos (SANTOS, 2008, p.141). 

 

A preocupação dos que fazem o museu para com o público visitante torna-

se necessária para que se possam desenvolver projetos que viabilizem e sensibilizem 

uma maior relação com o próprio museu. O indivíduo que não tem o hábito de visitar o 
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museu, tampouco se sentirá confortável se não entender o que aquele lugar pode 

contribuir para ele, ou mesmo, como que os objetos expostos podem fazer alguma 

relação com o conhecimento dele. Ainda, segundo Ramos (2004): 

 

É imprescindível pensar sobre o público em geral e, sobretudo, os 

visitantes das escolas. Desobrigando-se da promoção de atividades 

educativas como alunos e professores, o museu peca por omissão, 

anula-se como lugar de produção de conhecimento. (...) Ao ter clareza 

de sua posição educativa, que passa pela pesquisa de acervo, 

montagem de exposição fundamentadas e atividades com escolas, o 

museu torna-se mais didático, mais provocativo e lúdico, criando 

condições para um relacionamento mais profundo com o variado 

espectro dos visitantes (RAMOS, 2004, p. 13). 

 

A função educativa do museu é fazer com que seus recursos como, por 

exemplo, a exposição e os acervos sejam melhores compreendidos pelo seu público 

visitante. A capacitação dos seus funcionários também é importante para que estes 

saibam trabalhar com os recursos pedagógicos aliando à teoria a prática, construindo 

com seu público, na sua diversidade, saberes e conhecimentos: 

 

A necessidade da implantação de áreas educativas nos museus, que 

desenvolvam atividades regulares e contínuas e contem com 

profissionais especializados, tem-se tornado crescente, em âmbito 

mundial, nas últimas décadas, e no Brasil, mais particularmente nos 

últimos anos. É um reflexo da consciência de que um caminho para os 

museus enfrentarem os desafios da vida contemporânea consiste no 

estabelecimento de novas relações com os públicos, na perspectiva de 

construção de uma cidadania consciente (Museums and Galleries 

Commission, 2001 p.12). 
 

Esse processo educacional visa, prioritariamente, que o visitante, a partir do 

contato com a cultura material
7
 possa refletir sobre a sua realidade, sociedade, 

juntamente com a exposição em que ele visita, assumindo um papel ativo na história de 

formação de seu espaço. É fundamental para o processo de aquisição de conhecimento 

que a pessoa seja instigada a querer saber mais e a se questionar. Museu que não tem 

ação educativa é um museu sem ação-reflexão, tendo em vista que o museu é um espaço 

de diálogo, interesse, reflexão, interlocução e interdisciplinaridade. 

 

Assim, o museu se transforma num espaço de educação para além da 

apreensão de conteúdos do ensino formal, e sim por meio da 

                                                 

7 
 Está relacionado à arqueologia, são objetos criados pela sociedade para uso de utensílios. 
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experiência, da vivência coletivizada a partir de relações consigo, com 

o outro e com o que o cerca. Nesta perspectiva alcança-se a igualdade, 

o respeito ao próximo, a valorização, a produção e o cultivo do 

conhecimento por parte de todos os cidadãos (FARIA, 2010, p. 350). 

 

A cultura material que é representada pelo objeto dentro do espaço 

museológico, é o recurso que se promove a reflexão. Por conta dessa realidade são 

necessárias as ações educativas para que se possa trabalhar e motivar o olhar do 

visitante sobre o objeto.   

 Para o público visitante que chega ao museu, principalmente em suas 

primeiras vezes, não é tão fácil compreender o objeto como um fator de reflexão, ou 

fazer uma leitura do mesmo ultrapassando seu valor de uso. Tal problemática se dá , 

como por exemplo,  pelo fato de vivermos em uma sociedade da qual a cada segundo 

temos, vemos e lemos muitas informações não dando tempo a refletir cada uma delas 

por conta da correria do cotidiano. 

A partir desta necessidade em fazer o visitante compreender melhor o 

museu foi pensada a alfabetização, como forma utilizada para o individuo que começa a 

aprender a leitura e escrita, à alfabetização museológica, substituindo a palavra pelo 

objeto. Oliveira diz que a “alfabetização museológica deve ser uma atividade 

preparatória para sensibilizar a percepção” (2007, p. 27) cabendo ao próprio museu 

proporcionar isto. 

Compartilhando deste pensamento, Ramos (2004) nos diz como ultrapassar 

o objeto para além do seu valor de uso quando fala que “Se aprendemos a ler palavras, é 

preciso exercitar o ato de ler a história que há nos objetos.” Nos dá um exemplo bem 

claro quando complementa afirmando que: 

 

Além de analisar a história através dos livros podemos estudá-la por 

meio dos objetos. Perguntar-se sobre nossas roupas comparando-as da 

década de 1950 ou da aristocracia francesa do século XVIII é, por 

exemplo, uma das questões que podem desencadear processos de 

sensibilização para a historicidade dos artefatos com os quais lidamos 

no dia-a-dia (RAMOS, 2004, p.7). 

 

Dando continuidade a este, iniciaremos outro subtópico para 

compreendermos o objeto e a alfabetização museológica como práticas pedagógicas e 

educativas no processo de leitura e percepção que o museu se propõe a trazer para a 

comunidade e os profissionais que as desenvolvem no museu. 
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2.2.1 A alfabetização museológica, o objeto gerador e o educador 

 

O museu coleciona objetos com significados diversos, onde o mesmo não 

têm somente um significado estabelecido pela sua função de uso. Podem significar algo 

completamente diferente depois que entram em uma sala de exposição para observações 

e reflexões, onde cada objeto parte do singular para o universal, no intuito de que o 

objeto instigue a memória e a percepção. 

Estes objetos partem do acervo em que o museu salvaguarda e os seleciona 

para compor uma exposição. A exposição tem seu caráter desenvolvido na pesquisa, na 

seleção dos objetos e curadoria, onde esses três formam a temática a ser desenvolvida 

por uma narrativa. Passos (2011) fala que para além da exposição com os objetos 

formarem uma narrativa, ela também expõe sua ideologia, cabendo o visitante refletir, 

concordar ou não: 

 

Seus instrumentos de salvaguarda e comunicação são ordenados com 

a finalidade de constituir narrativas, compondo discursos que fundirão 

ideias, não simplesmente como ato de convencimento ou dominação 

do outro, mas como quem profere o discurso sobre aquilo que se 

acredita (PASSOS, 2011, p.48). 

 

A exposição tem o papel de organizar os objetos para a produção de sentido, 

de reflexão e conhecimento.  A exposição está relacionada à pesquisa e ação cultural em 

que a mesma salvaguarda com coleta/estudo, documenta, conserva e armazena e 

comunica com exposição, projetos educativos, avaliações aberta a comunidade. 

 Na ação museológica atual o objeto (na exposição) passa a ter um valor 

mais agregado. Como já foi visto aqui na trajetória do museu, o objeto era apenas um 

representador ou símbolo de alguma história ou alguém. Segundo Roque (2009) o 

“objeto é retirado do espaço operacional, que lhe era próprio e para o qual foi criado, e 

é-lhe conferida nova funcionalidade, essencialmente visual ou estética, a que se anexa 

uma função pedagógica” (ROQUE, 2010, p.50). 

Essa função pedagógica tem relação com como o individuo o enxerga, e o 

que ele aprende com o objeto e a sala de exposição. Hoje para além de símbolo, passa a 

ser uma peça fundamental para o ensino de história e âmbito educativo, tornando-se um 

“objeto gerador”.  
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O objeto como gerador foi inspirado no grande educador Paulo Freire
8
 que 

em suas metodologias de alfabetização e letramento usava a palavra como “palavra 

geradora” como o ato de não apenas decodificar uma palavra, mas também interpretá-

las a partir de seu mundo, de seus conhecimentos prévios. Dialogando com este 

pensamento Ramos (2004) nos diz que: 

 

O objetivo primeiro do trabalho com o objeto gerador é exatamente 

motivar reflexões sobre as tramas entre o sujeito e o objeto: perceber a 

vida dos objetos, entender e sentir que os objetos expressam traços 

culturais, que os objetos são criadores e criaturas do ser humano em 

sua historicidade (RAMOS, 2004, p. 32). 

 

O objeto passa a ter maior sentido em simbologias e despertamento. Ao 

olhar para o objeto você fará leituras sobre ele que remeterá a historicidade, ao lúdico e 

fantasias, a uma cena ou experiência pessoal, pois a “interação que estabelecemos com 

as pessoas e com as coisas que nos rodeiam possui ligação direta com as nossas 

experiências de vida, com a carga cultural que carregamos” (PASSOS, 2011, p.96). O 

objeto deixa de ser mudo para dialogar com quem o observa numa “conversa entre o 

que se sabe o que se vai saber – leitura dos objetos como ato de procura novas leituras” 

(RAMOS, 2004, p. 32). 

Com a leitura do objeto gerador o museu propõe a “alfabetização 

museológica” que a partir da ideia de como um individuo é capaz de ler uma palavra, e 

esta é capaz de induzir a significados, os objetos também o são. Cunha (2010) relata que 

na leitura que fazemos sobre os objetos em exposição nos “permite que sejam 

percebidas ênfases, proposições, metáforas, e tal leitura não será uniforme, pois 

dependerá do grau e nível de interação de cada indivíduo com o tema e elementos que 

se apresentam” (2010 p. 110). Ou Mesmo Ramos (2004) diz: 

 

Contudo não se trata de um método de revelação do real. Pelo 

contrário, o intuito dessa pedagogia do objeto é ampliar nossa 

percepção sobre a historicidade do real, sobre a multiplicidade cultural 

entranhada nos objetos – a trama de valores e seres humanos que 

reside na criação, no uso, na transformação, na destruição ou na 

reconstrução de objetos (RAMOS, 2004, p.34). 

 

                                                 

8
 Educador pernambucano que desenvolveu métodos de alfabetização e letramento em que o método 

pedagógico assumia-se como um ato político na leitura do mundo. 
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Parte do museu gerar esta alfabetização museológica à leitura do objeto 

gerador na medida em que “a alfabetização museológica deve ser uma atividade 

preparatória para sensibilizar a percepção” (OLIVEIRA, 2007, p.27). Holanda sugere 

algumas dicas para atividades que propiciam o publico visitante a esta alfabetização 

quando diz: 

Desenvolva em sala de aula, antes de chegar ao museu atividades que 

propiciem o contato do estudante com diferentes objetos. É preciso 

que eles percebam que os artefatos podem nos fornecer muitas 

informações a respeito da sociedade que os produziu e se transformou 

a partir dos seus usos. 

Selecione um “objeto gerador”, um objeto de inserção significativa na 

vida cotidiana de seus alunos, para iniciar as atividades. Levante 

questionamentos sobre a sua estrutura física (cor, tamanho, cheiro), 

quando e como foi fabricado, a sua funcionalidade atual, as vantagens 

e desvantagens de seu uso, etc. 

Crie situações onde o “objeto gerador” seja explorado. Solicite a 

criação de histórias coletivas ou individuais em que esse objeto tenha 

um papel decisivo. Compare esse objeto com outros que também 

fazem parte da experiência vivida. Peça que os alunos coletem 

depoimentos de pessoas mais velhas sobre a utilização de “objeto 

gerador” em outros tempos. Caso seja um obejto que não existia 

anteriormente, pergunte como as pessoas viviam sem ele, quais as 

mudanças observadas no comportamento dos indivíduos após a sua 

invenção. 

Também discuta com antecendencia o funcionamento do museu. Leve 

os alunos a refletir sobre: o respeito que deve ser dedicado aos 

monitores que estão conduzindo a visita, pois são pessoas preparadas 

para o desempenho de sua função; a proibir de alimentos nas 

exposições, para evitar danos ao patrimônio; o impedimento de 

fotografar, filmar, ou tocar nos objetos, para que os mesmos possam 

ser preservados adequadamente; a solicitação de falar em baixa voz 

para que todos possam ser escutados. Essas questões, quando 

retomadas no museu, serão mais bem compreendidas. 

Estimule a participação dos estudantes no espaço museológico. 

Observe se eles estão prestando atenção aos questionamentos do 

monitor. Não permita que eles se distanciem do grupo. Ajude-os a 

promover perguntas sobre os objetos que estão vendo. Promover a 

pergunta é mais importante do que dar respostas prontas, pois aguça o 

debate e a consciência critica. 

Ao retornar a sala de aula, desenvolva novas atividades que permitam 

aos alunos refletir  sobre o que viram e ouviram no museu. Esse é um 

passo importante para que o professor avalie o aprendizado dos 

educandos e mensure os aspectos positivos da visita. 

Com o amadurecimento do trabalho continuado com os objetos 

geradores pode-se envolver os estudantes na montagem de uma 

exposição comunitária, envolvendo a escola, o bairro, a paróquia, etc. 

Fotografias, objetos diversos, depoimentos podem ser coletados para 

montar exposições temáticas, sobre a história da urbanização, dos 

movimentos sociais no bairro, etc (HOLANDA apud OLIVEIRA, 

2007, p.28). 
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Estas são sugestão de trabalhos com objeto gerador que parte de cada museu 

e de cada gestão pedagógica do mesmo. O museu gerador de reflexão e alfabetização 

museológica se traduz como lugar educativo, lugar de formação, lugar de pesquisa, 

lugar de encontro com o conhecimento e preservação. 

 

Conhecer o passado de modo crítico significa, antes de tudo, viver o 

tempo presente como mudanças, como algo que não era, que está 

sendo e que pode ser diferente. Mostrando relações historicamente 

fundamentadas entre objetos atuais e de outros tempos, o museu ganha 

substancia educativa, pois são construídas relações entre o que passou, 

o que está passando e o que pode passar (Ramos, 2004, p. 07). 

 

Este trabalho de alfabetização museológica é feito por trabalhadores 

museais e, especificamente por aqueles que estão diariamente fazendo a mediação entre 

o público visitante e a exposição – o educador. O educador tem caráter fundamental na 

participação e promoção do conhecimento desenvolvido nas visitas ao museu. Nem 

todos os museus, ainda, possuem a presença do educador, mas veremos aqui a sua 

função, seu trabalho e importância. 

Mediador, guia, monitor são vários os nomes dados ao educador museal. O 

nome mais correto a se chamar o que faz a mediação do público visitante a exposição é 

educador ou mediador, o termo guia é usado para turismólogos que fazem guia a locais. 

Dentro do museu já se ouviu chamar também de monitor, termo esse que revela 

preconceito segundo Barbosa: 

 

Eles são Educadores, pois tratam de ampliar a relação entre o museu e 

o público, ou melhor, são mediadores entre a obra de Arte e o público. 

Monitor é quem ajuda um professor na sala de aula ou é o que veicula 

a imagem gerada no HD, no caso de computadores. Atrelada à palavra 

vai a significação de veículo e de falta de autonomia e de falta de 

poder próprio (BARBOSA, 2008, S/D).  

 

O educador é quem recebe o público visitante e junto com eles desenvolve 

um diálogo coletivo sobre a exposição, não para transferir informações sobre a 

exposição, mas para coletivamente dialogar sobre ela. O educador terá as informações 

da exposição, da história da exposição, mas trocadas com a experiência individual e 

curiosidade do visitante, cada mediação tem suas interações particulares uma da outra. 

Na fala de Faria (2010) podemos também entender o papel do educador: 
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O papel do mediador nos museus é de ser um agente facilitador na 

relação entre o museu e público, estimulando a interação, a percepção 

de narrativas e a seleção/ validação/ exemplificação/ questionamento/ 

significação dos conhecimentos expostos. O mediador constrói 

relações, articula discursos, estimula o aprendizado coletivo (FARIA, 

2010, p. 352). 

 

Barbosa (2008) diz que quando quer visitar sozinha um museu, sem auxilio 

do educador para seu deleite pessoal precisará do silencio, mas se quer trocar ideias 

“chama-se um educador para vermos juntos a exposição, comentarmos, trocarmos idéias 

e sensações sobre a obra e informações sobre a exposição” (BARBOSA, 2008). Então, 

vemos a importância do educador na mediação cultural no museu. 

 O educador, por sua vez, “não deve expor a exposição e sim provocar, nos 

visitantes, a vontade de ver os objetos” (RAMOS, 2004, p. 11). Aspecto importante de 

salientar é que o educador não estar para expor os objetos de maneira expositiva, mas 

gerar um debate que proporcione a interação de todos, Cândido (2010) aponta que: 

 

No processo de instrumentalização para a leitura do mundo deve 

prevalecer o que o grupo estabelece como referência para si, (...) e não 

o olhar do educador. A mediação no campo da educação patrimonial é 

também instancia de seleção, de recortes. Requer evidenciar para o 

público que outros olhares seriam possíveis, dar espaço a 

multiplicidade e divergência de interpretações. Ela ocorre não apenas 

entre o objeto e o educando, mas entre os diferentes olhares que 

surgem neste grupo (CÂNDIDO, 2010, p. 37). 

 

Este momento de interação entre o educador, o visitante e a sala de 

exposição é comumente visto e chamado de mediação e/ou mediação cultural, nomes 

que carregam a mesma simbologia. A mediação “é um gatilho para a curiosidade e o 

despertar de emoções” (FARIA, 2010, p. 352).  

A mediação é um momento em que o educador e o público visitante irão 

construir um diálogo e trocar conhecimentos e informações sobre a exposição, momento 

este que garante uma troca de saberes e experiências, que busca respeitar as opiniões 

diversas que surgem, integrando-as a um saber maior e do coletivo. Faria diz mais sobre 

a mediação: 

 

Mas sem dúvida a mediação estimula e potencializa a integração de 

saberes para uma apropriação de conhecimento coletivizado, 

respeitando a pluralidade de visões de mundo e o diálogo construído 

através de (re)leituras sobre o patrimônio. Acredito que o mais 

interessante na mediação em museu é que verdades se transformam 
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em possibilidades, conduzindo-nos a uma constante revisão do 

passado e presente, fortalecendo percepções de que futuro deseja-se 

vivenciar (FARIA, 2010, p. 356). 

 

A mediação cultural ou visita mediada ao museu propõe um outro tipo de 

educação: a educação patrimonial. Como vemos aqui o museu como espaço educativo 

que propõe conhecimento, pesquisa, salvaguarda, comunicação, cria ações pedagógicas 

e educativas para sensibilizar e aguçar a interação do visitante, também cria ações de 

alfabetização museológica a fim de capacitar ao visitante fazer uma leitura sobre a 

exposição e os objetos geradores para o saber da história e do patrimônio. A seguir 

veremos o que é educação patrimonial da qual o museu oferece. 

 

2. 3 O museu e a educação patrimonial 

 

A palavra patrimônio está associada a um legado ou bens herdados de 

alguém ou de um passado. No artigo 216 da Constituição Federal do Brasil de 1988 se 

definiu o conceito e quais seriam esses bens do patrimônio cultural brasileiro que foram 

divididos em bem material, imaterial e natural. Os bens patrimoniais podem ser vistos e 

reconhecidos como e quando forem: 

 

As formas de expressão; Os modos de criar, fazer e viver; As criações 

científicas, artísticas e tecnológicas; As obras, objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados ás manifestações artítico-

culturais; Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico (LEGISLAÇÃO SOBRE PATRIMÔNIO, 2010, p.10). 

 

A consciência de que existe um patrimônio cultural e o reconhecimento 

deste é de fundamental importância para que o indivíduo possa desenvolver modos de 

preservar sua história individual e posteriormente, como esta se inclui, no coletivo. 

Segundo este apontamento o cidadão que se apropria de sua história local e de outros 

meios tendem à uma consciência histórica e, também cultural. 

O museu é um patrimônio para a sociedade, pois o mesmo trabalha a 

historicidade através dos objetos que permitem o indivíduo refletir sobre o passado e 

cultura e, no presente construir uma relação de cidadania e alteridade. Sander (2006) 

também nos aponta o museu como um patrimônio cultural quando diz: 
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Os museus, ao se dedicarem à preservação, à investigação, à 

comunicação e à exposição de informações, conhecimentos e 

fragmentos do passado, garantem ao sujeito da ação museológica 

elementos que lhe possibilitam fazer uma leitura crítica dos objetos 

museológicos de uma exposição, fornecendo-lhe a base para a 

construção e a preservação de memórias, o fortalecimento da 

identidade cultural e a formação da nação (SANDER, 2006, p.61). 

 

Os museus contribuem para a preservação e difusão do patrimônio e são 

capazes de permitir a reflexão sobre nossa própria cultura e historicidade. A percepção 

de que o patrimônio cultural guarda em suas nuanças as múltiplas experiências dos 

homens no tempo e como nos complementa Horta, Brunberg e Monteiro (1999) “o 

conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades do seu patrimônio 

são fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável desses bens, assim 

como no fortalecimento dos sentimentos e a identidade e cidadania“ (HORTA, 

BRUMBERG, MONTEIRO, 1999, p.01). 

O museu é um patrimônio para a sociedade que educa para a sensibilização 

do olhar e para a reflexão crítica sobre as histórias e memórias que ele compõe. A 

educação patrimonial que ele fornece busca que o individuo conheça e reconheça, 

ressignifique sua cultura, se identifique e não permita que o tempo, ou as histórias 

dominantes apaguem as locais e específicas, numa identidade cultural e alteridade. 

Sander (2006) diz que a identidade cultural pode contribuir também com as 

possibilidades de construir base para o futuro: 

 

A relevância simbólica que o objeto exerce em nossas vidas, ou seja, a 

importância do passado no tempo presente, não está apenas revelada 

nas recordações, nas lembranças e nos vestígios materiais ou não do 

passado (os quais trazemos ou recuperamos para o tempo presente), 

mas em nossa identidade cultural. Conhecer e compreender o valor 

simbólico do patrimônio histórico/cultural possibilita construir uma 

base para o futuro, embora o presente não decorra pura e 

simplesmente do passado (SANDER, 2006, p. 67). 

 

O conhecimento da nossa própria cultura nos leva a valorizá-la e preservá-la 

numa intenção individual e coletiva. No mundo globalizado, na sociedade do consumo a 

“memória coletiva” muitas vezes é sufocada por o uso-fruto do momento, descartado 

também logo depois.  

O que queremos dizer é que o patrimônio cultural tende-se a ser esquecido e 

desvalorizado na medida em que ele não for enxergado, e isso gera a insignificância 
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como, por exemplo, a derrubada de prédios históricos para a construção de 

estacionamento. Não queremos dizer que tenhamos que viver do passado, mas que 

salvaguardar a memória desperta um sentimento de inclusão. Sentimento de 

pertencimento, de saber suas raízes. Inclusão da sua individualidade na história do seu 

local, incluir para não ser esquecida pelas histórias dominantes que silenciam as 

populares. 

A concepção que temos do patrimônio, como aspecto cultural tanto material 

quanto imaterial materializado num objeto, num monumento, num prédio, numa 

expressão artística ou religiosa leva-nos a reconhecer e a nos interessar pela preservação 

e valorização da nossa própria memória social.  

A significação do patrimônio no mundo contemporâneo pode ser 

compreendida como uma relação preestabelecida entre um objeto material ou simbólico 

e as associações culturais e históricas que os sujeitos fazem dele. Ao representar um 

passado coletivo ou individual, dando um sentido de pertencimento do sujeito a um 

determinado grupo social, os aspectos patrimoniais da memória tornam-se construções 

sociais e, sendo assim, agregam intencionalidades, impessoalidades, interesses e 

concepções diversas de valores. 

Tal distanciamento e/ou esquecimento que há entre o público e o patrimônio 

histórico também parte de uma não conscientização do que ele significa. Durham (1984) 

diz que a cultura para a maioria da população é vista como algo intangível como algo 

que estar relacionado somente as artes (teatro, pinturas, cinema...) ou como algo elitista, 

como por exemplo, só tem cultura quem teve um bom acesso aos estudos, as pessoas 

cultas. 

No campo das ciências humanas cultura é tudo que é produzido pelo 

homem, logo sabemos que todos são seres culturais fazedores de cultura e construtores 

de histórias. “Devemos pensar a cultura como um processo através do qual os homens, 

para poderem atuar em sociedade, têm que constantemente produzir e utilizar bens 

culturais” (DURHAM, 1984, p. 28). 

Essa cultura produzida, desconstruída, ressignificada, reinventada pelo 

homem está materializada em bens materiais e imateriais que constituem um patrimônio 

histórico. Este que deve ser preservado para que se reconheça e se aproprie de sua 

cultura e história com o objetivo de inclusão e não de esquecimento.  Cheio de relações 

sociais, rituais, formas estéticas, vida e também morte, o patrimônio cultural está aí para 
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ser também utilizado pelo homem, “desta perspectiva devemos tentar definir o 

patrimônio em função do significado que possui para a população, reconhecendo que o 

elemento básico na percepção do significado de um bem cultural reside no uso que dele 

é feito pela sociedade” (DURHAM, 1984, p. 30). 

Cabe então ao museu, representante da cultura e do patrimônio herdado, 

uma ação conscientização de uso do que se encontra nele. Em um espaço que se 

encontra o homem e os objetos materializados de determinadas culturas, fatos, 

memórias e histórias cabe ao museu proporcionar um trabalho consciente da relação 

entre os dois. Na medida em que, é importante que o visitante tenha no seu momento de 

visita a construção de saberes: 

 

Entre o que o museu quer transmitir e o que o visitante assimila, o 

importante é que a experiência possa ser compartilhada, desperte o 

sentimento de pertencimento, estabeleça relações entre nós e a nossa 

história, provoque reflexão, dissemine informações belas, úteis e 

transformadoras (GUEDES, 2010, p.212). 

 

A educação patrimonial que o museu trabalha está intrinsecamente ligada ao 

desenvolvimento de um conhecimento crítico e histórico. Conhecimentos estes que 

fazem com que os sujeitos busquem desenvolver problematizações em níveis pessoal, 

familiar, do bairro e da comunidade. Tendendo a buscar abertura para novos caminhos, 

à cata de respostas, que os levem a entender como a relação passado/presente/futuro 

contribui para sua formação e do mundo em que se vive, a partir do seu conhecimento 

sobre a sua cultura, história e memória.  

Não é somente perceber que no museu encontramos o passado e/ou histórias 

de um povo. Mas refletir criticamente sobre estas histórias e conseguir promover uma 

apropriação e reapropriação “tornando possível ao cidadão considerá-lo como um 

referencial para o exercício da cidadania” (SANTOS, 2008, p.138). Paulo Freire nos 

mostra essa relação de compreender o passado criticamente para modificarmos o 

presente: 

 

A questão fundamental não está em que o passado passe ou não passe, 

mas na maneira crítica, desperta, com que entendemos a presença do 

passado em procedimentos do presente. (...) Nesse sentido, o estudo 

do passado traz à memória do nosso corpo consciente a razão de ser 

de muitos dos procedimentos do presente e nos pode ajudar, a partir 

da compreensão do passado, a superar marcas suas (FREIRE, 2000, 

p.75). 
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Destacamos, novamente, a importância do museu em construir ações 

educativas que propiciem o incentivo e participação ativa do visitante não somente para 

de maneira passiva e contemplativa observar a exposição, mas, também, gerar um 

diálogo e construção de conhecimento. Santos (2008) diz que deve haver “a passagem 

do sujeito passivo e contemplativo para o sujeito que age e transforma a realidade. 

Nessa perspectiva, o preservar é substituído pelo apropriar-se e apropriar-se do 

patrimônio cultural, buscando-se a construção de uma nova prática social” (2008, p.22). 

Nesta relação de apropriação com o espaço museológico deve ser efetivada 

e trabalhada pelos educadores museais para que haja um (re) conhecimento do 

patrimônio, que o visitante nem o conhecia ou reconhecia, mas que apresentado e 

dialogado passe a fazer um sentido para o visitante. Como Charlot (2013) diz que “o 

essencial é que o aluno se aproprie de conhecimentos que tenham sentido para ele e que, 

ao responderem a questões ou resolverem problemas, esclarecem o mundo (2013, p. 

178). 

A alfabetização museológica que sugere a leitura sobre o objeto no intuito 

de ver além de um simples objeto de uso para refletir sobre um objeto que pode recontar 

uma história, um documento é um caminho para a educação patrimonial que o museu 

propõe. Esta troca de conhecimento realizada entre o individuo, a exposição e o 

educador possibilita também uma “alfabetização cultural” em que propicia o individuo a 

fazer também uma leitura sobre o universo que o rodeia. A seguir podemos ver mais 

sobre esta alfabetização cultural: 

É um instrumento de “alfabetização cultural” que possibilita ao 

individuo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à 

compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-

temporal em que está inserido. Este processo leva ao reforço da auto-

estima dos indivíduos e comunidades e à valorização da cultura 

brasileira, compreendida como múltipla e plural (HORTA, 

GRUNBERG, MONTEIRO,1999, p.06). 

 

Horta, Grunberg e Monteiro (1999) dizem que a habilidade de interpretar os 

objetos e fenômenos culturais ampliam a capacidade de ver o mundo. O museu como 

um representante e conservador de objetos e utensílios que já foram produzidos pelo 

homem e que representam os fatos históricos da sociedade geram esta educação 

patrimonial que propicia apropriação e reconhecimento das culturas e histórias: 
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A partir da experiência do contato direto com as evidencias e 

manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, 

sentidos e significados, o trabalho da educação patrimonial busca 

levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, 

apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os para 

um melhor usufruto destes bens, e propiciando a geração e a produção 

de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural 

(HORTA, GRUNBERG, MONTEIRO, 1999, p.06). 

 

O espaço museológico vem promovendo esta valorização do patrimônio 

cultural e passa “pela ação pedagógica com o objetivo de desenvolver o processo 

permanente e sistemático de inserção do conhecimento junto à comunidade” 

(ALBUQUERQUE, 2012, p.05) e esta valorização se dá a partir da educação 

patrimonial. Ainda segundo Albuquerque (2012) ele nos aponta para o que seja a 

educação patrimonial: 

 

 

A Educação Patrimonial apresenta-se como suporte de conhecimento 

a promover no indivíduo a noção de cidadania, desenvolvendo, assim, 

de modo coletivo, o sentido de pertencimento e apoderamento, 

elementos basilares para sensibilização da sociedade e geradores do 

orgulho e da auto-estima, que fazem elevar o senso de preservação do 

patrimônio cultural (ALBUQUERQUE, 2012, p. 05). 

 

Museu, patrimônio cultural e educação se integram para formar a educação 

patrimonial que é um dos grandes focos do museu enquanto espaço educativo. Como 

falamos anteriormente o museu proporciona ações educativas para facilitar a relação de 

aprendizagem do visitante com a exposição, e esta ultima através de sua narrativa trará a 

educação patrimonial.  Magaly Cabral afirma quer: 

 

Toda vez que as pessoas se reúnem para construir e dividir novos 

conhecimentos, investigam para conhecer melhor, entender e 

transformar a realidade que nos cerca, estamos falando de uma ação 

educativa. Quando fazemos tudo isso levando em conta alguma coisa 

que tenha relação com nosso patrimônio cultural, então estamos 

falando de Educação Patrimonial (CABRAL, 2012, p.40). 
 

Esta relação de educação patrimonial que o museu permite e propõe num 

diálogo sobre o patrimônio e a preservação em suas dimensões culturais mais amplas 

juntamente com as metodologias pedagógicas abordadas pelos educadores museais  

trazem para o visitante uma visão maior do que é o seu patrimônio, sua história, sua 
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raiz. Ou mesmo quando estamos em um museu de um lugar e cultura diferente nos 

proporciona respeito e reflexão sobre outra história, outros acontecimentos. 

O museu trabalha para a consciência histórica de que existe um patrimônio 

cultural e o reconhecimento deste é de fundamental importância para que o indivíduo 

possa desenvolver modos de preservar sua história individual e posteriormente, como 

esta se inclui, no coletivo. Segundo este apontamento o cidadão se apropria de sua 

história local e de outros meios tendem à consciência histórica e, também cultural. 

A educação patrimonial que ele desenvolve transforma, junta, mistura com 

o conhecimento prévio que o visitante traz para a mediação, num ato político e 

educativo que visa “a formação de pessoas capazes de (re) conhecer sua própria história 

cultural, deixando de ser espectador, como na proposta tradicional, para tornar-se 

sujeito, valorizando a busca de novos saberes e conhecimentos” (MAGALHÃES, 2009, 

P.52). 
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3 O MUSEU DA CULTURA CEARENSE E A EDUCAÇÃO 

 

Em 1997 cria-se em Fortaleza – Ceará uma organização social o Instituto de 

Arte e Cultura do Ceará – IACC, sob Lei Estadual de n° 12. 781. Criado em 1997, mas 

constituído no ano seguinte de sua criação o IACC é uma instituição sem fins lucrativos 

que promove a difusão do conhecimento e informação na área de arte e cultura. Tem-se 

o nome fantasia de Instituto Dragão do Mar e é vinculado a Secretaria de Cultura do 

Estado do Ceará. 

Após a criação do IACC, o jornalista Paulo Linhares, na época secretário de 

Cultura do Ceará criou o Centro Dragão do Mar de Cultura e Arte. Este centro de 

cultura foi arquitetado pelos cearenses Delberg Ponce de Leon e Fausto Nilo. 

O Instituto Dragão do Mar é responsável por manter e gerenciar atualmente 

quatro equipamentos culturais na cidade de Fortaleza dos quais são o Centro Cultural 

Dragão do Mar de Arte e Cultura, Porto Iracema das Artes, Centro Cultural Bom Jardim 

e a Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho. E atualmente é Paulo Linhares 

o presidente desta instituição. Destas entidades culturais o Museu da Cultura Cearense 

se encontra no Centro Cultural Dragão do Mar – CDMAC. 

 “Dia desses, passei por um local onde vi uma construção grande, bonita e 

toda branca. Papai disse que ali ficava o dragão do mar” (MARTINS, p.05, 2012). A 

frase dita por uma personagem infantil em um livro de literatura infantil sobre a 

estrutura do prédio do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura - CDMAC nos aponta 

para a percepção do local. O CDMAC foi aberto ao público em 1999 com 30 mil metros 

de área construída.  

Nele se encontra o Museu da Cultura Cearense, o Museu de Arte 

Contemporânea, duas salas de cinema do Cinema Dragão Fundação Nabuco, o 

Anfiteatro Sérgio Mota, um auditório, o Planetário Rubens de Azevedo, o Espaço 

Rogaciano Leite Filho (como um anfiteatro também), e bares e restaurantes. Carneiro e 

Falcão (2007) dizem que: 

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) é um 

empreendimento de grande porte que foi inaugurado no Estado do 

Ceará em 1999 com a finalidade de democratizar o acesso à cultura e 

ao lazer, gerar novos empregos e movimentar o mercado turístico. (...) 

o CDMAC foi projetado pelos arquitetos Delberg Ponce de Leon e 

Fausto Nilo, possui linhas arrojadas que contrastam com casarões do 

início do século, o que dinamiza e renova a paisagem urbana de 

Fortaleza e, principalmente, da região da Praia de Iracema 

(CARNEIRO E FALCÂO, 2007, p.2). 
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O Museu da Cultura Cearense - MCC é um museu histórico, antropológico e 

etnográfico que tem por objetivo fomentar a propagação e apropriação do patrimônio 

cultural do Ceará através de ações museológicas de pesquisa, preservação, comunicação 

e educação para o desenvolvimento sociocultural do Estado. 

A cultura cearense é rica e sua diversidade se estende para os quatros cantos 

do Ceará. Litoral, serras e sertão abrigam o povo cearense nas suas peculiaridades e 

pluralidades. A cultura é dinâmica e abrangente desde o sotaque, as crenças, as 

manifestações culturais, a culinária, a arquitetura, o clima, o artesanato, os modos de 

fazer e saber. Logo falar da cultura cearense é buscar uma “compreensão sócio-histórica 

das referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para seu 

reconhecimento, sua valorização e preservação” (FLORÊNCIO; CLEROT; BEZERRA; 

RAMASSOTE, 2014 p.19).  

Trazer a cultura cearense através de exposições museológicas baseada em 

pesquisas, documentos e ações educativas é a tentativa de mostrar ao povo cearense sua 

cultura na sua grande pluralidade e diversidade. Cuche (2002) nos diz que a cultura “é 

dotada de um ‘estilo’ particular que se exprime através da língua, das crenças, dos 

costumes, também da arte, mas não apenas desta maneira. Este estilo, esse ‘espírito’ 

próprio a cada cultura influi sobre o comportamento dos indivíduos” (CUCHE, 2002, p. 

45). 

Pensar um museu que traga recortes e fatos da cultura cearense, sim por que 

não dá para adentrar no museu toda a cultura cearense, na medida em que a cultura é 

plural e infinita, é pensar na valorização da diversidade da cultura local e para o 

fortalecimento da identidade local. Buscando coletivamente a descoberta, a construção e 

troca de conhecimentos, a apropriação, a alteridade e identidade do povo cearense.  

A seleção de objetos que integram o acervo de um museu não é, portanto, 

isenta de juízos de valor inerente à cada época: toda  seleção implica numa exclusão; 

uma peça é escolhida em detrimento de outra. A própria limitação de espaço físico para 

guarda e exposição de acervo implica, muitas vezes, numa restrição à ampliação de 

acervos (GUEDES, 2010, p. 2010). 

As práticas educativas e o conhecimento histórico, artístico e antropológico 

de quem trabalha diariamente dentro da instituição Museu da Cultura Cearense não é 

repassada, e sim dividida, compartilhada. Isto contribui para que estas informações 

cheguem aos visitantes do espaço de forma convidativa, despertando suas dúvidas e 
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curiosidades, para que entendam melhor a real intenção de estarem ali e se sintam 

atuantes e confortáveis. Assim, o museu como um campo de educação patrimonial que 

oferece ao público visitante um pouco da cultura cearense contribui também para a 

preservação da memória dela: 

 

Qualquer que seja a ação implementada ou o projeto proposto, sua 

execução supõe o empenho em identificar e fortalecer os vínculos das 

comunidades com o seu Patrimônio Cultural, incentivando a 

participação social em todas as etapas da preservação dos bens. Nesse 

processo, cabe aos poderes públicos exercer o papel de mediador da 

sociedade civil, contribuindo para a criação de canais de interlocução 

que se valem, em especial, de mecanismos de escuta e observação 

(FLORÊNCIO; CLEROT; BEZERRA; RAMASSOTE, 2014, p.21).  

 

O MCC está localizado no bairro Praia de Iracema na cidade de Fortaleza- 

Ceará. Inserido dentro do CDMAC.  Foi inaugurado juntamente com o CDMAC, onde 

está inserido, tendo como primeiro nome Memorial da Cultura Cearense. Também 

idealizado e criado pelo jornalista Paulo Linhares e arquitetado com três pavimentos 

(VER FIGURA 1) pelos arquitetos cearenses Delberg Ponce de Leon e Fausto Nilo. 

Nesses três pavimentos encontram-se as salas de exposições e um miniauditório. 

Figura 1: Planta geral do cdmac/ 1 mcc. 

 
Fonte: Fausto Nilo arquitetura s/s ltda (2015) 

As primeiras exposições do MCC foram sobre o Auguste Rodin e os 500 

anos do Brasil com a exposição Brasil+500 Mostra do Redescobrimento. Exposições 

itinerantes que circulavam a nível nacional e que traziam consigo todo o suporte 

pedagógico e educativo, desde o material didático sobre as exposições até os educadores 
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que iriam fazer as mediações culturais delas. Devido a inauguração do Memorial ter 

sido junta ao do CDMAC ainda não havia uma equipe estruturada para a montagem de 

exposição do próprio museu. 

Paulo Linhares contratou uma equipe especializada para pensar a estrutura, 

curadoria e temática do museu. Valéria Laena, na época diretora do museu do Estado o 

Museu do Ceará
9
, a convite de Paulo Linhares, pensou, juntamente com sua equipe, a 

temática, o acervo e as exposições que comporiam o MCC em sua criação e até o 

presente momento direciona o mesmo.  

Em entrevista com Valéria Laena
10

, que hoje é diretora dos dois museus do 

CDMAC, ela fala que para a composição do Memorial da Cultura Cearense em seu 

início a primeira ideia seria um museu que contemplasse o Ceará as três regiões que 

compõem o Estado do Ceará: como a região do litoral, a região do sertão e a região das 

serras. Desta forma cada região seria alocada em cada um dos três pavimentos que 

compõe, o museu. 

Para estruturação política e obtenção de verbas para a montagem de 

exposições, o MCC recorreu ao apoio do museu do estado, o Museu do Ceará e junto a 

ele a Associação de Amigos do Museu (ASMUCE)
11

, que viriam a dar seu apoio. Ainda 

foi aprovado um projeto pelo Fundo Estadual da Cultura – FEC que angariou verbas 

para a produção, pesquisa e montagem das primeiras exposições. 

Valéria Laena compunha sua equipe para elaboração de uma exposição 

experimental para abrir o museu. Em relato nos diz alguns nomes dos quais sua equipe 

foi composta como Dodora Guimarães, na época diretora da Sala Raimundo Cela e 

pesquisadora de arte popular, Osvaldo Barroso que trabalhava e pesquisava cultura, para 

a produção da exposição o produtor Leonardo Boto Carreiro, e para a documentação do 

acervo que seria coletado, a Germana Vitoriano.  

Com a equipe composta e muitos diálogos a primeira ideia de composição 

de temática do museu foi repensada e mudada para agora trabalhar em suas primeiras 

                                                 

9
 O Museu do Ceará foi fundado em 1932 no centro da cidade de Fortaleza e seria a primeira instituição 

museológica oficial criada pelo governo estadual do Ceará. 
10

 Valéria Laena é atual diretora dos museus do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, O Museu da 

Cultura Cearense e o Museu de Arte Contemporânea.  
11

 A ASMUCE é uma organização social sem fins lucrativos criada em 1996, para auxiliarna gestão do Museu 

do Ceará, unidade museológica vinculada à Secretaria de Cultura do Estado do Ceará e pólo-coordenador 

do Estadual de Museus do Ceará (SEM/CE). 
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exposições com manifestações artísticas, culturais e religiosas da grande região do 

Cariri. Valeria Laena nos diz sobre: 

“A gente pensou em viajar a região sul do Estado porque a gente viu que 

aquela região era muito rica. E achamos que para traçar esse painel 

multifacetado de uma região do Estado que ia falar com propriedade do 

estado seria a região do Cariri. Por conta do movimento religioso, por 

conta do artesanato, por conta da literatura de cordel, das festas de 

reisados e todas essas manifestações. E assim fomos em 98 para esse Cariri 

cearense e foi realizado uma exposição que foi “Admiráveis Belezas do 

Ceará ou Desabusado Mundo as Cultura Popular” ( LAENA, 2015). 

 

A exposição “Admiráveis belezas do Ceará ou desabusado mundo da 

cultura popular”
12

 foi inaugurada em 07 de agosto de 1998. Foi realizada a escolha de 

objetos multifacetados da cultura e região do Cariri a partir de artistas populares e 

encontrados nas mais diversas manifestações culturais e religiosas.  

A exposição era dividida em vários cenários. Imagens e objetos sacros 

compunham o cenário religioso, já o cenário que composto pelas as feiras populares 

encontravam-se a culinária, roupas, mobílias e objetos feitos à mão e que compunha a 

tradição e cultura como os potes, rapa-coco, e tantos outros utensílios. A música sendo 

representada pelos mais diversos grupos da região como os brincantes de reisado de 

congo, banda cabaçal, reisado de caretas, maneiro-pau e tantos outros. Outras vitrines e 

objetos de arte foram expostos compondo uma grande exposição que referencia a 

cultura popular do grande Cariri. A Exposição foi de longa duração e ficou aberta ao 

público durante nove anos saindo de cartaz somente em agosto de 2007. 

Pensando também em explorar a temática de um dos processos de 

colonização do Ceará, a equipe buscou em suas pesquisas e acervos a história dos 

“vaqueiros”. O vaqueiro foi eleito um dos personagens da cultura do Ceará a partir da 

ocupação do território através da pecuária. A exposição surgiu em abril de 1999 como 

uma exposição temporária, mas permanece até os dias atuais. Sobre o processo de 

criação da exposição Valéria Laena nos diz que ”diz muito respeito sobre a colonização 

através dos caminhos percorridos pelo gado e o personagem do Vaqueiros.’ (LAENA, 

2015) 

A exposição Vaqueiros
13

 teve sua abertura em 28 de abril de 1999. Também 

tem um cenário elaborado para a visitação em várias cenas e histórias que permeiam o 

vaqueiro e seu universo. O boi é uma peça fundamental para o vaqueiro e sua história, 

                                                 

12
 Ver anexo 1. 

13
 Ver anexo 1. 
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logo, na exposição encontra-se a origem do animal no Brasil e no Nordeste, percorrendo 

a história da pecuária, do uso do couro, das festividades e brincadeiras no e para o 

Ceará. No universo que permeia a relação do vaqueiro, o boi e o sertão são 

representados em cenários e objetos que instigam a imaginação, curiosidade e 

conhecimento. 

Estas foram as primeiras exposições criadas pelo próprio museu. Em 

seguimento da criação do MCC outras exposições foram surgindo tanto elaboradas, 

pesquisadas e montadas pela curadoria do museu quanto recebendo exposições 

itinerantes do Brasil e do exterior. O museu se encontrava e se encontra com exposições 

de curta duração, podendo ser do acervo e pesquisa do próprio museu ou recebidas de 

outros museus com exposições itinerantes. Além de exposições de longa duração do 

museu que permanecem por um tempo indeterminado. Não nos deteremos aqui em 

todas as exposições que o museu já realizou e recebeu, mas estarão em um catálogo de 

todas a exposições
14

. 

O MCC constituiu e construiu seu Plano Museológico em 2009 e 2010 sob a 

consultoria da professora e doutora museóloga Maria Célia Teixeira Moura. O plano 

museológico é uma ferramenta usada para pensar diretrizes a partir de avaliações feitas 

pelo museu. “É uma ferramenta básica de planejamento indispensável para identificar a 

missão da instituição museal e para definir, ordenar e priorizar os objetivos e ações de 

cada uma das áreas de funcionamento” (PLANO MUSEOLÓGICO DO MUSEU DO 

TRIBUNAL DA JUSTIÇA, 2009, P.1). 

Conforme o plano museológico do MCC nele se encontra os fundamentos e 

diretrizes que nortearão suas práticas baseados em seus objetivos, sua missão e sua 

gestão. O plano museológico do MCC foi desenvolvido em três etapas. A primeira etapa 

se constituía de uma coleta de dados do museu, dos trabalhos realizados, gestão, equipe 

e núcleos que se encontram e formam o/no museu e um diagnóstico de todas as suas 

ações realizadas.  

Após o diagnóstico na segunda etapa foi feita a análise dos dados coletados 

e um levantamento bibliográfico para a integração do museu com um referencial teórico 

com base na museologia atual para a fundamentação de sua concepção. Na terceira 

etapa foi feita a partir da estrutura técnica-administrativa com a concepção da gestão, 

setores e atribuições e organograma. Estas etapas dão inicio a propostas preliminares, 

                                                 

14
  Ver anexo 1. 
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discussões e ajustes para o plano museológico do MCC. Conforme o plano museológico 

sua proposta é: 

A proposta é de que o MCC seja um centro de referência da cultura 

cearense e que busque interagir com todas as regiões do Estado do 

Ceará, do Brasil e com outros paíes, abrindo diálogo permanente e 

desenvolvendo projetos conjuntos. Espera-se que os projetos 

desenvolvidos pelo MCC estimulem a criação de Núcleos de Memória 

Locais, nas Escolas, nos bairros e em outros municípios, resultado da 

aplicação de ações museológicas participativas (PLANO 

MUSEOLÓGICO, 2009, p.04) . 

 

O plano museológico é organizado em 14 capítulos: 1 apresentação; 2 

Memorial da Cultura Cearense: dados do diagnóstico; 2.1 Contexto e aspecto jurídico-

formal; 2.2 Concepção, missão e objetivos; 2.3 Localização e espaço físico; 2.4 Acervo; 

2.5 Estrutura técnica e administrativa; 2.6 Principais pontos críticos do MCC; 2.7 

Principais pontos fortes do MCC; 2.8 Ações em andamento para sanar os pontos 

críticos. 

No terceiro capítulo temos: 3 O memorial da Cultura Cearense: concepções; 

3.1 Referencial para aplicação das ações museológicas; 3.2 caracterização das ações 

museológicas; 3.3 abrangência e rede de interação. No quarto capítulo: 4 Missão e 

objetivo do MCC; 4.1 Missão; 4.2 Objetivos. No quinto capítulo: 5 Programa de 

pesquisa. No sexto capítulo: 6 Programa de preservação; 6.1 Coleta de acervo; 6.2 Ação 

documental; 6.3 Conservação e segurança. No sétimo capítulo: 7 Programa de 

expografia; 7.1 exposição de longa duração; 7.2 Exposição de curta duração e 

itinerantes. 

Dando continuidade podemos ver: 8 Programação educativa; 9 Programa de 

mediação sociocultural; 10 Programa institucional e de gestão de pessoas; 10.1 proposta 

de organização técnica e administrativa; 10.2 Atribuições da gerencia e da coordenação 

museológica e de pesquisa; 10.3 Proposta de organograma; Proposta de quadro pessoal; 

Proposta preliminar de ocupação dos espaços; 11 sustentabilidade; 12 Potencialidades e 

retorno; 13 Recomendações para implantação do plano museológico; 14 Considerações 

finais; 15 Bibliografia. 

O Plano museológico do MCC foi desenvolvido coletivamente por todos os 

funcionários do museu junto com especialista contratada para a realização do mesmo. 

Os debates, reuniões e pesquisa para a realização de diretrizes para o processo e 

funcionamento do museu amadureceu projetos e ideias para a qualificação do mesmo. E 
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elabora sua missão e objetivos na busca de uma museu que seja aberto, promova o saber 

e que valorize o cearense como um produtor de cultura rica e memorável. 

 

Pretende-se que este museu funcione como uma grande rede de 

interação, que seja um espaço de produção de conhecimento, que 

busque a relação entre a educação formal, não formal e informal, que 

apresente a cultura cearense da forma contextualizada e interativa, que 

seja um instrumento de melhoria da autoestima cearense, um espaço 

inclusivo, de estimulo à relação passado-presente, que apresente os 

conflitos e as contradições, que valorize a produção cultural dos 

cearenses, destacando a sua criatividade, as suas diferentes formas de 

ser, de estar no mundo, de se relacionar com o meio ambiente e com 

outros sujeitos sociais (PLANO MUSEOLÓGICO DO MEMORIAL 

DA CULTURA CEARENSE, 2009, p.25). 

 

Pensando e instituindo, elaborando e executando um museu como espaço de 

produção de conhecimento, espaço educativo que promove saberes interligados entre as 

diversas formas da educação, articula a inclusão, promove a educação patrimonial para 

fins de propagar a cultura cearense e estimular a identidade, o reconhecimento e a 

alteridade.  

Construindo assim em um espaço museológico a partir de todo os seus 

departamentos e fundamentos um museu que atrele o conhecimento científico ao 

conhecimento popular interligando e formando saberes que permeiam a história da 

cultura cearense. 

Para entrada e visitação no MCC era cobrada uma quantia de 2 reais 

(inteira) e 1 real (meia) e aos domingos era gratuita a entrada. A partir do ano de 2010 a 

entrada passou a ser gratuita para visitação todos os dias. O museu abre suas portas de 

terça-feira a quinta-feira das 9h às 19h e de sexta-feira a domingo das 14h as 21h, este 

horário permanece até os dias atuais. Na segunda-feira o museu é fechado junto com 

todo o equipamento do CDMAC funcionando apenas o setor administrativo. 

Para o acesso e visitação ao museu, o visitante pode adentrá-lo em qualquer 

horário citado acima, haverá disponível no espaço educadores e auxiliares para tirar 

dúvidas e esclarecimentos por todo os pavimentos do museu. Porém, se o grupo for 

grande e quiser fazer a mediação por todo o museu é necessário fazer um agendamento 

prévio com marcação de horário para sua visita, afim de organização do museu e 

disponibilização de um educador para com o grupo fazer a mediação em todo o museu. 

No ano de 2012 quando Paulo Linhares assumiu a direção do IACC houve a 

troca do nome de Memorial da Cultura Cearense para Museu da Cultura Cearense. Essa 
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troca se deu por o MCC já vir desenvolvendo ao longo de seus anos exposição das mais 

diversas áreas e temáticas. Tanto um memorial quanto um museu trabalham com a 

história, memória e cultura de uma sociedade, porém são diferentes em suas 

epistemologias, organização e função. Sobre o memorial Barcellos nos diz que: 

 

O trabalho de um memorial deve centrar sua organização e a memória  

do Estado ou da instituição a que se refere - o que os libera de se 

constituirem, como os demais museus, de maneira aleatória em função 

de determinados acervos, temas ou objetos. Não cabe ao Memorial um 

acervo diverso dos fins instituicionais para os quais foi criado, ainda 

que isto pudesse ser de interesse geral e da comunidade, pois não se 

trata disso que está em questão. (BARCELLOS, p.11) 

 

Já no primeiro capítulo desta dissertação de mestrado discutimos os 

significados do museu, logo vemos que o mesmo pode trabalhar com várias temáticas e 

como o MCC já vinha permeando por áreas diversas para trabalhar com a cultura 

Cearense o seu novo nome é Museu da Cultura Cearense – MCC. Sobre a troca de 

nomenclatura do museu a diretora do MCC Valéria Laena nos diz que: 

“mesmo com o nome de memorial esse tempo todo, nós somos muito mais 

museu, muito mais atuantes em todos os sentidos do que um memorial 

parado” (LAENA, 2015). 

 Não nos deteremos aqui sobre suas diferenças e semelhanças de um museu 

e um memorial. Como podemos perceber o MCC desde sua criação até os dias atuais 

vem trabalhando com o papel de museu cabendo colocar aqui a sua mudança de 

nomenclatura. 

O Museu da Cultura Cearense tem quatro núcleos que trabalham para a sua 

estrutura e proposta museológica e pedagógica. São esses o Núcleo de mediação 

sociocultural, Núcleo de Pesquisa Cultura e Memória, Núcleo de Conservação e 

restauração e o Núcleo de Ação Educativa. 

Esses projetos serão nos próximos tópicos a serem pesquisados e analisados 

enquanto ação ações educativas e pedagógicas que para além de integrar a comunidade 

ao museu, também propicia uma interação e apropriação entre o acervo e exposições e 

público visitante, promove a educação patrimonial e dialogo com o nosso referencial 

teórico desenvolvido em nosso primeiro capítulo. Buscaremos seguir conhecer o Museu 

da Cultura Cearense e sua relação com a educação, para fins de conhecer como ela se 

executa. 
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3.1 Núcleo de Ação Educativa do MCC 

 

O Núcleo de ação educativa do MCC é o núcleo que trabalha diretamente 

com as salas de exposições, as mediações culturais e com a criação de ações educativas 

voltadas para a dinâmica e didática das mediações com o público visitante. É composto 

por educadores, coordenação pedagógica, auxiliares e realiza um diálogo direto com os 

outros núcleos. 

Os educadores que trabalham no museu são estudantes de graduação das 

mais diversas áreas de ensino superior compondo, portanto um núcleo multidisciplinar. 

Seu vínculo com a instituição é por meio de estágio e sua renumeração é uma bolsa 

paga pelo IACC, com duração de até dois anos de contrato. O núcleo é composto por 12 

estagiários que trabalham 20 horas semanais, e que se intercalam em uma divisão de 

turnos durante o horário de funcionamento do museu. Atualmente o núcleo também é 

composto e atuante nestas informações. 

Este grupo de educadores e auxiliares fica sob responsabilidade de um 

coordenado pelo coordenador pedagógico e um assistente pedagógico, ambos norteiam 

e organizam as atividades que são construídas coletivamente. Funcionários com vínculo 

empregatício com a instituição precisam já ter o curso de graduação concluído e/ou pós-

graduação.  

Os auxiliares, grupo composto por estudantes do ensino médio, ajudam os 

educadores nas exposições, mas não trabalham com a mediação com os grupos de 

visitantes, apenas explanam informações básicas acerca das exposições e tiram algumas 

dúvidas. O vínculo dos auxiliares também é através de estágio com a instituição com 

duração de dois anos. 

Com a definição do corpo que forma o núcleo educativo faremos uma 

leitura agora sobre a história e a memória deste núcleo desde sua criação até os dias 

atuais para participarmos e compreendermos como o núcleo trabalha com a educação e 

como essa educação se dá com o público visitante. É importante ressaltarmos aqui que 

como os estagiários permanecem por um período de até dois anos e logo há uma seleção 

para os próximos seguintes, há também uma rotatividade com os coordenadores e 

assistentes pedagógicos e assim há mudanças e alternâncias das ações educativas 

criadas pelos mesmos.  
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Mesmo que uma ação se finde, outras surgem, cada uma relacionada à 

atenção com o público visitante e às necessidades que surgem em atingi-los 

didaticamente, pois a “ação educativa é parte integrante dos processos de comunicação 

museológica e deve ser coerente com o discurso expositivo, com as publicações e outros 

meios de divulgação do museu” (ALMEIDA, 1997, p. 54). 

O primeiro núcleo de educadores do próprio museu surgiu no ano de 2001. 

Com seleção e formações os educadores eram selecionados para compor o núcleo 

educativo que trabalhava para os dois museus do Dragão do Mar, tanto para o Museu da 

Cultura Cearense quanto para o Museu de Arte Contemporânea. 

Foi convidada para participar da criação do primeiro núcleo educativo dos 

dois museus Anna Mae Barbosa
15

, arte educadora e estudiosa de museu, tanto para 

criação de propostas didáticas pedagógicas quanto para a seleção preparatória dos 

primeiros estagiários. Das reuniões e formações do núcleo educativo do MCC 

juntamente com as formações com Ana Mae Barbosa foram criados projetos educativos, 

os primeiros do MCC.  

Também no ano de 2001 foi criado o Núcleo de Ação Cultural Educativa – 

NUACE do CDMAC. O NUACE visava potencializar ações educativas para a 

instituição em geral e para museus proporcionando um relacionamento mais eficaz com 

o público visitante. “Desde então, o NUACE vem desenvolvendo diversos cursos, 

oficinas, seminários, palestras e workshops para crianças, adolescentes, educadores e 

mais diversificado público” (NUACE, 2002, p.07). 

Ana Mae trouxe para as ações educativas do MCC sua proposta triangular. 

A mesma foi aluna de Paulo Freire e Elza Freire, educadores que trabalhavam em suas 

práticas pedagógicas a importância de uma consciência política e crítica como forma de 

libertação.  Logo suas formações e influências dinamizaram suas criações e práticas e 

inspiraram o trabalho do MCC.  

A proposta triangular se faz de três ações: leitura de imagens, 

contextualização e produção. A mesma se estabelece por estes momentos, que não 

necessariamente devem ser seguidos por esta ordem, mas que ao estar em contato com 

uma obra, um objeto, deve-se haver uma reflexão sobre os mesmos e o fazer artístico no 

                                                 

15
 Possui graduação em Direito - Universidade Federal de Pernambuco (1960), mestrado em Art 

Education - Southern Connecticut State College (1974) e doutorado em Humanistic Education - Boston 

University (1978). Fonte: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4783696U0. Acesso em 

10 fev. 2014. 
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objetivo do indivíduo aprender também de forma prática. Ou seja, ao estar diante da 

obra/objeto o indivíduo fará uma leitura sobre o mesmo, esta leitura se caracterizará no 

processo de compreensão sobre o que é a obra/objeto, de onde ela vem, como foi feita, 

dentre outras perguntas e respostas. “a leitura de imagem – que pode ser silenciosa, 

verbal, escrita ou pictográfica – é questionamento, busca, descoberta e crítica” 

(SIEBERT, CHIARELLI, 2009, p.3020). 

A contextualização é o momento em que se busca refletir e contextualizar 

na atualidade “não parte de uma história linear, mas busca contextualizar a obra de arte 

no tempo histórico e contemporâneo, estabelecendo relações com a leitura de imagem 

pelo observador de acordo com a sua experiência de vida, construída pela subjetividade 

ou socialmente” (SIEBERT e CHIARELLI, 2009, p.3020). 

Já a produção é o fazer artístico onde o individuo cria a partir de sua leitura 

e contextualização algo que possa trazer a seu aprendizado na prática concreta. Ou seja, 

um momento de criação manual, de arte visual. Silbert e Chiarelli (2009) nos falam 

sobre este momento quando dizem que: 

 

Já a produção artística é o processo no qual o aluno realiza seu 

trabalho de criação e no qual, podemos também considerar, o produto 

em si com suas formas visuais. Pode ser um desenho, uma pintura, 

uma escultura ou uma instalação, realizada por meio de uma técnica. 

Esse processo está intrinsecamente ligado à leitura de imagem e à 

contextualização que o sujeito produtor dessa forma plástica faz do 

mundo (SIEBERT e CHIARELLI, 2009,  p.3021). 

 

Criou-se em 2002 o projeto Conhecendo e Aprendendo Com os Museus – 

Uma expedição em busca de novos conhecimentos. O projeto Conhecendo e 

Aprendendo Com os Museus tem por base teórica a proposta triangular de Ana Mae 

Barbosa, com momentos antes, durante e depois da visita a exposição. 

Este projeto tem como meta informar e conscientizar os professores e alunos 

sobre importância dos museus como espaço educativo e apresentar as oportunidades 

educativas presentes nas exposições. Tal abordagem visa que os professores antes de 

sua visita ao museu já dialoguem com seus alunos sobre o espaço e as exposições que 

irão encontrar. Também trabalha com os alunos visitantes uma resposta de compreensão 

sobre a visita mediada através de oficinas e criações. O projeto foi idealizado e criado 
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pelo NUACE, e na fala de Aterlane Martins
16

 um dos educadores (dos primeiros) da 

época ele nos conta um pouco sobre esse projeto e processo: 

 

“E a gente pensou e criou esse projeto. Como ele funcionava? Toda escola 

que agendava sua visita aos museus a gente convidava para um encontro 

com os educadores que acontecia pelos sábados pela manhã e a tarde. 

Sempre antes das visitas que eles fariam ao museu. Nesse encontro a gente 

fornecia o material educativo, abrindo parêntese, esse material foi 

completamente feito por nós. Esse material era um caderno de textos e 

imagens voltado para o professor que elencava informações sobre todas as 

exposições que estavam em cartaz. E o segundo era material educativo de 

apoio ao aluno” (MARTINS, 2015). 

 

O projeto dividia-se em três momentos onde o primeiro era o encontro com 

o educador. Consistia em um momento com os professores e educadores para uma 

palestra. Com quatro horas de duração, que se consistia em conversas sobre 

informativos sobre o Centro Dragão do Mar, divulgação dos cursos, oficinas e 

seminários desenvolvidos pelo NUACE. E também um diálogo sobre a apreciação as 

obras de artes e as exposições, a importância dos professores conversarem com seus 

alunos sobre o espaço antes de visitar o museu, dentre outras ações.  

Os professores e educadores recebiam um material didático que continha 

imagens sobre as exposições e textos que falavam sobre elas. Recebiam também um 

catálogo das exposições com os textos dos curadores, e informações sobre os artistas. 

No caderno de atividades do NUACE diz que: 

 

É um material elaborado especialmente para ser utilizado em sala de 

aula para a preparação dos alunos antes da visita. Além disso, 

possibilita debates posteriores e o educador poderá ainda, encontrar 

múltiplos usos para o mesmo, pois é produzido para ser facilmente 

adaptado aos diferentes níveis de escolaridade. A cada exposição é 

produzido um novo material (NUCLEO DE AÇÃO CULTUARAL 

EDUCATIVA, 2002). 

 

O material didático era composto por pasta, bloco para anotações, caneta, 

informativos do CDMAC, além do professor e educador receberem uma cortesia para 

uma visita ao museu (pois a visita ao museu não é longa durante a palestra) o professor 

                                                 

16
 Licenciado em História pela Universidade Federal do Ceará (2003). Cursou um programa de Master 

Cultura del Cibo e del Vino per la gestione delle risorse enogastronimiche, na Universidade Ca Foscari, 

Veneza - Itália (2010 - 2012). É aluno do programa de Pós-Graduação em História Social - UFC (2013-

2014). É professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE, 

campus Quixadá – CE. Fonte: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4257716A5. 

Acesso em 10 fev. 2015. 
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poderá retornar e oportunizar mais um encontro com o museu antes de sua visita com a 

turma.  

Figura 2: Fotografia da palestra com o professor 

 

Fonte: Acervo pessoal de Aterlane Martins (2015) 

 

Os professores, também, recebem o material do aluno – Expedição de Arte 

– Material de Apoio ao Aprendiz – um livrinho que traz textos, ilustrações e atividades 

que propõe uma reflexão sobre a exposição do qual ele se refere. O material é dado no 

dia da visita, de forma que os professores possam trabalhar com este material e propor 

novas atividades. 

Figura 3 – Capa do Catálogo do Aprendiz de Arte. 

 

Fonte: Acervo pessoal de Aterlane Martins 
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A segunda etapa do projeto – Uma expedição aos Museus – acontece com a 

visita mediada dos educadores com a turma pelas salas de exposição onde será gerado 

um diálogo sobre as temáticas e o conhecimento dos alunos e do educador museal. 

 

Figura 04: Fotografia da mediação com os alunos. 

 

Fonte: Acervo pessoal de Aterlane Martins (2015) 

 

Na terceira etapa chamada – Criando no Ateliê de Arte – os alunos põem em 

prática o que aprenderam durante a vista ao museu. Os educadores desenvolvem 

oficinas que trabalhem algo de alguma temática da exposição através de desenhos, 

pinturas, gravuras e/ou escultura, enfim, “esta etapa tem a duração de uma hora e os 

alunos podem levar suas “obras de arte”. Portanto, nesta etapa, os alunos exercitam o 

fazer artístico, aplicando a fruição obtida durante a mediação” (NUCLEO DE AÇÃO 

CULTUARAL EDUCATIVA, 2002). 

Figura 5 – Fotografia da Oficina Criando No Ateliê. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoa de Aterlane Martins (2015). 
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Em 2001 foi pensado através do núcleo e o NUACE a presença de auxiliares 

nas salas de exposição para apoio aos educadores. A presença dos mesmos é também 

um projeto de ação de inclusão de jovens adolescentes, estudantes do ensino médio e 

moradores da comunidade local ao CDMAC. 

Assim, o projeto funcionava e dava formas a outras ações educativas, vários 

profissionais de artes, educação, museologia e outras áreas também foram convidados a 

participar deste projeto para as oficinas de criações, também para formações com os 

educadores locais. O NUACE findou suas atividades no ano de 2003 e também deste 

mesmo ano cada museu compõe seu próprio núcleo educativo, devidos suas 

necessidades e áreas de trabalho.  

Para as mediações culturais o museu traz ações educativas e pedagógicas no 

trabalho com a dialogicidade, trazendo para o seu trabalho a “Pedagogia do Diálogo e 

da Pergunta”, método criado por Paulo Freire. Este método ajuda o indivíduo a 

compreender não somente os objetos geradores nas salas de exposição, mas também 

torna-se um veículo de formação do pensamento crítico e avaliativo.  

Bertolini (2001) em seus estudos sobre Paulo Freire nos fala que a 

pedagogia do diálogo de acordo com Paulo Freire não é apenas um método ou estratégia 

para o alcance de resultados, mas um fundamento da natureza humana e umas das 

opções por uma sociedade justa e igualitária, um posicionamento político.Trabalhar com 

a pedagogia do diálogo não é transferir o conhecimento, como se o individuo não fosse 

capaz de raciocinar sobre as informações que recebe, mas antes trocar experiências e 

saberes de forma mútua, midiatizadas pelo conhecimento. 

 

O conceito de dialogicidade para Paulo Freire vai além de uma ação 

comunicativa entre as pessoas. Significa a necessidade de resgatar a 

dimensão dialógica da aprendizagem, inerente a natureza humana, de 

compreender num processo coletivo de ação-reflexão, os 

condicionantes, a alienação, a determinação de classe; a 

problematização da própria vida; num processo dialógico, dá sentido 

aos conteúdos num processo contínuo de conscientização. Neste 

sentido, o ato educativo é profundamente político (BERTOLINI, 

2001, p 135). 

 

Já a pedagogia da pergunta é interligada ao diálogo, no sentido de 

interrogar, questionar para gerar uma troca de conhecimento e saciar as dúvidas, não 

questionar por questionar. Deixar o educando livre para obter e tirar suas curiosidades 

como nos afirma Paulo Freire e Faundez: 
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Um educador que não castra a curiosidade do educando, que se insere 

no movimento interno do ato de conhecer, jamais desrespeita pergunta 

alguma. Porque, mesmo quando a pergunta para ele, possa parecer 

ingênua, mal formulada, nem sempre é para quem a fez. Em tal caso, 

o papel do educador, longe de ser o de ironizar o educando, é ajudá-lo 

a refazer, fazendo melhor a pergunta (FREIRE e FAUNDEZ, 1985, p. 

25). 

 

Estes dois são de importância fundamental para a mediação, pois durante a 

mesma, estas pedagogias proporcionam uma comunicação e interação com quem chega. 

Pois quando o indivíduo adentra a instituição e observa aqueles objetos expostos, lê a 

temática da sala, já o leva a conhecimentos prévios associados aquilo visto e lido, e 

estes são relevantes e também interessantes para serem compartilhados com o grupo. 

Esta troca de conhecimento na proposta da Pedagogia do diálogo e da 

pergunta mostra que não só o educador é detentor de conhecimento, mas todos que 

estão presentes.  E estas pedagogias que são feitas pelo exercício dos educadores em 

ação para que haja o maior número de interação possível. 

Para fazer os visitantes entrarem nessa dinâmica, perguntas são 

desenvolvidas como forma de provocação de diálogo, já que a proposta é construir um 

novo saber histórico junto aos educandos, desmistificando algumas informações que 

chegaram até eles sobre os fatos históricos que dão forma aos discursos que compõe a 

historiografia cearense.  

Outras ações também se baseiam em outras teorias freirianas como a ação-

reflexão em que o indivíduo é um ser dialógico e em constante aprendizado. A educação 

na qual o museu traz e trabalha se desenvolve dessa maneira onde todos são seres em 

constante aprendizado, construindo e ressignificando saberes. Acerca disto e mais da 

relação da educação e da ação reflexão Melo, Sousa e Offrede (2005) nos dizem que: 

 

A educação é um ato de ação e reflexão permanente, que é possível ao 

homem, pois ele é um ser inacabado e que sabe da sua imperfeição, 

esta busca leva-o a sua perfeição. A educação, portanto implica numa 

busca que é realizada pelo homem, por isso o homem deve ser sujeito 

de sue própria educação, não podendo ser um mero objeto. Esta busca 

não acontece de forma exclusiva, individualmente, esta busca deve 

ocorrer junto com outras pessoas que também desejam ser mais como 

ele. Não há seres educados e não educados, todos estão em processo 

de educação, esta educação por sua vez não é absoluta e permanente 

(MELO; SOUSA; OFFREDE, 2005, S/P). 

 



67 

 

A criação de ações educativas que sejam usadas para a recepção do grupo 

que visita também foi pensada. A ideia de criar cenas de teatro ou até contações de 

história foi elaborada a partir da criação de textos desenvolvidos para trabalhar uma 

determinada temática e/ou introdução à visita ao museu voltadas para o público infantil.  

Aqui o auxílio do teatro como recurso pedagógico para o público infantil 

contribui para o processo de construção de conhecimentos, reflexão e aprendizado da 

criança de maneira lúdica e divertida. Este por sua vez vem sendo um instrumento de 

comunicação e linguagem desde os tempos antigos, e quando junto ao conhecimento de 

determinado assunto estabelece “o caminho de como ensino e aprendizagem pode ser de 

maneira atrativa e instigante, facilitando uma porta aberta para dentro de si mesmo e 

para outros mundos” (MACENA, 2008, p.3), ou seja, o teatro pode nos remeter ao 

contato e a experiências em forma de aprendizados, de maneira lúdica e pelas 

representações.  

Foi o caso do uso do teatro de fantoches que em um enredo trata das 

diferenças culturais e sociais relacionada à cor de pele com o nome “As aventuras do 

Menino Marrom e do Menino Cor de Rosa”
17

 baseado na obra de Ziraldo “O Menino 

Marrom” como podemos ver a seguir: 

 

Questões anunciadas pelo narrador da historinha “O Menino Marrom 

e do Menino Cor de Rosa”, adaptada do livro intitulado “ o Menino 

Marrom” de Ziraldo. A adaptação da historinha resultou da iniciativa 

da equipe de educadores/mediadores à frente da atividade aqui 

destacada. O teatrinho tem como proposta atingir crianças que 

abrangem a faixa etária de 07 a 11 anos (RIBEIRO e  SHIKI, 2010, 

S/P). 

 

Cenário, adereços, texto e dramatização fazem com que o individuo aprenda 

com a sua subjetividade e objetividade, pois “o ato de dramatizar está potencialmente 

contido em cada um, como uma necessidade de compreender e representar uma 

realidade” (RABELO, 2008, p.15). Logo o museu como campo de conhecimento e 

interdisciplinaridade, à arte não poderia estar fora dele. 

Também voltado para o público infantil foi criado oficinas de contação de 

histórias para a faixa etária de cinco a oitos anos. Histórias que permitam a reflexão a 

partir da exposição “Brinquedo: Arte em Movimento”
18

 que retrata o brinquedo e o 

                                                 

17
 Ver anexo. 

18
 Ver anexo 
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meio ambiente. As oficinas de contação de história utiliza a fábula e foi selecionado 

duas delas para a oficina: Ovelhinha Roxa e A Bonequinha Zarolha
19

.  

A contação de histórias e o museu unem-se em um processo educativo, 

interativo e transformador, fazendo com que a visita da criança ao museu seja marcante 

e lúdica, conhecedora da história e cultura do Ceará, pois “fornecer somente dados é 

eliminar o processo educativo, assim como negar o lúdico é deixar a educação carente 

de animo criativo” (RAMOS, 2001, p. 29). Desta forma pode-se despertar na criança a 

vontade de voltar muitas outras vezes ao museu. 

A criança aprende e se diverte tanto com o teatro ou com a contação de 

história descobrindo mais sobre a temática da exposição, dos valores da vida, de sua 

cidade e expandindo seus conhecimentos sobre sua identidade local. Reconhecendo-se, 

portanto, indivíduo fazedor de cultura, que é imprescindível para sua formação em 

dimensões emocionais, sociais e cognitivas. 

No ano de 2010 foi criado o projeto Museu Vai a Escola com o intuito de 

trabalhar tanto com o professor quanto com o aluno das comunidades ao redor do 

CDMAC e aproximar estes do museu. Segundo Ícaro Souza, atual coordenador 

pedagógico, diz que o projeto: 

 

“parte do pressuposto de que o museu tem que procurar outras formas de 

diálogo com o público escolar, o público que mais no visita. E no 

pressuposto em que há uma necessidade de preparação antes da visita deste 

público ao museu”(Souza, 2015). 

 

O projeto Museu Vai a Escola é realizado através da visita do núcleo a 

escola, e durante sua visitação é feita uma fala sobre as exposições que estão no museu, 

as de longa duração e temporárias, sobre as oficinas e mini-cursos que irão acontecer e 

por fim, são convidados a conhecer o MCC. Para o público infantil de quatro a dez anos 

a vista é feita de maneira lúdica, com uma peça teatral. Já para as demais faixas etárias 

uma conversa.  

Foi elaborado também um material didático em uma apostila para o 

professor, na intenção de que o mesmo se aproprie do espaço e o integre a sala de aula. 

Conforme a fala de Ribeiro e Shiki (2010), respectivamente coordenador pedagógico e 

assistente pedagógico do referido ano, nos dizem acerca do projeto que: 

                                                 

19
 Ver anexo 
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O intento é associar dois projetos num só: o trabalho tanto com os 

alunos quanto com os professores. Com os professores 

destacadamente, dedicaremos atenção as possibilidades que os 

professores têm ao associar os conteúdos curriculares empreendidos 

em sala de aula com os apresentados pelo museu (RIBEIRO e SHIKI, 

2010, S/P). 

 

Assim como o projeto Conhecendo e Aprendendo Com os Museus, citado 

anteriormente, também tem seus momentos baseados na proposta triangular em antes, 

durante e depois a visitação, mas com certas peculiaridades. Como falado anteriormente 

da rotatividade do núcleo, os projetos se findam, outros surgem, outros se ressignificam. 

Esta integração do museu com a escola é um desafio, mas que pode ser 

executada de maneira em que a educação seja o principal foco, onde os conteúdos da 

sala de aula possam fazer relação com os assuntos que estão no museu, para que a visita 

não seja algo que não tenha contexto com o que se estuda, pois: 

 

As relações entre instituições de ensino formal, como a escola, e de 

ensino não formal, como os museus, podem ser muito profícuas, caso 

seus profissionais de educação (professores e educadores de museus) 

estabeleçam canais de comunicação de troca de programas de ação 

educativa (ALMEIDA, 1997, p.55). 

 

Após a visita do museu a escola, a escola visita o museu, mas com a ação 

anterior, o olhar da turma de alunos e do professor já estão previamente preparados para 

o momento da mediação. Após a mediação é realizada uma oficina que integre o saber 

adquirido na mediação e o fazer. Este momento também é pensado e criado pelo núcleo, 

tendo como base alguma exposição. O projeto está atuante até os dias atuais. 

O projeto pedagógico foi construído coletivamente durante a gestão 

pedagógica de Núbia Agostinho e também se baseia na ação reflexão da teoria freiriana 

e também pautada na nova museologia na medida em que se constrói e reconstrói “por 

meio da ação dialógica, dinâmica, complexa e criativa” (SANTOS, 2009, p.64), também 

no caráter de cunho educativo que o museu já desenvolve desde a fundação do primeiro 

núcleo e todas as gestões dos coordenadores. 

O projeto pedagógico foi desenvolvido com base em objetivo geral e 

específicos que norteiam e dão base para o trabalho do Núcleo de Ação Educativa. 

Segundo consta no texto do projeto seu objetivo geral é “promover a formação de um 

público crítico, tendo como elemento de reflexão a diversidade do patrimônio cultural 



70 

 

das exposições, considerando as especificidades dos visitantes” (CUNHA; SANTOS, 

2013, s/p). E os objetivos específicos são: 

∙Integrar o Núcleo de Ação Educativa, ao Projeto Acesso, ao Núcleo 

de Mediação Sociocultural e ao Núcleo de Pesquisa do MCC, no 

intuito de trocar experiência e conhecimento, enriquecendo o processo 

educativo; 

∙Promover oficinas, palestras, encontro com diversos públicos, 

adequando os conteúdos a cada faixa etária e ao grau de instrução dos 

participantes; 

∙Elaborar materiais didáticos (publicação, jogos etc) para os 

professores e alunos, fomentando a reflexão sobre as exposições; 

∙Planejar por escrito as ações educativas para cada público do MCC, 

com o intuitito norteador de uma mediação de qualidade; 

∙ Contribuir com o Projeto Acessos, no sentido de implementar uma 

política de acessibilidade as exposições, confeccionar materiais que 

possam facilitar a mediação; 

∙Promover palestras, oficinas, minicursos sobre o patrimônio cultural e 

histórico de Fortaleza, bem como das exposições do MCC, para 

professores e alunos mediante o Projeto Museu Vai as Escolas; 

∙ Analisar as ações pedagógicas, no intuito de avaliar as atividades e as 

demais propostas efetivadas pelo Núcleo Educativo. (CUNHA; 

SANTOS, 2013, s/p, grifos do autor) 

 

Contudo, vemos que o projeto pedagógico para o Núcleo de Ação Educativa 

do MCC pontua seus objetivos pautados na preocupação da relação do museu com o 

visitante, dos educadores e da mediação com os visitantes e por fim das exposições com 

o visitante. Criando, desta forma, ações educativas e pedagógicas que tornem o trabalho 

didático e interativo, onde o visitante sinta-se confortável e tenha seu aprendizado 

baseado na reflexão crítica sobre as exposições, tendo por aparatos recursos 

metodológicos que propiciem o saber. 

Tendo em vista o Projeto Pedagógico acima podemos perceber sua relação 

com metodologias e pedagogias educativas voltadas para a aprendizagem e o saber. Esta 

preocupação é de cunho importante para que o museu seja um espaço educativo e 

transformador. Ribeiro e Shiki (2010) nos falam sobre esta relação do museu com a 

educação: 

 

O ato de educador no museu implica, como bem acentua Paulo Freire, 

na leitura que fazemos do mundo e das temporalidades nos quais 

estamos inseridos. O Museu é parte relevante dessa premissa: espaço 

de potencialidades múltiplas; de reflexão sobre o mundo e as 

temporalidades as quais nos apercebemos cotidianamente; de entender 

e tentar rever conceitos, valores e significados. O educar, pois, passa 

pelo crivo da problematização e pela comunicação/mediação com fins 

ao diálogo de fato. Vertente que orienta a dinâmica do Núcleo de 
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Ação Educativa do Memorial de Cultura Cearense – MCC. (RIBEIRO 

E SHIKI, 2010, S/P) 

 

Na coordenação atual o coordenador Ícaro Souza e o assistente de 

coordenação Júlio Cesar Valério, para além de desenvolverem ações educativas 

voltadas para a relação do educador, exposição e visitante, buscam também desenvolver 

atividades de formações para os educadores e auxiliares.  

Segundo Ícaro é importante que o núcleo pesquise e estude, não só, sobre as 

exposições que mediam, mas que tenham sua prática baseada na pesquisa e escrita 

acadêmica e: 

“saber o que estão produzindo, pois a atividade deles é muito a fala e se 

você não exercita a partir da escrita não haverá uma base. Então estamos 

nesse processo de estudo e escrita com eles” (Souza, 2015). 

 

É importante ressaltar aqui que o Núcleo de Ação Educativa se reuni 

também em forma de estudo e pesquisa para a elaboração do calendário de atividades. 

Este momento acontece desde sua fundação em encontros que podem ser mensais, 

quinzenalmente e/ou semanalmente, onde a escolha dos dias fica a critério de cada 

gestão. Atualmente o núcleo se reúne semanalmente, as sextas-feiras de 13h as 15h, 

horário em que não é marcado mediações, mas que ficam nas exposições alguns 

auxiliares para a realização de uma visita simples. 

As visitas ao Museu da Cultura Cearense ocorrem de três maneiras: visita 

simples, visita reflexiva e visita ampliada. A primeira se caracteriza por um momento 

mais informativo quando a mediação esclarece dúvidas e informações rápidas devido ao 

tempo do visitante, duram em média 40 minutos. 

A segunda visita, a reflexiva, se caracteriza em um momento de maior 

duração, onde a reflexão e problematização são estimuladas. Esta mediação dura em 

média 1 hora e 30 minutos. E a visita ampliada está em seu caráter de tempo maior, 

onde acontece para além da visita reflexiva e problematizadora, acontece também, após, 

oficinas, atividades e momentos pós-visitas. Nesta visita é onde mais ocorre os projetos 

que visam o antes, durante e depois da visita as exposições. Estas visitas são 

determinadas por quem o visita, mas para a visita reflexiva e a ampliada é necessário 

um agendamento prévio.  

Vemos o compromisso do Núcleo de Ação educativa desde seu surgimento 

até a atualidade com os processos de educação dentro do museu. O núcleo desenvolve 

atividades educativas com propostas didáticas e pedagógicas tornando o espaço em um 
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ambiente favorável ao ensino e à aprendizagem, onde não só os visitantes, mas toda a 

equipe e todo o museu aprendem e constroem coletivamente.  

Neste tópico buscamos mostrar as variadas ações desenvolvidas por este 

núcleo baseadas em teóricos, ações educativas que surgiram, saíram, outras que 

permanecem, mas que não findam o compromisso do núcleo com a educação e a 

comunidade. Cabe salientar que não falamos sobre todas, mas compreendemos seus 

objetivos a partir das que aqui foram expostas. Afirmando esta relação do museu com a 

educação visando a sua relação com a comunidade “a educação em museus visa a 

preservação do patrimônio cultural e natural através da participação crítica de toda a 

comunidade” (ALMEIDA, 1997, p. 54). 

 

3.2 Núcleo de Pesquisa Cultura e Memória – NPCM do MCC 

 

O museu é um espaço de pesquisa, não só para quem o busca para uma 

pesquisa acerca da temática que o museu trabalha, mas também para o próprio museu 

compor seu acervo, temática e exposição. A pesquisa está intrinsecamente ligada à 

instituição museológica, pois os museus são espaços de pesquisa que produz 

conhecimento e ciência, alem de desenvolver o debate crítico, a reflexão, a construção e 

reconstrução do saber. 

Se em um museu não houver pesquisa o espaço se torna um lugar sem 

qualidade, onde se esgota na falta de informações concretas. Para a realização de uma 

exposição é necessária muita pesquisa e estudo permanente para que a mesma tenha 

base teórica e metodológica. Segundo Bitter (2009), para a construção e o 

desenvolvimento das exposições, enredos textuais e temáticas “são orientados por 

longas pesquisas, envolvendo estudos, observações de campo e outros métodos de 

levantamento de dados. Esses mesmos procedimentos metodológicos podem ser 

adotados para se ampliar e atualizar diversos tipos de acervos” (BITTER, 2009, p.23). 

No ano de 2006 foi criado o Núcleo de Pesquisa Cultura e Oralidade com o 

objetivo de realizar estudos e pesquisas relacionadas à cultura popular do Ceará. O 

nome do núcleo de pesquisa foi mudado para Núcleo de Pesquisa Cultura e Memória – 

NPCM que traz para a sua ação vivências em lugares de memórias, com guardiões das 

memórias além de saberes e fazeres da cultura e da memória cearense e aquisição de 

acervo para o museu. A seguir podemos verificar a atuação do núcleo: 
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O Núcleo de Pesquisa, Cultura e Memória objetiva a realização de 

pesquisas a partir da observação, análise e interpretação do patrimônio 

cultural do Estado do Ceará. Visa fortalecer a produção de 

conhecimento no âmbito do museu. A pesquisa garante vitalidade ao 

MCC, agrega sentido ao acervo, cria base de informação para os 

usuários, formula conceitos e proposições para as exposições, estimula 

a reflexão e produção de interpretações do mundo e da sociedade  

(CENTRO DRAGÃO DO MAR DE ARTE E CULTURA, S/D). 

 

O NPCM se destaca por ir a campo e realizar estudos e pesquisas que se 

relacionam à temática e atuação do MCC. A pesquisa realizada pelo núcleo pode tornar-

se uma temática para exposição e também gerar publicações em livros, artigos e 

resenhas. Os atuantes nesse projeto são estudantes de graduação, pós-graduação e 

professores, geralmente da área das humanas. Os pesquisadores são bolsistas 

financiados pela Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa – FUNCAP.  

Segundo consta no texto do plano museológico do MCC, o núcleo se 

caracterizará por Alavancar pesquisas que proporcionem um foco para adquirir e 

descartar acervo para o museu, bem como as atividades de catalogação e estudo dos 

bens culturais para exposições. Ao núcleo também cabe a realização de projetos que 

tenham seu referencial na proposta museológica do museu com base em temas 

relacionados às linhas de pesquisa em memória e oralidade, trabalho e cotidiano, 

antropologia visual, cultura cearense dentre outros que norteiam a base do MCC. 

Ainda conforme o plano destacado, cabe ao núcleo o papel de desenvolver a 

parte técnica relativa ao desenvolvimento de organização da documentação encontrada e 

elaborada, das fontes escritas e orais, iconográfica e audiovisual. No entanto, estas 

atividades também se relacionam com o núcleo de documentação e o de mediação 

sociocultural. Também competi ao núcleo desenvolver capacitação e formação para os 

integrantes do núcleo para fins de maior aperfeiçoamento na área de trabalho, viabilizar 

todo o material necessário aos trabalhos desenvolvidos, organizar publicações e 

disponibilizar toda a pesquisa organizada para a comunidade. 

A pesquisa desenvolvida pelo núcleo do museu partem da necessidade do 

espaço museológico de gerar e propiciar a mesma para a comunidade. Estas pesquisas 

são desenvolvidas e apresentadas ao público através do acervo, das exposições e de 

publicações das quais qualquer individuo tem acesso a elas e que se tornam fontes de 

para outras pesquisas. Esse caráter de pesquisa, dentro da relação do museu e 
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comunidade sugere um espaço comunicativo, educativo e transformador. Fernandes 

(2007) nos aponta para esta responsabilidade do museu e acessibilidade para a pesquisa: 

 

Comecemos pela acessibilidade à informação. Qualquer pessoa 

interessada tem o direito de ter acesso à totalidade dos acervos 

públicos e essa é uma das responsabilidades dos museus, como 

também é a comunicação e a preservação desse patrimônio. O museu, 

como espaço voltado ao ensino, tem a obrigação de tornar público as 

mais diferentes formas de inserção entre a pesquisa e o visitante. A 

atuação dos profissionais de museus é, portanto, circunscrita a uma 

área em que o ensino e a formação interagem com a investigação 

científica (FERNANDES, 2007, p.106). 

 

As atividades do NPCM, segundo Laena (2009), desde a sua criação em 

2006 a 2008 foram desenvolvidas pesquisas relacionadas à cultura, memória e oralidade 

e também a busca de parcerias para a ampliação das atividades quando nos relata que: 

 

O grupo, denominado atualmente de Núcleo de Pesquisa Cultura e 

Memória, principia suas atividades no 1° semestre do ano 

mencionado, desenvolvendo ações de pesquisa e mobilizando esforços 

para a constituição de parcerias. Entre os anos de 2006 e 2008, o 

grupo desenvolveu ações relacionadas à cultura, à memória e à 

oralidade, debruçando-se sobre questões como: arte e cultura popular; 

cotidiano; trabalho e religiosidade; memórias da cidade; memórias de 

luta; saberes médicos e culinários locais (LAENA, 2009, p. 13). 

 

Em 2009, o NPCM, com artigos desenvolvidos pelos próprios 

pesquisadores, fez sua primeira publicação no formato de livro tendo como tema o 

movimento político realizado pelos cidadãos cearenses  no ano de 1942 conhecido como 

“Quebra-quebra”
20

. A temática surgiu a partir da exposição Memórias da Cidade
21

, em 

2006, que tratava sobre a cidade de Fortaleza até 1950 através de fotografias, e que veio 

gerar uma pesquisa em campo e bibliográfica maiores para o núcleo. Rolim (2009) fala 

desta relação das pesquisas do NPCM com o MCC: 

 

É válido destacar que o investimento feito pelo NPCM vai ao encontro 

das construções de temáticas expositivas e da constituição de acervos 

no museu, bem como abre a possibilidade de diálogo como acervos 

particulares, geradores de novos acervos, exposições, publicações, 

teses e ensaios (ROLIM, p.14, 2009). 

                                                 

20
 Ver mais sobre esse fato histórico acontecido no município de Fortaleza no álbum fac-similar: O 

Quebra-quebra de 1942 em Fortaleza de Thomaz Pompeu Gomes de Matos e memórias de um dia.  
21

 Ver anexo 1. 
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No ano de 2008 surge um novo projeto a ser desenvolvido e realizado pelo 

núcleo: O Projeto Comida Ceará. Tal projeto visa, a partir da pesquisa etnográfica 

mapear e divulgar as práticas alimentares dos quatro cantos do Ceará. Um projeto que 

busca ver os hábitos alimentares como um patrimônio imaterial que traz em suas raízes 

a diversidade e as tradições da alimentação dos municípios do Ceará e suas 

caracterizações com seus locais de produção e consumo. Outro objetivo do projeto é a 

divulgação dos saberes e fazeres da gastronomia popular em que o Ceará possui. 

 

Nas pesquisas – em casas ou restaurantes de “comida típica” – é 

possível perceber um conjunto de produtos cultivados, memórias, 

pratos, modos de fazer, utensílios e espaços (e sua decoração). O 

Projeto Comida Ceará veio com o objetivo de apontar caminhos e 

formas dos sistemas alimentares cearenses e seus respectivos 

testemunhos sobre ingredientes, tecnologias, cardápios, rituais do 

comer no cotidiano e nas festas!  Promovendo assim a diversidade 

cultural do nosso Ceará (LAENA, 2012, p.104). 

 

O referido projeto tem como eixo “estimular a interpretação dos 

significados possíveis que a alimentação assume na vida local e documentar acervos, 

valorizando e divulgando esse patrimônio, através de ações como exposições e 

publicações” (CENTRO DRAGÃO DO MAR DE ARTE E CULTURA, S/D). Além de 

promover rodas de diálogos, palestras, cursos e oficinas para fins de divulgação e 

conhecimento do projeto que se pesquisa e dos conteúdos e acervos que se constroem. 

Na fala de Laena (2012) podemos ver a ideia do que busca saber e pesquisar o projeto: 

 

É quem come, onde come, quando come, por que come. A gente não 

quer só a receita, entendeu? Então a gente chega naquele informante 

que tem uma história para contar sobre o lugar, uma história para 

contar sobre a vida dele, antes de chegar a falar no alimento, antes de 

falar sobre a passagem daquela receita para o filho e para o neto etc, 

enfim, procuramos pela comida, marcas de identificação, nossas 

referências, costumes.  (LAENA, 2012, p.104) 

 

Desde sua criação, o projeto já realizou pesquisa em campo em mais de 100 

localidades de 63 municípios do Ceará. Esse percurso e pesquisa gerou 48 mil 

fotografias, 330 horas de entrevistas e relatos orais sobre o universo da comida e mais 

de 1.500 objetos. A partir destas, o NPCM vem desenvolvendo palestras e debates 

acerca do tema gerando a produção e divulgação dos saberes gastronômicos populares 

dos locais visitados.  
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Como exemplo disto, um diálogo cultural foi realizado no dia 27 de maio de 

2011 acerca do baião de dois, um alimento bastante popular do nordeste, com o tema “O 

sagrado baião de dois”, onde se destacam seus aspectos nutricionais e culturais. Outro 

evento relacionado ao projeto ocorreu no dia 29 de julho de 2011, onde duas integrantes 

do núcleo realizaram um debate sobre cozinhas regionais. A temática deste debate 

mencionado se caracterizou pelo o contato com as cozinhas regionais visitadas durante 

as pesquisas em campo. Os encontros são de acesso livre para toda a comunidade.  

O MCC pretende desenvolver uma exposição de longa duração com a 

pesquisa acervo coletado deste projeto, além de outras ações com o mesmo como nos 

fala Valéria Laena quando diz: 

 

“Eu gostaria muito de fazer um encontro com chefes e mestres do 

sabor , como a gente estar chamando, que são personagens que a 

gente encontrou no interior que tem muito conhecimento sobre o 

prato, ou tem domínio sobre os locais e plantações e produzido 

naquelas localidades”(LAENA, 2015) 

 

O projeto Comida Ceará no presente momento se encontra parado devido a 

questões financeiras, mas o núcleo continua a busca por parcerias para que o projeto 

retorne e os planos criados no processo de desenvolvimento do mesmo deem 

continuidade. No entanto, podemos ver o compromisso do MCC através do NPCM com 

a pesquisa, comunicação e educação, pois “não se trata da pesquisa que se esgota na 

mera descrição e análise dos objetos. A pesquisa alimenta todas as ações museológicas 

em processo” (SANTOS, 2008, p.94). 

Este compromisso com a pesquisa e educação proporciona não só ao 

visitante do museu, mas toda a comunidade a difusão dos saberes científicos entre a 

teoria e o empírico, e também o saber popular. Conforme nos diz Bitter (2009) “alguns 

museus possuem setores de pesquisa, difusão e educação. Os profissionais envolvidos 

nessas áreas podem estar comprometidos com a produção de conhecimentos e com 

formas de ampliar seu acesso” (BITTER, 2009, p.28). 

O Núcleo de Pesquisa Cultura e Memória traz a característica de um espaço 

que produz e divulga pesquisa junto com outros núcleos que formam o Museu da 

Cultura Cearense, tornando o espaço em uma instituição que tem compromisso com o 

ensino e aprendizagem numa relação intrínseca com a educação. 
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3. 3 Núcleo de mediação sociocultural do MCC 

 

O Núcleo de Mediação Sociocultural é um núcleo que funciona dentro e 

fora do museu. Age nos territórios de Fortaleza, reconhecidos pelo MCC como locais de 

memória, proporcionando uma integração do museu com a comunidade. Desenvolve 

trabalhos com a inclusão social e a acessibilidade para deficientes, Visando assim, 

mediar um diálogo com os diversos públicos que o museu recebe.  

Por que só a comunidade visita o museu e o museu não visita a 

comunidade? Esta pergunta não está associada com a prática do MCC através Núcleo de 

Mediação Sociocultural a partir de sua integração com a comunidade. É importante para 

um museu que não somente abra suas portas para a visitação, mas que integre a 

comunidade ao mesmo numa relação de apropriação e vivências.  

Quando o museu e a comunidade caminham juntos há uma abertura para a 

integração e a diálogo e construção dos mesmos desenvolvendo uma história que poderá 

ser representada e apresentada. Se a comunidade não se identifica com o museu ou se 

sente excluída do mesmo não há razão deste museu integrar-se naquela comunidade. 

Assim o museu deve andar e trabalhar junto com a comunidade. Acerca desta integração 

Pinto (2013) nos diz que:  

 

É com esta abertura que se entende que os museus podem desenvolver 

um trabalho significativo com o qual as comunidades se identifiquem, 

partindo do princípio de que são estas as detentoras do processo de 

produção cultural. O qual, tratando-se de um procedimento ativo em 

constante recriação tem intrínseca uma ligação com o presente, sendo 

indispensável uma relação de proximidade com os atores deste 

patrimônio, na sua partilha e reinterpretação de forma contínua 

(PINTO, 2013 p.03). 

 

Esta função socioeducativa do museu ancorada no diálogo e na interação 

com a comunidade está prevista pelo Conselho Internacional de Museus – ICOM, onde 

Geoffrey Lewis, presidente do comité de éticas do ICOM, diz que “os museus têm o 

importante dever de promover o seu papel educativo e atrair maiores audiências da 

comunidade, localidade ou grupo que representa. A interação com a comunidade e a 

promoção do seu patrimônio fazem parte do papel educativo dos museus” (LEWIS, 

2004, p. 01). 
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Logo, esta interação através da mediação sociocultural faz parte do papel 

educativo do museu e que através dela será criada afinidades entre a instituição 

museológica e a comunidade. Esta interação teria como foco principal fazer educação, o 

ato de conhecer, reconhecer e identificar sua cultura e patrimônio num processo de 

aprendizagem e conhecimento. Como resultado, o museu pode vir a criar, com acervo 

adquirido nesta interação, exposições que propagam o saber e a diversidade da 

comunidade integrando a mesma ao museu e vice-versa. 

 

O acervo do museu reflecte o patrimônio cultural e natural das 

comunidades da qual provem. Como tal, poderá ter um valor que vai 

além da propriedade comum e que pode envolver fortes afinidades 

com a identidade local, regional, nacional, étnica, religiosa ou política. 

É por isso, importante que a política do museu leve em consideração 

estas responsabilidades (LEWIS, 2004 p.12). 

 

O núcleo desenvolveu o projeto Museu e Cidadania Cultural que busca 

através do contato da comunidade com o museu realizar pesquisas e formações sobre 

conceitos de museu, cultura, memória, identidade e patrimônio cultural além de buscar 

trabalhar com os participantes um resgate e descobertas do patrimônio da comunidade 

em que moram. Sobre o projeto podemos ver mais a seguir: 

 

Curso de capacitação para jovens lideranças das comunidades 

localizadas nas proximidades do Centro Dragão do Mar de Arte e 

Cultura, com o objetivo de promover a inclusão dos coletivos 

distanciados do acesso aos bens culturais. A partir de visitas a museus 

e espaços culturais, práticas de pesquisa sobre o patrimônio da 

comunidade e produção de exposições na comunidade onde vivem, os 

alunos e alunas compreendem o patrimônio cultural e natural como 

um resultado de práticas sociais e culturais de múltiplos e diferentes 

agentes socioculturais, além de incorporar sentimentos de 

pertencimento e reconhecimento do outro (a), adquirir novos 

conhecimentos e experiências e participar do mercado de trabalho 

museológico. (CENTRO DRAGÃO DO MAR DE ARTES E 

CULTURA, S/D) 

 

 

Este núcleo trabalha com os patrimônios culturais, sejam materiais ou 

imateriais, de Fortaleza, e resgatando uma identidade para a inclusão social. Constrói 

junto com a comunidade uma apropriação e reapropriação do seu espaço enquanto um 

espaço que carrega histórias e memórias. 

Pensar sobre a relação que estabelecemos com nosso bairro, que lugares, 

pessoas e manifestações nos identificamos e que estão presentes em nosso cotidiano faz-
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nos refletir sobre o nosso meio social e nossa história dentro dele. Identificar o 

patrimônio cultural não está somente associado com o que os órgãos que trabalham com 

o patrimônio histórico, artístico e cultural definem como patrimônio do município, 

estado ou país, mas também nós, como cidadãos fazedores de história e cultura, 

identificamos e elegemos nosso patrimônio, seja material ou imaterial. 

A história que temos com nosso espaço e cotidiano nos remetem a 

lembranças que podem ser individuais ou coletivas e a troca dessas vivencias permeiam 

o universo popular que se entrelaçam na memória do outro com a nossa. Essa 

identificação torna o individuo mais consciente do seu bairro gerando uma consciência 

cidadã de apropriação, conservação, valorização e bem estar.  

Em 2010 o núcleo executou um projeto com 30 jovens moradores da  

comunidade Moura Brasil, localizada na região de Fortaleza. Nesta comunidade foi 

desenvolvido um curso que visava capacitar e fornecer suporte teórico necessário para 

que os alunos pudessem realizar uma pesquisa sobre patrimônio cultural dentro do 

próprio bairro. Após a formação inicial, os jovens de modo coletivo identificam e 

descobrem o que para eles, enquanto membros da comunidade, é patrimônio cultural 

dentro do bairro. 

O projeto Museu e Cidadania Cultural junto com os jovens da comunidade 

Moura Brasil desenvolveram uma cartilha com o processo do curso (Ver figura 6) onde 

mostra a catalogação dos patrimônios elegidos por eles em seu bairro. Pessoas, lugares e 

manifestações se fazem importantes para o reconhecimento dos mesmos em uma 

relação de afetividade, simbolismo, heranças e permanências. 

Figura 6: Capa da cartilha 

 

Fonte: Acervo do NUDOC (2015). 
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Essa relação entre museu, comunidade e educação patrimonial estabelece 

vínculos afetivos, formativos e construções museológicas. Este projeto desenvolvido 

com os jovens da comunidade não culminou somente em uma cartilha do processo, mas 

também em uma exposição temporária dentro do MCC. Sobre esta integração do museu 

com a comunidade o MCC em sua fala na cartilha nos diz que: 

 

O Memorial da Cultura Cearense compreende que a relação museu e 

sociedade ultrapassa o espaço físico do museu, por meio de ações 

educativas e museológicas, desenvolvidas e parceria com diversos 

segmentos sociais, tais como comunidades, meio acadêmico, 

instituições etc. Essa expansão da atuação do museu possibilita trocas 

enriquecedoras, contribruindo para o desenvolvimento social e 

Humano (NÚCLEO DE MEDIAÇÃO SOCIAL CULTURAL, 2010, 

p.01). 

 

A exposição temporária construída a partir da experiência vivenciada 

durante este curso através do Núcleo de Mediação Sociocultural e os 30 alunos 

moradores da comunidade Moura Brasil teve como nome “Trilhos da Memória: 

Conhecendo o Moura Brasil”. A exposição foi lançada a céu aberto na Praça da 

Muriçoca no bairro Moura Brasil. 

No ano de 2011, o Projeto Museu e Cidadania Cultural abrange outro bairro 

de Fortaleza, o bairro do Mucuripe. Em parceria com um outro projeto do bairro, a 

ONG Enxame realizou um curso de formação com a mesma proposta do anterior, citado 

acima. Com duração de dois meses, teve a  participação de 20 jovens moradores do 

bairro. 

Tendo como formação a educação patrimonial, que busca valorizar os bens 

culturais os jovens também partiram de suas memórias e relações com o bairro na busca 

de identificar os bens materiais e imateriais do Mucuripe. Foram dois meses de 

pesquisa, entrevistas, registros e catalogações de histórias e memórias que formam os 

patrimônios do bairro. Dando espaço as lembranças e esquecimentos os jovens buscam 

as raízes do bairro até sua contemporaneidade na busca da preservação e valorização do 

seu espaço e morada. Como nos diz Soares e Klamt (2004) falam sobre as melhores 

formas de pensar, lembrar e assegurar a identidade mediante a educação: 

 

A melhor forma de conservar a memória é lembrá-la. A melhor forma 

de contar a história é pensá-la. A melhor forma de assegurar a 

identidade é mantê-la. Tudo isso se faz mediante a Educação, e educar 
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para preservação, conservação e valorização é chamado de Educação 

Patrimonial (SOARES e KLAMT, 2004 p. 56). 

 

A culminância desta experiência também gerou uma exposição para a 

comunidade intitulada “O Mucuripe no mar das memórias”. A exposição ficou aberta ao 

público durante um mês na sede da ONG Enxame no Conjunto Santa Terezinha – 

Mucuripe. A exposição faz uma reflexão sobre o cotidiano dos jovens atuantes no 

projeto a partir de seus contextos políticos, sociais e econômicos, culturais e religiosos. 

Segundo descrição no blog da ONG Enxame a exposição “possibilita um 

mergulho nas sabedorias dos moradores, manifestações artísticas, sombras geradas pela 

violência, lutas pelos espaços, enfrentamentos das difculdades provocadas pela falta de 

políticas públicas, ou seja, marés serenas, agitadas, intempestivas. Marés da vida!” 

(PROJETO ENXAME, 2011, S/P).  

A inclusão social está relacionada ao ato de existir a exclusão, esta que tira 

os direitos de um cidadão em segmentos da sociedade que são garantias em constituição 

nacional do ser humano. Essa exclusão muitas das vezes acontece pela etnia, classe 

social, idade, gênero, sexualidade, portadores de deficiência e dentre outras 

característica.  

A inclusão social de todos é garantir seus direitos e deveres tornando cada 

individuo participante dos processos da sociedade garantindo seu direito a saúde, 

educação, lazer e as oportunidades iguais, evidenciando o respeito a diversidade. É um 

ato político e educacional onde cada um desenvolve suas potencialidades e exerce sua 

cidadania. Freire (2008) nos fala sobre a inclusão e sua relação na sociedade e na 

educação: 

A inclusão é um movimento educacional, mas também social e 

político que vem defender o direito de todos os indivíduos 

participarem, de uma forma consciente e responsável, na sociedade de 

que fazem parte, e de serem aceites e respeitados naquilo que os 

diferencia dos outros. No contexto educacional, vem, também, 

defender o direito de todos os alunos desenvolverem e concretizarem 

as suas potencialidades, bem como de apropriarem as competências 

que lhes permitam exercer o seu direito de cidadania, através de uma 

educação de qualidade, que foi talhada tendo em conta as suas 

necessidades, interesses e características. (FREIRE, 2008, p.05) 

 

O museu é um espaço para todos, um espaço para a diversidade onde 

qualquer individuo pode adentrar e aprender mais com o que se está propondo ali. Logo 

os museus devem pensar suas propostas metodológicas e pedagógicas para que nenhum 
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indivíduo se sinta excluído do espaço desde a criança ao idoso, gerando um espaço 

acessível.  

A acessibilidade vem nos últimos anos gerando desafios as gestões 

museológicas para pensarem e executarem projetos que inclua o deficiente 

proporcionando estrutura e métodos apropriados. Adentrando no universo da inclusão e 

acessibilidade ao cidadão sua existência é reconhecida, suas necessidades supridas e 

cria-se um espaço no qual eles podem contribuir e sentirem ativos no processo de 

construção de conhecimento. Segundo Moreno a exclusão relacionada a deficiente está 

relacionada a construções sociais errôneas (2014): 

 

Pessoas com dificuldades de acesso, físicas, visuais, cognitivas e 

auditivas vivem de maneira acentuada a desigualdade social por que 

suas trajetórias se marcam pela discriminação e exclusão, em razão de 

predominância de concepção social erronea que gera a discriminação 

exclusivamente pelos atributos pessoais e individuais, o que afeta 

profundamente o acesso à educação continuada, a emprego digno, a 

espaços de participação cidadã e a serviços, bens e produtos culturais 

(MORENO, 2104, p. 16). 

 

A acessibilidade nos museu é garantida com um museu que em sua estrutura 

física e arquitetada possuam mobilidade, assim como ações educativas e funcionários 

capacitados a execução do trabalho, pois “não basta apenas legislação específica, pois 

não tem garantido condições reais de participação ativa em espaços sociais de 

cidadania” (MORENO, 2104, p. 16). Sarraf (2006) dialogando sobre o museu e a 

acessibilidade também nos diz mais sobre: 

 

A acessibilidade torna o museu mais atrativo para um maior número 

de visitantes potenciais. As rampas para pessoas em cadeiras de rodas 

também são úteis para carrinhos de bebê; e sinalizações e 

identificações de peças em letras grandes também facilitam a leitura 

de crianças e de pessoas da terceira idade, por exemplo. No entanto, o 

grande desafio hoje é tornar a informação acessível e eliminar as 

barreiras mais difíceis, as atitudinais (o pré-conceito de cada 

indivíduo). (SARRAF, 2006, S/P)  

 

O Museu da Cultura Cearense através do Núcleo de Mediação Cultural e a 

gerente do museu, Márcia Bitu Moreno
22

 desenvolveram um projeto onde a 

acessibilidade faz parte das atividades e do museu. O Projeto Acesso é um projeto que 

                                                 

22
 Atual gerente do Museu da Cultura Cearense. 
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desenvolve suas atividades ligadas à inclusão e acessibilidade a pessoas com 

deficiência, baseado na pesquisa, educação, ações museológicas e socioculturais.  

Criado no ano de 2006 o projeto conta com educadores do museu com 

deficiência visual, exposições táteis e com legendas em Braille, estrutura no prédio do 

museu equipada para a visitação de deficientes visuais. Também realiza seminários, 

oficinas com os educadores do museu, visitantes e público em geral. A seguir podemos 

observar a imagem de uma exposição na qual um deficiente visual tem a experiência 

tátil de conhecer o objeto. 

Figura 7: Exposição Vaqueiros/ Objetos religiosos 

 
Fonte: foto Marina Cavalcante/ acervo Dragão do Mar (2015). 

 

O acesso ao conhecimento, a educação e ao trabalho desenvolve um lugar 

acessível para o individuo com necessidades físicas, psíquicas ou motoras. O MCC 

possui em seu quadro de funcionários atualmente três pessoas com deficiência visual, 

dois educadores e um assistente pedagógico desenvolvem seus trabalhos construindo 

metodologias e ações que garantam a acessibilidade, compreensão e inclusão dos 

visitantes com necessidades especiais.  

Júlio Cesar Valério, atual assistente pedagógico do MCC atua no Núcleo de 

Ações Educativas e no núcleo de Mediações Sociocultural no Projeto Acesso, já 

trabalhou também como educador do espaço e em entrevista para esse trabalho nos 

conta como e quais atividades e ações a equipe do projeto desenvolve: 

 

“Procuramos desenvolver textos em Braille, maquetes e desenhos táteis, 

réplicas em esculturas, audiodescrição e para os deficientes auditivos, a 

janela LIBRAS. Além disso, o projeto procura desenvolver mediações 
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acessíveis, isto é, procuramos elaborar estratégias educativas para mediar 

com os grupos de deficiência para que a linguagem da exposição esteja ao 

alcance deles (Valério, 2015). 

 

O projeto conta com parcerias com instituições da Cidade que atuam com 

trabalhos voltados ao público com necessidades especiais como o Instituo dos Cegos do 

Ceará, Institutos dos Surdos do Ceará, Assosciação de cegos do Estado do Ceará e o 

Setor de Braille da Biblioteca Pública Menezes Pimentel. 

Os educadores do MCC também recebem cursos e atividades de capacitação 

para realizarem seu trabalho de maneira apropriada (ver figura 8). Possibilitando a 

participação, interação e dialogo entre o MCC e a comunidade das pessoas com 

deficiências na construção do saber e do conhecimento da cultura do Estado. 

Figura 8: Formação de educadores do MCC. 

 

Fonte: Foto Edén Barbosa/ Acervo do Dragão Do Mar (2015). 

 

Segundo Júlio Cesar Valério o Projeto Acesso já desenvolveu diversas 

ações desde 2006 até aqui, entre elas as exposições “Diálogos” (2011), “Cariri 

Revisitado” (2008), “Brinquedo, A Arte do Movimento” (2008-2014), “Brincadeiros e 

Brincadeiras” (2009), “Na Ponta dos Dedos” (2009-2010), entre tantas, trabalham com 

ações que incluísse diretamente esse público, com ações de inclusão e sócio educativas. 

Moreno (2014) diz que: 

 

No planejamento educativo do Projeto Acesso, o principal desafio é 

propiciar o envolvimento ativo, autônomo e multissensorial de 

usuários do Museu da Cultura Cearense – MCC – para garantia de 

vivência de experiência instigantes, reflexivas e identitárias, bem 

como diferentes tipos de aprendizagem e conhecimento (MORENO, 

2014, p. 25). 
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Atualmente por ser uma exposição de longa duração, “Vaqueiros” conta 

com um projeto acessível, desde seu conceito expositivo até as mais diversas 

ferramentas de acessibilidade como, por exemplo, o uso de objetos para serem tocados e 

sentidos e textos em braile de toda a exposição. Tal projeto de acessibilidade da 

exposição “Vaqueiros”
23

 surgiu no ano de 2013 e está presente até a atualidade.  

Assim o Núcleo de mediações Socioculturais vem desenvolvendo suas 

ações com trabalhos voltados a comunidade, a inclusão e acessibilidade, desenvolvendo 

educação patrimonial e tornando o individual conhecedor de suas raízes, histórias e 

culturas, não importa quem e que característica este individuo traz consigo, todos tem 

lugar para a construção do conhecimento dentro e o fora do museu. 

 

3.4 Núcleo de documentação e conservação do MCC 

 

O Núcleo de documentação e conservação é responsável pela parte mais 

técnica relacionada ao acervo e a documentação, como vemos no próprio nome do 

núcleo. O núcleo é responsável pelo banco de dados de todas as coleções e objetos do 

MCC e utiliza-se de um programa ofertado pelo Museu Nacional de Belas Artes – RJ. 

Para sua estrutura para guarda de acervo e conservação o núcleo foi financiado pelo 

governo local e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDES. 

O acervo é um conjunto de bens dinâmicos e materiais em transformação, 

não somente uma coleção é propriedade do museu e também de toda a comunidade, 

segundo Santos (2008). No MCC o núcleo trabalha com este acervo e “é um 

instrumento importante para a preservação e o desenvolvimento de práticas 

museológicas dirigidas às atuais e futuras gerações, possibilitando o acesso participativo 

a um acervo referencial do patrimônio material e imaterial do povo cearense (CENTRO 

DRAGÃO DO MAR DE ARTE E CULTURA, S/D). 

A documentação não se restringe ao registro do acervo, mas também um 

produtor de conhecimento, elaborado no processo educativo por meio das ações de 

pesquisa, criados e adaptados para sua realidade local (SANTOS, 2008). E a 

conservação destes é de grande relevância para que se preserve a estrutura material que 

vêm a ser fonte de saberes e conhecimentos, objetos geradores de pesquisa e reflexão. 

                                                 

23
 Ver anexo 1. 



86 

 

Existem dois tipos de acervos: o institucional e o operacional. O acervo 

institucional é constituído por seu valor sócio histórico, ou seja, objetos que são ou 

foram utilizados pelo homem que não necessariamente precisam ter destaque estético, 

mas que participaram da produção cultural da sociedade. Santos (2008) cita exemplos 

destes: 

Ao acervo institucional devem ser associados também os materiais 

arquivísticos e iconográficos, tais como fotografias, plantas, maquetes, 

depoimentos e testemunhos de várias naturezas, bem como toda a 

documentação urbana, coletados por meio de pesquisas sociológicas, 

históricas e antropológicas (SANTOS, 2008, p. 36). 

 

O acervo operacional está relacionado ao espaço, paisagem, estruturas, 

monumento, equipamentos ,“percebidos não só em sua carga documental, mas na sua 

capacidade de alimentar as representações urbanas” (SANTOS, 2008, p. 36). O MCC é 

possuidor destes dois tipos de acervos e conta com um espaço físico e estruturado com 

tecnologias para que possa salvaguardar aproximadamente “5.630 objetos, 1.150 

fotografias em papel, 48.000 imagens digitais, 330h de acervo oral, 5.000 cromos, 1.150 

fotografias em papel, 10.000 folhetos de cordel” (CENTRO DRAGÃO DO MAR DE 

ARTE E CULTURA, S/D). 

Atualmente este núcleo é composto por duas técnicas responsáveis pelas 

ações deste núcleo, este ultimo também dialoga diretamente com os três outros. Assim 

formam os núcleos do MCC que trabalham para a execução e atuação do museu para a 

sociedade com pesquisa, educação, comunicação, conservação e responsabilidade 

social. 
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4 ESTUDO E REFLEXÃO DAS FALAS E APROPRIAÇÕES SOBRE O MCC 

 

Neste capítulo teremos por objetivo analisar e refletir as apropriações que 

alunos visitantes do museu passam a deter a partir da sua visita ao mesmo. Tendo em 

vista o capítulo anterior no qual buscamos mostrar a existência e trajetória das ações 

educativas desenvolvidas pelo Museu da Cultura Cearense com suas proporções e 

finalidades ao público visitante do museu e a comunidade, neste capítulo buscaremos 

ouvir e analisar as apropriações do visitante. 

Dentro do estudo realizado nos capítulos anteriores em que o individuo 

através da mediação e das ações educativas aprende mais sobre história, a memória e a 

cultura do Ceará, reflete seu lugar social e troca experiências na construção de saberes 

individuais e coletivos, buscaremos responder a seguinte pergunta; como se dá a relação 

do espaço museológico com a educação a partir do conhecimento adquirido pelo 

visitante? Estas ações educativas desenvolvidas pelo MCC atingem aos visitantes? Ou 

ele entra e sai do museu sem compreender os assuntos que o museu se propõe a oferecer 

para a comunidade? 

Entendemos que não basta o museu criar ações educativas que possibilitem 

a educação patrimonial que ele se propõe em conduzir se o público que o visita não 

consegue ser atingido pelas metodologias e ações do mesmo. Pensando nesta hipótese 

e/ou proposição buscaremos através de uma pesquisa em campo analisar as 

apropriações do que o visitante tem a dizer, obtendo assim, um feedback sobre os 

conhecimentos e apropriações do público com o museu. Pois, o fato dos museus terem 

ações educativas é de grande relevância, mas se essas ações não aproximarem o publico 

com o ideal da proposta da ação, ou seja, não atingirem sua razão de essência não 

adianta sua existência. 

Esta ação em ouvir o que o visitante tem a dizer sobre seus conhecimentos e 

apropriações desenvolvidos a partir do contato que tiveram com a exposição leva o 

mesmo a sentir-se sujeito participante e ativo “na partilha de suas experiências pelo 

diálogo, abre caminhos para uma participação responsável” (SCHRAM E 

CARVALHO, 2015, p.03). Efetivando o processo educacional de inserção do sujeito e 

valorização de sua experiência, conhecimentos e apropriações. Schran e Carvalho nos 

dizem mais sobre isso: 

Tal afirmativa conduz a realização de uma prática pedagógica não 

apenas ao nível da escola, mas também, da comunidade de inserção 
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dos sujeitos, portanto a valorização da experiência cotidiana como 

forma de transformação na medida em que se torna capaz de 

responder às necessidades, nas próprias especificidades culturais, 

resultado da vida do povo (SCHRAM E CARVALHO, 2015, p. 03). 

 

Não pretendemos aqui fazermos uma avaliação sobre o museu desta 

pesquisa através das narrativas e apropriações feitas pelos visitantes, mas com isso 

refletirmos suas falas e construirmos um elo entre o MCC e a educação a partir da 

experiência vivenciada por eles no museu. Pretendemos ouvi-los como participantes 

ativo no processo de ensino e aprendizagem realizado e verificar o alcance das 

propostas educativas do MCC para com o público visitante. 

 

É preciso que façamos o público se sentir parte do processo, da vida 

do museu. As ideias devem ser essenciais e acessíveis a todos, 

adaptando-se a um nível médio de conhecimentos. É preciso socializar 

o homem, influenciando-o de forma que ele, ao sair do museu, possa 

seguir atuando com a liberdade e o conhecimento de si mesmo e da 

coletividade para o desenvolvimento de sua sensibilidade. (FRANCO, 

2005, p. 137) 

 

Para a realização destes objetivos pensamos em referências teóricas e 

metodologias que dessem aporte e fundamentação a esta fase empírica nos baseando em 

nosso primeiro capítulo desta dissertação e em ações educativas desenvolvidas pelo 

próprio MCC vista no segundo capítulo.  

Também trabalhamos com a proposta triangular de Ana Mae Barbosa e que 

é utilizada pelo MCC, já visto anteriormente no segundo capítulo, com base em três 

momentos: antes, durante e depois. O fazer, apreciar e contextualizar, não 

necessariamente com esta ordem nos permite colocar exercício a relação da teoria com a 

prática, da ação a reflexão ou seja, com a práxis.  

A proposta triangular inicialmente foi criada para uso na arte e educação, 

partiu como campo de criação dentro de um museu de arte contemporânea, mas a 

mesma foi sendo utilizada e ressignificada em vários outros contextos e métodos. 

Segundo Barbosa “hoje ela continua sendo transformada. É muito importante que a 

gente entenda que a metodologia é feita por cada professor. A gente dá abordagens 

metodológicas, mas a metodologia é feita por eles” (BARBOSA, 2013, S/P). 

Essas ressignificações que possam ocorrer sobre a proposta se dar por que 

pode ser utilizada a partir de “qualquer conteúdo, de qualquer natureza visual e estética, 

pode ser explorado, interpretado e operacionalizado através da Proposta Triangular” 
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(BARBOSA, 1998, p38). Também utilizamos as proposta triangular de acordo com 

nossas necessidades, logo ressignificamos alguns processos do quais veremos mais 

adiante. 

O público visitante com o qual escolhemos para trabalhar esta proposta de 

reflexão sobre as apropriações a cerca do museu desta pesquisa foi com a escola. A 

escola tem sido o maior público de visitante no Brasil, segundo Koptcke (2001) em 

comparação aos públicos de museus da Europa ou dos Estados Unidos. No MCC a 

frequência de escolas que agendam sua visita ao museu também é consideravelmente 

relevante e a procura pelas mesmas tem crescido cada vez mais nos últimos anos, e 

como já vimos no capítulo anterior o museu busca esta integração indo também até elas. 

Marandino (2001) também nos diz que a busca por professores de 

diferentes áreas se interessam cada vez mais pelo museu buscando proporcionar 

mais conhecimento aos seus alunos e por conta disso os museus também vem 

procurando através de várias ações oferecer um suporte de apoio onde os mesmo 

possam usufruir deste espaço. Também Coelho (2009) nos diz que é fundamental 

essa parceria e relação com a educação formal e a educação não formal, ou seja 

entre  escola e museu: 

É necessário, portanto, que nessa parceria entre museu/escola seja 

promovido tanto a instrumentalização, oriundos das escolas nas 

linguagens e práticas específicas do espaço museal, quanto a 

adequação desse espaço para a promoção da real interação entre os 

escolares e o patrimônio cultural e científico. Não se trata de uma 

subordinação de um ao outro, mas da possibilidade de uma interação 

pedagógica entre ambas as instituições que respeite as missões e 

exigências particulares de cada uma (COELHO, 2010, p. 17). 

 

Ambos os espaços produzem educação, como vimos no primeiro capítulo, e 

esta integração só vem acrescentar ao conhecimento tanto para o aluno, quanto para o 

professor que buscam o museu para aprofundar seus conhecimentos. Pois a educação 

também estar além dos muros da escola e ”e para que isto aconteça, é preciso que os 

professores compreendam que a escola não é a única agência de transmissão do saber. 

[...] hoje, é fundamental perceber que a educação ocorre em muitos lugares (LIBANEO, 

2003, p.25). 

A busca da escola em visitar um museu deve ser consciente desta ação em 

que o museu também desenvolve educação, quando não acordado disso o museu passa a 

ser visto somente como um lugar de lazer e passeio. Logo a percurso não se torna 
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atrativo, ou um depósito de coisas velhas para os alunos. Cabe também aos museu 

apresentar suas propostas educativas antes das escolas irem ao museu afim de que o 

professor em sala de aula faça uma prévia do que é o lugar que irão visitar. Como 

podemos ver Almeida (1997) nos citando um exemplo: 

 

Na prática, os professores não preparam seus alunos para a visita [...]. 

Durante a visita, os professores tiveram atitude passiva, deixando os 

alunos livre no passeio. Os alunos se dispersaram e apenas alguns 

acompanhavam os professores que faziam comentários e respondiam 

as dúvidas dos alunos (ALMEIDA, 1997, p.54). 

 

 Não queremos apontar aqui um culpado entre a distância que ainda 

acontece entre o museu e a escola, mesmo uma frequentando a outra, mas refletirmos 

nas possibilidades de uma interação concreta entre os dois, pois “é possível criar uma 

rede de interação de recursos educativos, integrando-os a objetivos comuns” (SANTOS, 

2008, p. 142). Os dois podem e devem caminhar juntos no objetivo maior: o 

conhecimento. Conhecimento este que possibilita uma ampliação do olhar sobre o 

patrimônio cultural, já que os museus são campos de educação patrimonial. Acerca disto 

Santos contribui para esta interação quando nos diz que: 

 

Abrir amplas possibilidades para a criação de uma grande rede de 

comunicação entre museus de diferentes categorias e escolas, bem 

como a utilização do patrimônio cultural das comunidades onde as 

escolas estão inseridas e do patrimônio da cidade, de uma forma mais 

ampla, em sua relação com o mundo (SANTOS, 2008, p. 143). 

 

Segundo Ramos (2004) o Museu tem o grande compromisso em ser um 

espaço educativo, um espaço de renovação pedagógica que traz para o ato de aprender o 

compromisso com o mundo que se vive e o desejo de transformá-lo. Mas isso não se faz 

sozinho, pois há uma necessidade de envolvimento com ouras instituições a exemplo da 

escola, que levam seus alunos ao museu que vem de uma questão relevante, “os modos 

pelas quais as escolas e professores fazem opções curriculares” (2004, p.16). Ir ao 

museu é uma abertura ao currículo determinado pelas escolas, “afinal, tal ligação entre a 

sala de aula e museu muito depende da prática de um currículo aberto a certos 

procedimentos pedagógicos e determinadas concepções de saber histórico” (2004, p.17). 

A partir destas concepções e compreensões sobre a importância de 

integração entre o museu e a escola, como também já dito anteriormente, ser o público 

que mais faz agendamento para mediações no espaço resolvemos seguir com este 
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público e realizar nosso trabalho de compreensão do visitante com o espaço. Na busca 

em sabermos suas apropriações Santos (2008) nos diz que “Considero que essa seria 

uma atitude fundamental para qualificar o fazer cultural dos diversos participantes como 

patrimônio cultural, buscando a sua apropriação e reapropriação” (2008, p.142). 

A escola que trabalhamos aqui é uma escola pública do estado do Ceará, o 

Colégio Estadual Anchieta. A escola estar Localizada no município de Maranguape, 

fundada em 1942 e oferta o ensino médio regular e EJA, funcionando nos turnos da 

manhã, tarde e noite. Por iniciativas dos professores, que já realizam esta atividade 

anualmente, agendaram uma visita mediada no MCC com uma determinada quantidade 

de alunos das turmas dos 1° e 2° ano do ensino médio regular. Logo os sujeitos desta 

pesquisa serão alunos do ensino médio regular.  

Para a realização desta análise que propomos fazer aqui foi selecionada a 

quantidade de 19 alunos. A quantidade de sujeitos se definiu a partir dos métodos de 

análises que escolhemos que levam em consideração suas respostas de formas objetivas 

e subjetivas, das quais nos levam uma ampliação de detalhes e falas. A escolha desta 

escola também partiu de nosso contato com a agenda de mediações do MCC e a partir 

de nosso contato com a escola em buscar essa parceria e apoio ao desenvolvimento 

desta pesquisa o professor responsável pelo agendamento e a turma aceitaram e nos 

deixaram realizar nossa proposta e intervenção na visita deles.  

Como falado anteriormente adotamos três momentos para este trabalho com 

a turma selecionada. O primeiro momento foi desenvolvido uma oficina para ser 

trabalhada em sala de aula antes da visita da turma ao museu. Nesta oficina trabalhamos 

uma prévia do lugar e seus significados, além de trabalhar também com o conceito de 

cultura e patrimônio cultural.  

 

4.1 A oficina “Eu, o museu e o patrimônio cultural: O que eu aprendo com isso?” 

 

A elaboração da oficina foi pautada na intenção de trabalhar noções básicas 

do que seria um museu, sobre o objeto gerador com qual o museu trabalha, a cultura, o 

patrimônio cultural e suas associações. Tivemos como base teórica o primeiro capítulo 

desta dissertação com o qual trabalhamos estes conceitos. A meta desta oficina parte do 

pressuposto da importância de saber significados básicos do espaço museológico e do 

que ele poderá contribuir para o conhecimento do indivíduo.  
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Nesta oficina trabalharíamos a alfabetização museológica e educação 

patrimonial. A primeira por conter noções de museu e a segunda por conter noções de 

cultura e patrimônio, para que por fim, faça-se um elo entre eles, pois como já sabido 

por nós que o MCC trabalha com a cultura cearense. Esta prévia de saberes realizado 

pela oficina permitirá um esclarecimento e interação com o espaço. Ramos (2004) 

acerca disto nos diz que o tipo de saber que o museu desenvolve não é comum a outros 

espaços, que poderá até causar dificuldade ao visitante que vai pela primeira vez, como 

podemos ver a seguir: 

A questão é essa: o tipo de saber a que o museu induz não se 

desenvolve em outros lugares, e tal lacuna deixa o estudante (ou 

visitante) quase desprovido de meios para interpretar as nuanças da 

linguagem museológica. Nesse caso, o envolvimento entre o que é 

dado à visão e quem vê necessita de atividades preparatórias, com o 

intuito de sensibilizar aquele que vai ver. Do contrário, não se vê, ou 

pouco vê (RAMOS, 2004, p. 21). 

 

Como atividade preparatória a oficina foi desenvolvida a trabalhar questões 

prévias que auxiliará na construção e compreensão do espaço, com o objetivo maior de 

que o dia da visita possa ter maior qualidade a todos. “É por isso que a visita ao museu 

deve começar na sala de aula, com atividades lúdicas que utilizem materiais do 

cotidiano, como indícios de práticas que se fazem nas relações sociais” (RAMOS, 2004, 

p.21). 

A oficina que tem por título “Eu, o museu e o patrimônio cultural: o que eu 

aprendo com isso?” busca fazer esta prévia do espaço museológico na sala de aula com 

propostas educativas desenvolvidas pelo próprio MCC, como por exemplo, a pedagogia 

do diálogo e da pergunta. A oficina busca desenvolver os conceitos e saberes a partir 

dos conhecimentos prévios que os estudantes têm com a temática. Com perguntas e 

repostas onde todos constroem e desenvolvem o percurso da oficina, a mesma se 

realiza. 

A oficina foi pensada com duração de 1 hora. Foi elaborado um plano de 

aula da oficina
24

 com base em nosso primeiro capítulo e com os referenciais que o 

formam. O plano de aula para a oficina também foi elaborado com objetivos e passo a 

passo dos momentos para maior organização do espaço, do tempo e do conteúdo a ser 

                                                 

24
 Ver apêndice A. 
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ministrado. Para ilustração e acompanhamento da aula foi desenvolvido slides com o 

conteúdo
25

. 

A finalidade em trabalhar uma noção prévia de museu parte da necessidade 

em que se faça entender o que ele é e para quê ele serve. Que seja explorado o museu 

como um lugar de produção de conhecimento e as formas de como produzir 

conhecimento através do objeto. Esclarecer a intenção do objeto dentro do museu como 

um objeto gerador de significações e apropriações. E induzi-los a prática de explorar um 

objeto gerador.  

O objeto gerador que trouxemos para a sala de aula foi o copo descartável. 

A seleção do copo descartável para este trabalho de reflexão sobre o objeto gerador 

partiu da ideia de trabalhar com um objeto do cotidiano do aluno. Segundo Ramos 

(2004) “o importante é que seja construída a circunstância para que fale sobre objetos da 

vida cotidiana” (2004, p. 33). A seleção de um objeto da vida cotidiana do aluno poderá 

aproximar mais com a realidade dele, o deixando mais confortável com o seu 

conhecimento prévio, já que é algo de seu uso e de seu tempo.  

Após a roda de diálogo sobre as ideia e opiniões sobre o objeto gerador 

juntamente com as características já vista sobre o espaço, conclui-se que o aluno poderá 

já ter uma ideia mais aprofundada sobre o campo que irá conhecer, principalmente 

aqueles que nunca foram a um museu antes. Dando prosseguimento a oficina partirmos 

para outros conceitos, o de cultura e patrimônio cultural, aspectos que o MCC busca 

trabalhar diretamente com sua proposta museológica, por ser um museu etnográfico que 

expõe aspectos da cultura do Ceará. 

Estes conceitos também se fizeram necessário e importante para a oficina, 

pois neste momento da oficina se saberá o que os alunos sabem sobre cultura e 

patrimônio cultural, na medida em que a proposta do museu é trabalhar com a cultura e 

o patrimônio do Ceará, seja material ou imaterial. E o trabalho com os conceitos 

mencionados também partirão de seus conhecimentos prévios dos alunos. 

 Também será um momento em que seja refletida e acentuada que todos nós 

somos fazedores de cultura e de histórias, o respeito as culturas e ao próximo também 

partirá para uma conscientização com os bens patrimoniais individuais e coletivo. “Por 

isso, não é possível pensar que uma cultura é mais importante ou melhor do que a outra. 

                                                 

25
 Ver apêndice B. 
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Muito menos acreditar numa suposta e única “cultura brasileira””(PROJETO 

PATRIMÔNIO PARA TODOS,2009, p. 15) 

Com tudo os conteúdos e conceitos que trabalhamos na oficina o que se 

espera é que ao se chegar no museu o aluno possa se sentir mais próximo com o espaço 

e também crítico e reflexivo a compreender as histórias e culturas do Ceará através das 

exposições e os objetos e imagens que se encontram nela. Também que se aproprie dos 

conhecimentos adquiridos e seja um atuante no processo e desenvolvimento do mesmo, 

exercendo sua cidadania e prática social. 

 

4. 1.2 A observação na mediação cultural 

 

O segundo momento é a visitação mediada que ocorrerá no dia em que a 

escola agendou. Neste momento nós estaremos apenas observando o percurso de 

mediação entre o mediador, a turma e o museu. Na visita mediada, como já sabemos, se 

caracteriza por seu momento de diálogo entre o educador e o visitante acerca da 

exposição. Aqui estaremos fazendo todos os registros possíveis, como por exemplo, a 

escrita, a fotografia e a filmagem com o intuito de perceber e analisar o percurso 

tomado, as falas, enfim a trajetória de mediação na sala de exposição. 

Bauer e Gaskell (2002) nos dizem que no momento da observação “o  

pesquisador esta aberto a uma maior amplitude e profundidade de 

informação, e capaz de triangular diferentes impressões e observações, e consegue 

conferir discrepâncias emergentes no decurso do trabalho de campo” (BAUER e 

GASKEL, 2002, p. 72). A escolha da observação neste momento será um método do 

qual iremos aperceber e analisar o percurso. 

 

4.1.3 O uso do questionário para coleta de falas e apropriações 

 

O terceiro momento se caracteriza em um retorno a sala de aula com uma 

atividade já preparada com questões objetivas e subjetivas. Esta atividade será um 

questionário com questões abertas onde os alunos que participaram dos dois momentos 

anteriores colocarão em escrita suas opiniões e apropriações sobre a visita ao museu. 

Aqui nosso objetivo é saber os conhecimentos e apropriações que obtiveram sobre os 

momentos no museu. 
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O uso do questionário foi escolhido para este momento como um método de 

obtermos respostas que nos darão suporte para a análise do objetivo central deste 

capítulo. Segundo Gil (1999) o questionário é “como a técnica de investigação 

composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito 

às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas etc” (1999, p. 128). A nossa intenção é 

sabermos tais conhecimentos mencionados. 

A escolha de perguntas abertas partiu do pressuposto em que as mesmas 

permitem uma liberdade nas respostas e sem limitações. Segundo Chaer, Diniz e 

Ribeiro (2011) “nelas poderá ser utilizada linguagem própria do respondente. Elas 

trazem a vantagem de não haver influência das respostas pré-estabelecidas pelo 

pesquisador, pois o informante escreverá aquilo que lhe vier à mente (2011, p. 262). E 

para nossas questões de cunho empírico o questionário nos induzirá a informações 

pessoais e reais.  

As perguntas
26

 foram elaboradas a partir de questões das quais buscamos 

saber e que estão norteadas a partir da oficina e da mediação. Com perguntas iniciais 

buscamos saber o nome, idade, escola e série. Perguntas que nos proporcionará uma 

apresentação e gerará dados dos sujeitos que estamos trabalhando. O estudante não é 

obrigado a se identificar, caso não o queira, não precisa colocar seu nome. Esta opção 

em não se identificar é uma opção livre, pois não queremos de maneira alguma 

constranger ou obrigar algum aluno a participar desta pesquisa. As perguntas elaboradas 

foram as seguintes:  

1.  Você já tinha ido a algum museu antes de sua vista ao Museu da Cultura Cearense? 

Se a resposta for sim qual o museu e como foi a experiência? 

2. Comente como foi a experiência de sua visita ao Museu da Cultura Cearense. 

3. O que você aprendeu em sua visita ao Museu da Cultura Cearense? 

4. Qual a parte da visita da qual você mais gostou? 

5. O que você achou da mediação feita pela a educadora do Museu da Cultura 

Cearense? 

6. O que você achou da oficina “Eu, o museu e a o patrimônio Cultural: o que eu 

aprendo com isso?” ? 
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 Ver apêndice C.  
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7. Você acha que a oficina mudou seu olhar em relação ao museu e o patrimônio 

cultural? 

8. Qual a relação que você faz sobre o Museu da Cultura Cearense e o patrimônio 

cultural? 

Nestas perguntas buscamos saber se o estudante já tinha tido algum contato 

com algum museu antes ou não, saber como foi a experiência em visitar o MCC, saber o 

que foi aprendido e/ou que conhecimento foi produzido na visita, também saber o que 

mais chamou a atenção do visitante na visita. Também gostaríamos de saber a opinião 

dos estudantes acerca da oficina e se a mesma influenciou seu olhar sobre o museu, e 

por fim saber a relação que o estudante faz do MCC com o patrimônio cultural. 

A partir destes três momentos em antes, durante e depois partiremos para a 

análise de conteúdo dos momentos e principalmente das respostas dos alunos através do 

questionário. Na análise do conteúdo “o pesquisador busca compreender as 

características, estruturas ou modelos que estão por trás dos fragmentos de mensagens 

tornados em consideração” (CÂMARA, 2013, p. 182) E como nos afirma Bardin (2011) 

a análise de conteúdo se forma a partir de: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 

2011, p. 47). 

 

Nestas análises buscaremos expor as apropriações dos alunos para fins de 

refletirmos sobre elas a partir do momento que antecedeu a visita e a própria visita 

mediada buscando percebermos os conhecimentos adquiridos pelo mesmo. Como 

falado anteriormente este capítulo não pretendemos trazer uma avaliação sobre as 

apropriações com os espaços, nem tão pouco uma pesquisa de público, mas sim expor e 

refleti-las. 

 

4.2 Descrição e narrativas dos momentos em campo: a oficina, a mediação cultural 

e a aplicação do questionário 

 

Planejado os três momentos pilotos para a intervenção a campo com a 

oficina “Eu, o museu e o patrimônio cultural: O que eu aprendo com isso?”, a mediação 
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no museu, e o retorno em sala de aula com um questionário aberto, para fins de saber 

suas opiniões e apropriações sobre o museu, entramos em contato com as escolas que 

haviam feito o agendamento com o museu para uma visita mediada. 

Ligamos para duas escolas e expomos nossas propostas e a pesquisa que 

estamos desenvolvendo e para além, fizemos o pedido e convite de podermos trabalhar 

com a turma que estava agendada para a visita no Memorial da Cultura Cearense. 

Prontamente as escolas em que entramos em contato aceitaram o nosso pedido e convite 

e se mostraram interessadas em nos ajudar. Neste mesmo contato agendamos um dia em 

que iríamos para a escola oferecer a oficina aos alunos. É importante destacar aqui que a 

escolha do dia da oficina na escola fosse poucos dias antes da visita ao museu.  

A intervenção com os três momento aconteceu em duas escolas, porém para 

nesta pesquisa só iremos trabalhar com uma delas. A escolha pela escola deste trabalho 

partiu somente pelo fato de ter sido a primeira escola em que fomos a campo e devido 

ao tempo e prazo de entrega deste trabalho começamos aqui a descrever e a analisa-la 

primeiro. A segunda escola optamos por dar continuidade aos três momentos pilotos por 

compromisso com a escola, pois a mesma foi muito solicita a participação. No entanto, 

também compreendemos que o momento com a segunda escola pode nos dar 

prosseguimentos a artigos e ensaios, não deixando a oportunidade acabar. 

O Colégio Estadual Anchieta agendou sua visita ao MCC com turmas do 1° 

e 2° ano do ensino médio com o número total de 40 alunos. As turmas compõe um 

número maior de alunos, porém a aula de campo da escola foi proposta de maneira 

livre, ou seja, para quem quisesse ir, logo 40 alunos colocaram seus nomes na lista 

demonstrando interesse em ir.  

A exposição com a qual trabalharemos no MCC será a exposição Vaqueiros, 

tendo em vista que é a única exposição no momento de longa duração do museu. Ou 

seja, a exposição que estar aberta ao público desde os anos iniciais e criação do museu 

até os dias atuais. Também é uma exposição que trabalha e expõe aspectos da cultura e 

o patrimônio cultural do Ceará. A partir de então começamos nossa jornada a campo 

para a vivência e pesquisa dos três momentos pilotos que agora seriam os momentos 

reais da pesquisa que nos dariam suporte e respostas para nossas interrogações e 

problemáticas.  

 

4.2.1 Narrativas do percurso da oficina 
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A oficina foi realizada em sala de aula com 40 alunos que participariam da 

visita ao MCC. Mediante a ajuda do professor Flávio, o mesmo foi às salas de 1° e 2° 

ano do ensino médio regular e convidou os alunos que iriam para o MCC e os reuniu em 

uma sala só. Uma sala equipada com carteiras, lousa, ventilação, montamos nosso 

material da oficina com os slides
27

 que daria mais dinâmica ao processo. 

Começamos nossa apresentação pessoal, da pesquisa e da turma e damos 

início a oficina que teve como base o plano de aula
28

 elaborado anteriormente. Os 

alunos se mostraram bastante interessados e comunicativos. Com perguntas sobre quem 

já havia conhecido um museu antes ouvimos da maioria da sala que sim, que já haviam 

conhecido um museu antes. E quando perguntando o que eles achavam que era um 

museu ouvimos as seguintes respostas: “lugar que tem coisa do passado”, “que tem 

coisas de rico”, “lugar que fala da história do Brasil”, “lugar que tem quadros e 

esculturas”, “lugar que tem a cultura do povo”, dentre outras respostas. 

E quando perguntamos quem gostava de ir ao museu poucos alunos 

levantaram a mão. Fomos audaciosos em perguntar por que a grande maioria não 

gostava de ir a um museu, mas ninguém quis dar esta resposta. Respeitamos este direito 

em não dar respostas e damos continuidade a oficina. Percebemos aqui que a grande 

maioria já havia visitado um museu antes, também tinham suas opiniões sobre o que 

tinha e se encontrava num museu, porém a grande maioria não se interessava em ir 

visitar um museu.  

Várias são as razões que fazem o indivíduo não gostar ou ter o hábito de 

visitar um museu, como vimos no primeiro capítulo deste trabalho, a historicidade do 

museu também compactuou com isso. Mas não nos deteremos aqui em saber os motivos 

e porquês desta distancia entre o visitante e o museu na atualidade. Mas destacamos a 

presença deste não afeto dos alunos de nossa pesquisa com o museu neste primeiro 

momento. 

Iniciamos os conceitos básicos sobre o que era o museu o relacionando com 

seus objetivos de existências, as formas com que se trabalha, para que serve e sua 

relação com a produção de conhecimento, com a educação. Sua relação com o passado e 

o presente, e estas com nossas atitudes e exercícios da cidadania, pois o museu tem o 

                                                 

27
 Ver apêndice B. 

28
  Ver apêndice A. 
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exercício de “reconhecer o papel ativo do sujeito, que reconhece e transforma e 

realidade; considera-se o processo educacional como responsável pela formação do 

cidadão, que deve reconhecer no seu patrimônio um referencial para o exercício da 

cidadania” (SANTOS, 2008, p.36).  

Colocamos a existência do museu e o seu trabalho com a historicidade, e 

consequentemente, no caso do MCC com a cultura, a relação do individuo como sujeito 

ativo no processo de transformação da história no presente para o futuro. E de se 

identificar, conhecer e reconhecer o que pode estar presente nas salas de exposição. 

Com perguntas sobre os esclarecimentos dados sobre o museu a turma 

concordou que estavam compreendendo as conversa. Continuamos em prosseguimento 

com o estudo do objeto gerador. O exercício em refletirmos um objeto partiu das ideias 

de Holanda () conforme vemos no plano de aula. E o uso do objeto como já foi 

esclarecido aqui foi o copo descartável.  

Plana sobre a lousa a imagem do copo descartável e quando perguntamos o 

que eles vêm naquele objeto várias respostas surgem como: “um copo descartável” 

“serve para beber água”, “serve para beber refrigerante”, “adote um copo”, “suja e 

polui a natureza”, “demora muito tempo para se decompor”, dentre outras repostas. 

A partir de então desenvolvemos um diálogo coletivo da relação que temos 

com o copo descartável no nosso cotidiano. A discussão percorreu outros rumos e por 

conta das próprias falas dos alunos começamos a conversar sobre a poluição na 

natureza, a reciclagem, e os problemas com o plástico na sociedade atual. Este momento 

causou euforia entre os alunos, pois todos queriam falar sobre o uso do plástico e a 

sujeira que ele causa nas ruas. Ressalto que este momento foi muito relevante no 

desenvolver da oficina e ver os alunos atuantes e participantes no processo de 

construção dos saberes que estavam fluindo ali. 

Quando damos fala aos nossos alunos eles se sentem também atuantes no 

debate e isto ocorre por que o que levam os alunos a construir saberes numa sala de aula 

se constitui também do que já conhecem, de suas experiências e conhecimentos prévios. 

O ato de compartilhar suas experiências com o conteúdo dá surgimento a novos 

entendimentos a partir da interação entre eles, e a fala é o modo mais imediato desta 

interação. Como nos diz Catalan (2001) “As pessoas criam significados com base na 

definição particular que fazem do contexto e em suas experiências prévias em diferentes 

contextos socioculturais” (2001, p. 53). 
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Logo estávamos em um debate sobre educação ambiental, os usos e os 

desusos do plástico e a consciência de seus usos. A partir de então retornamos para a 

consciência de que um simples objeto por nos remeter a diversos assuntos e 

significados, o que não ocorre diferente no espaço museológico. Partimos para as 

noções básicas do mesmo dentro do museu. 

Após o diálogo sobre museu e o objeto gerador iniciamos perguntas sobre o 

que era cultura para os alunos ouvimos das seguintes respostas: “é a arte”, “o 

conhecimento do povo”, “o que a gente vai ver no museu” etc. Mas desta vez somente 

4 alunos falaram e sendo instigados a expor mais opiniões sobre o que seria cultura, a 

maioria alegou não saber dar significados sobre cultura. Não explicamos ainda o que 

seria cultura e já partimos para a pergunta do que seria patrimônio cultural. 

A opção em não trabalhar com a turma os conceitos básicos sobre cultura 

após suas respostas e não respostas e já partirmos para a pergunta seguinte sobre o que 

seria patrimônio cultural se deu por que não queríamos influenciar a resposta da 

segunda pergunta. Gostaríamos que a resposta partisse daquele próprio momento.  

As respostas sobre patrimônio cultural também foi respondida pela maioria 

dos alunos: “meu bairro”, “as quadrilhas do nordeste”, “o museu”, “Juazeiro do Norte”, 

“os prédios antigos”, “a praça central de Maranguape”, “nossa escola”. Respostas bem 

intrigante para quem a pouco tempo tinha dito que não sabia o que era cultura, mas 

reconhecia o que era patrimônio cultural.  

Percebemos que o significado de cultura não estava associado ao de 

patrimônio cultural. E que a cultura para alguns ainda era algo distante, algo em que 

eles não tinham se apropriado, ou simplesmente algo que achavam que não tinham ou 

faziam. Como vimos no primeiro capítulo deste trabalho, segundo Durham (1984) A 

cultura ainda é para a maioria da população algo intangível ou como algo elitista. E que 

esta distancia com seu real significado os afasta de saber que todo e qualquer individuo 

é criador de cultura. 

No entanto, se mostraram bastantes sabedores do conceito de patrimônio 

como vimos nos exemplos. E os significados de patrimônios foram além do material, 

também imaterial, público e individual. E partiram também de seu local como, por 

exemplo, da escola, do bairro, da praça, o que nos mostra uma apropriação deles com o 

que os cerca. Como nos diz Tolentino (2012) as noções de patrimônio devem partir do 

que nos cerca: 
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Atualmente, não há como encarar o patrimônio cultural apenas como 

os monumentos arquitetônicos consagrados, que espelham somente 

uma veia da herança histórica brasileira. A própria Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 216, já traz a noção ampliada do que se 

considera patrimônio cultural: as formas de expressão; os modos de 

criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as 

obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 

às manifestações artístico-culturais; e os conjuntos urbanos e sítios de 

valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico (TOLENTINO, 2012, p. 49). 

 

Em seguida damos continuidade e traçamos os conceitos básicos de cultura 

e patrimônio, suas relações e com base nas respostas também conversamos sobre a 

valorização e consequentemente a preservação. Conforme Tolentino (2012) quando 

falamos na preservação e valorização do patrimônio cultural, necessariamente entramos 

na seara da educação, pois a preservação de nossos bens culturais parte de uma prática 

social. “Uma vez que as comunidades devem ser as grandes protagonistas na seleção do 

que representa as suas identidades e na preservação de seus valores culturais” (2012, p. 

49). 

Em seguida procuramos associar estes conceitos com o museu, com as 

formas que o museu o apresenta e como podemos aprender mais sobre o patrimônio 

cultural do nosso Estado no museu que iremos visitar. Não nos aprofundamos sobre a 

exposição que veríamos no MCC e deixamos a curiosidade entrar. Logo em seguida 

através do slide em projeção lançamos o convite: E agora vamos conhecer o museu 

cearense? 

No processo de desenvolvimento da oficina com a turma de alunos do 

ensino médio regular do Colégio Estadual Anchieta se mostraram bastante solícitos, 

participativos e a todo o momento dialogaram conosco suas perguntas, respostas e 

complementações. Este caráter de participação deixou a oficina dinâmica e ativa onde 

as conversas obtidas foram além do que foi planejado no plano de aula gerando uma 

expectativa maior quanto a visita dos mesmos no museu. Pois o objetivo central da 

oficina era reparar o olhar sobre o espaço que eles iriam conhecer. 

Concluímos que a oficina proporcionou um momento válido e significativo. 

Conforme o plano piloto para este momento conseguimos chegar a nossa meta no 

desenvolvimento desta oficina com o público visitante do museu e trabalhar os 

conteúdos previamente elaborados de maneira satisfatória. Concluímos que até nos 

surpreendemos com a interação e hospitalidade dos alunos e do professor. 
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4.2.2 Narrativas da visita mediada 

 

A turma estava agendada para um sábado às 14 horas da tarde. Alguns 

minutos antes do horário marcado a escola chega ao MCC e são levados para o 

auditório do próprio museu para uma recepção com a educadora que irá fazer a 

mediação. Ao todo eram 38 alunos e 4 professores. 

Figura 09 – Imagem da turma reunida no auditório. 

 

Fonte: Acervo pessoal (2015). 

 

A educadora começa sua recepção com perguntas para conhecer a turma 

como, por exemplo, qual eram sua faixa etária, série, e quais eram suas expectativas 

sobre a exposição Vaqueiros, a exposição que iriam conhecer. Respostas como as 

seguintes surgiram: “Vamos ver o cara que pastora as vacas”, “o rei do do gado”, “a 

história do boi no Ceará”, “a cultura do Ceará”, “a história do Ceará”. Em seguida a 

educadora comentou as regras de conservação no espaço, chamando a atenção para o 

uso de alimentos e bebidas que não pode haver dentro do espaço. E também sugeriu o 

modo de como fariam o percurso. Este último chamou atenção para que observassem e 

fizessem suas fotografias (para quem queria fotografar) antes, e depois eles 

conversariam sobre o que tinham visto. 

A atitude da educadora chama atenção para que a visita seja mais vivida e 

observada, e em algumas vezes o ato de fotografar durante a fala do educador, pode 

atrapalhar a concentração do visitante e passar despercebido o que o educador fala. O 

ato de ouvir o que o educador tem a dizer é um ato também educativo, um exercício que 
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deve ser feito não somente no museu, na sala de aula, em qualquer lugar da sociedade. 

Como nos diz Freire (1996): 

Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva 

de cada um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa 

disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a 

abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro. [...]. 

A verdadeira escuta não diminui em mim, em nada, a capacidade de 

exercer o direito de discordar, de me opor, de me posicionar. Pelo 

contrário, é escutando bem que me preparo para melhor me colocar ou 

melhor me situar do ponto de vista das ideias (FREIRE, 1996, p. 135). 

 

Em seguida partiram para a exposição Vaqueiros no subsolo do museu e ao 

chegarem a exposição a educadora apresenta inicialmente a exposição e mais uma vez 

chama atenção para que eles primeiramente observem, leiam e seguida fariam uma 

discussão coletiva sobre ela. Durante este momento os alunos estavam bem eufóricos, 

alguns se dispersavam e a educadora os chamava juntando a todos. 

Ao observarem o primeiro espaço da exposição a educadora chamou a todos 

para ficarem perto e conversou sobre a importância do boi para a sociedade, a relação 

que ele teve não só com o vaqueiro no Ceará, mas para outros países e cultura. Também 

chamou atenção para os usos do que o boi poderia fazer, como por exemplo, o uso do 

couro e a sua utilidade para o mercado. Em sua fala foi nos contando como foi o 

processo de colonização do Ceará e sua formação pelo sertão.  

Figura 10 – Imagem do percurso inicial da mediação na exposição. 

 

Fonte: Acervo pessoal (2015). 
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Nesta explicação anterior os alunos começaram a dizer que não sabiam 

daquelas histórias e apontavam para os objetos perguntando o que eram. Mais a frente 

tem uma roupa de couro utilizada pelo vaqueiro no sertão e todos param para 

contemplar e a educadora e a educadora fala sobre seu uso e a proteção que aquelas 

roupas davam devido a atividade dos vaqueiros serem no meio da caatinga, também fala 

do chapéu e de como ele afastava os possíveis insetos e mosquitos do vaqueiro. Os 

alunos riem e ouve-se algum falar acerca do vaqueiro: “eles eram inteligentes”. 

Até então podemos perceber que aquele universo do vaqueiro, do sertão e 

seus usos não eras conhecidos dos estudantes devido suas ações de espanto e de 

curiosidade. As perguntas que a educadora fazia em relação aos usos daquelas roupas e 

acessórios dos vaqueiros não haviam respostas e nem tentativas, eles ficavam 

conversando entre si, mas não falavam em alta voz que achavam que era.  

Em seguida a educadora chama toda a turma para a parte da exposição que 

simula um seleiro e chama atenção para os estribos em vitrine. Neste ela se dirige a 

turma e pergunta se alguém sabe que objeto é aquele, a turma não sabe o nome do 

objeto mais fala que o objeto serve para que a pessoa possa subir no cavalo. Ela afirma a 

resposta dos alunos e um dos professores da turma passa a contar sobre o surgimento da 

palavra popular “estribado” a partir daqueles estribos. 

Figura 11: Imagem do alunos na exposição observando os estribos. 

 

Fonte: Acervo pessoal (2015). 
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 O professor diz que naquela época quanto mais o estribo era ornamentado e 

desenhado mostrava a riqueza de seus donos fazendeiros, e quanto mais o estribo liso, 

menos poder aquisitivo a pessoa tinha. E faz referência a palavra estribado a quem tem 

dinheiro e a liso quem não tem. Esta curiosidade falada pelo professor gerou muitas 

risadas e brincadeiras. Em seguida partiram para o próximo ambiente em que simula o 

sertão e a caatinga. 

A educadora pegou um berrante e perguntou aos alunos o que eles achavam 

que era aquele objeto, quase todos falaram que ele era usado para chamar o gado. A 

educadora conta para que serve e como ele é produzido e chama os alunos para tocarem 

o berrante. Ouve três voluntários e quando o primeiro tocou não conseguiu fazer o som 

que sai do berrante, o segundo também não e o terceiro conseguiu e o som do berrante 

foi alto. A turma deu muitas risadas neste momento.  

Estes momentos lúdicos e interativos são bastante válidos a medição, pois 

brincando o aluno também aprende e aprende se divertindo o que fica melhor ainda. A 

mediação é feita entre o discurso histórico e o discurso lúdico e nos aponta para uma 

exposição mais atrativa gerando momentos de risos e brincadeiras. Carvalho (2010) nos 

diz que: 

Reafirmamos que o museu, enquanto espaço em processo de 

construção, de debates, de saber e de poder relacionado com o tempo 

presente, pode vir a ser compreendido pelas crianças, pelas mães e 

pelos professores como um território de reflexão e de educação, sem, 

contudo, deixar de ser também um espaço lúdico (CARVALHO, 

2010, p. 208). 

 

Em seguida fomos para um lugar da exposição que mostra as formas de 

marcação dos gados. A educadora foi bem rápida acerca do assunto e partiram para 

outra parte da exposição que fala sobre a religiosidade. Atrás de uma vitrine se 

encontravam bastante ex-votos e na parede ao lado quadros com fotografias de pessoas 

e de santos da religião católica. A educadora perguntou aos alunos se alguém sabia que 

objetos eram aqueles (se referindo aos ex-votos), mas ninguém respondeu. Continuou a 

perguntar se alguém conhecia a cidade de Juazeiro do Norte localizada no Ceará, alguns 

responderam que sim e outros que não. E tornou a perguntar para os que já tinham ido a 

Juazeiro do Norte se alguém viu aqueles objetos lá, mas também responderam que não. 

A educadora, então, começou a falar sobre os ex-votos, para que serviam na 

fé e religiosidade do catolicismo popular. Os alunos foram bastante atentos a explicação 

da educadora, na medida em que aqueles objetos era de total desconhecimento para eles. 
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Não houve perguntas e nem intervenção dos alunos e a educadora os leva para a sala em 

que simula a casa de um vaqueiro mais a frente.  

Na casa do vaqueiro eles observam e dialogam sobre a estrutura da casa, os 

objetos que se encontram dentro dela. Passam adiante para as mascaras de reisado. 

Neste momento a educadora fala sobre as manifestações culturais do sertão do Ceará e 

chama atenção para o reisado. Muitos já ouviram falar, e poucos já viram esta 

manifestação antes. A educadora começa uma fala sobre o reisado e suas características 

e pergunta se alguém tem dúvidas sobre o que ela falou, todos respondem que não. 

Encerra-se o percurso pela exposição e todos voltam para o início dela. 

Ao voltarem para o início da exposição a educadora pedem para sentarem 

no chão em formato de circulo, a turma se organiza e surge uma roda de alunos.  Neste 

momento a educadora os pergunta sobre a experiência de conhecer aquela exposição, se 

a mesma foi interessante e o que eles puderam perceber com ela. A turma se mostra 

bastante interessada e contente respondendo que gostaram, que aprenderam coisas 

novas e sobre a vida no sertão e dos vaqueiros daquela época. A educadora agradece a 

visita e participação de todos, convida-os a chamar amigos e familiares a conhecer e 

voltar ao museu, e a mediação se encerra. 

Figura 12: Imagem do momento final da mediação. 

 

Fonte: Acervo Pessoal (2015). 

 

Por toda a mediação optamos por só observar e não intervir com falas e 

participações. Buscamos ver como aquele momento se criava e dava forma a mediação. 

Também queríamos observar os conteúdos e histórias que foram trabalhadas no 
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percurso, pois sabemos que cada educador tem sua metodologia e formas de conduzir a 

exposição. Não dá para falar de cada objeto individualmente numa exposição, pois isso 

levaria um dia inteiro partindo do pressuposto de que além de informar o objeto também 

há um diálogo sobre ele. 

Percebemos que a educadora não se aprofundou muito aos assuntos que a 

sala de exposição propõe a trazer para o público visitante, pois a mesma só estava a três 

semanas como educadora do MCC. No entanto, podemos perceber que a educadora 

trouxe bastante dinâmica para a sua fala e também trabalhou seu percurso baseada na 

ação educativa que o museu trabalha com a pedagogia do diálogo e da pergunta em 

Paulo Freire. Todos os alunos tiveram a oportunidade de ouvir, de falar, de interagir 

com os objetos e até mesmo de brincar com eles, como vimos nos exemplos acima. 

Nestas narrativas também não contemplamos detalhes de todo o processo e 

falas, pois não é nosso objetivo aqui. Queremos ressaltar que o intuito aqui não é avaliar 

(ainda) a mediação e o trabalho da educadora, nem tão pouco os alunos e professores, 

mas mostrar através desta narrativa o percurso da mediação e tentar expor  informações 

sobre ela para que possamos a partir do terceiro momento, o do questionário, ver o que 

eles viram e aprenderam com a educadora e a exposição Vaqueiros.  

 

4.2.3 Narrativas da aplicação do questionário em sala de aula 

 

A aplicação do questionário aconteceu na segunda-feira após o sábado da 

visita. Chegamos na escola para aplicação do questionário e os alunos que tinham ido 

visitar o museu já se encontravam nela. Só foram para aula nesse dia 19 alunos dos 38 

que haviam ido à visita, logo foi aplicado o questionário para 19 alunos. Lembramos 

que participaram da oficina 40 alunos, e da visita 38. 

Começamos com perguntas do que eles acharam da visita ao museu, 

também do que eles tinham visto lá. Quase todos participaram respondendo e afirmando 

que tinha sido interessante, no fala deles “tinha sido legal”. Explicamos a proposta do 

questionário e trabalhamos as perguntas uma por uma na tentativa de esclarecer as 

perguntas e as possíveis dúvidas. Também nos dispomos a tirar dúvidas individuais de 

carteira em carteira, além de deixá-los a vontade para trocar ideias com os colegas de 

turma. 
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Este momento durou cerca de 50 minutos e quem terminava a atividade já 

estava liberado das atividades do dia na escola, por determinação do professor. 

Acentuamos também que não precisavam de pressa para responder as perguntas e que 

ficassem à vontade. Queríamos proporcionar um momento e ambiente em que não 

tivesse aquele “ar de avaliação”, não queríamos que os alunos achassem que seria uma 

avaliação para não se sentirem tensos e intimidados com suas respostas, mas propiciar 

um momento onde se sentissem sujeitos ativos de suas opiniões e que expressassem 

para nós suas apropriações e conhecimentos. 

A partir das descrições e narrativas desses momentos aqui vistos com a 

oficina, a mediação e a aplicação do questionário podemos perceber como aconteceram. 

A partir de nosso próximo tópico iremos conhecer as apropriações dos alunos que 

participaram desses momentos. Iremos por fim, compreender as relações que surgem 

entre o visitante e o museu. Podemos ver como aconteceu na prática os ambientes e 

aspectos educacionais, a partir de então veremos se ocorre a educação patrimonial e os 

conhecimentos surgidos a partir dela. 

 

4.3 Reflexões e análises das falas e apropriações dos alunos do ensino médio 

regular acerca de sua experiência com o espaço museológico 

 

 

O trabalho de análise e reflexão deste capítulo tem por objetivo colocar em 

exposição as falas, narrativas e apropriações em que os alunos do ensino médio regular 

da Escola Estadual Anchieta tiveram a partir de suas experiências com o espaço 

museológico. Neste capítulo colocaremos como registro seus aprendizados e suas 

ressignificações com o museu desta pesquisa de tal forma que possamos pensar e 

compreender este espaço educativo. 

Para a coleta destes depoimentos, aprendizados e opiniões foi utilizado um 

questionário aberto com 8 perguntas que norteavam suas respostas, como vimos 

anteriormente, e que circulam na temática do museu e suas experiências. Vimos no 

primeiro capítulo deste trabalho a relação que o museu faz com a educação a partir do 

momento em que o mesmo produz conhecimento e interação, cria ações educativas que 

aproxime o indivíduo com a leitura e apropriação do espaço, e promove a educação 

patrimonial com o contato com os bens culturais de um povo, sociedade e nação.  

RAMOS (2004) fala que ir ao espaço museológico induz atividades 

educativas, questionamentos e dúvidas, leitura de teorias fundamentadas, de aguçar e 
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perceber os objetos e o contexto da exposição. Grinspum (2000) diz que no processo da 

mediação proporciona aos diversos públicos a possibilidade de interpretar os objetos e 

coleções dos museus, do ambiente natural ou edificado, onde se atribui os mais variados 

sentidos, e estimula a exercer a cidadania e responsabilidade social de compartilhar, 

preservar e valorizar o patrimônio cultural. A educação que o espaço promove parte das 

interpretações que o sujeito faz o mesmo. 

A interpretação que o individuo faz no espaço museológico parte de um 

processo de construção de significados, processo que faz sentido a partir de sua 

experiência, de explicar o mundo para si a para os outros advindos de seus 

conhecimentos prévios, de suas crenças e valores, de seu passado e de seu 

relacionamento com o presente. Cabral e Rangel (2008) fala que toda interpretação vem 

da nossa relação com/na nossa cultura de forma pessoal, social e política como podemos 

ver a seguir: 

E, por isso, toda interpretação, necessariamente, é historicamente 

situada, uma vez que o significado é construído na e através da 

cultura. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o significado que 

construímos está permeado de valores, podendo ser: Pessoal – 

relacionado a construções mentais existentes e ao modelo de ideias 

nas quais baseamos nossas interpretações de experiência de mundo. 

Social – influenciado pelos outros significantes (família, grupos, 

amigos) – comunidade a que pertence. Político – significados pessoais 

e sociais surge como resultado das chances na vida, experência social, 

conhecimento e ideias, atitudes e valores (CABRAL e RANGEAL, 

2008, p.162, grifos nossos). 

 

A interpretação que fazemos sobre algo, ou especificamente dentro de um 

museu, parte de significados que construímos como consequência de nossa vida pessoal, 

social e política. Ainda segundo Cabral e Rangel (2008) os museu devem oferecer 

possibilidades de interpretação ao indivíduo quando o mesmo estar em contato com o 

bem cultural, pois o individuo com seus sistemas de inteligibilidade e  suas estratégias 

interpretativas com base em suas habilidades e conhecimentos constrói significados 

sobre o bem cultural. A alfabetização museológica é um bom exemplo para que ocorra 

esta significação sobre o objeto gerador.  

Por sua vez a mediação também é uma ferramenta educativa para propiciar 

ao individuo a interpretação sobre a exposição. A mediação pode instigar os visitantes a 

reflexão sobre a exposição. No caso do MCC que trabalha com uma mediação 

dialógica, no sentido de interagir com o visitante compartilhando dos saberes do 
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educador juntos com os saberes dos visitantes instiga o visitante a agir e reagir às 

provocações feitas nesse momento.   

“Então o diálogo é o caminho que se impõe para a educação, para o 

patrimônio cultural e para a educação em museus, sobretudo porque dialogar faz parte 

da natureza histórica do ser humano” (CABRAL e RANGEL, 2008, p. 163). Com esta 

citação podemos compreender que a educação patrimonial que ocorre dentro do espaço 

museológico estar interligada ao diálogo e por consequência, a mediação. O que ocorre 

na mediação poderá propiciar construções de saberes e significados. Ainda Segundo 

Cabral e Rangel (2008) veremos um breve explicação sobre esse processo: 

 

A mediação entre o individuo e o bem cultural se dá por meio de um 

mecanismo de comunicação que chamamos de interpessoal, face a 

face, direta, que permite a interpretação por meio de experiência 

compartilhada, modificação ou desenvolvimento da mensagem à luz 

das respostas no momento e envolve muitos suportes de comunicação 

(movimentos corporais, repetições, mímicas, etc). (...) Um processo de 

divisão, participação e associação, em que o significado é adquirido 

por processos ativos mútuos: todas as partes trabalham juntas para 

produzir uma interpretação compartilhada; crenças e valores são 

compartilhados (CABRAL E RANGER, 2008, p.163). 

 

Os significados e interpretações que os alunos desta pesquisa obtiveram 

sobre o museu, chamaremos aqui de apropriações. A palavra apropriação tem haver 

como tomar algo para si, apropriar-se, tomar como propriedade. E também estar ligada a 

interpretação e os conhecimentos adquiridos e tomados para si, aos significados que 

construímos. Segundo Smolka (2000) “o termo apropriação refere-se a modos de tornar 

próprio, de tornar seu; também, tornar adequado, pertinente, aos valores e normas 

socialmente estabelecidos” (2000, p. 26). Como falamos anteriormente, mas Smolka 

(2000) aprofunda este termo quando diz que:  

 
A apropriação está relacionada a diferentes modos de participação nas 

prática sociais, diferentes possibilidades de produção de sentido. (...) 

A apropriação não é tanto uma questão de posse, de propriedade, ou 

mesmo de domínio, individualmente alcançados, mas é 

essencialmente uma questão de pertencer e participar nas práticas 

sociais. Nessas práticas, o sujeito – ele próprio um signo, interpretado 

e interpre-tante em relação ao outro – não existe antes ou 

independente do outro, do signo, mas se faz, se constitui nas relações 

significativas (SMOLKA, 2000, p. 36, 37). 

 

De tal forma, veremos as apropriações e conhecimentos adquiridos pelos 

alunos. Seguimos agora para a identificação dos alunos desta pesquisa. Os mesmos 
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estudam nos primeiro e segundo ano do ensino médio regular, mas para sabermos quais 

eram seus nomes, suas idades e respectivas séries fizemos perguntas em que o aluno se 

identificasse para fim de conhecê-los melhor. No entanto, esta atividade não era 

obrigatória, os alunos poderiam ficar livres a responder estas identificações ou não. 

Abaixo segue uma tabela para ilustração e identificação da turma de alunos desta 

pesquisa. 

Tabela 1: Identificação da turma em sexo, idade e série. 

SEXO IDADE SÉRIE 

FEMININO 15 ANOS 1° ANO (A) 

FEMININO 14 ANOS 1° ANO (A) 

MASCULINO 15 ANOS 1° ANO (B) 

FEMININO 15 ANOS 1° ANO (C) 

MASCULINO 15 ANOS 1° ANO (C) 

FEMININO 15 ANOS 1° ANO (C) 

MASCULINO 15 ANOS 1° ANO (C) 

FEMININO 17 ANOS 2° ANO (A) 

MASCULINO 16 ANOS 2° ANO (B) 

MASCULINO 16 ANOS 2° ANO (B) 

MASCULINO 19 ANOS 2° ANO (B) 

MASCULINO 15 ANOS 2° ANO (B) 

MASCULINO 16 ANOS 2° ANO (B) 

FEMININO 15 ANOS 2° ANO (B) 

 17 ANOS 2° ANO (B) 

FEMININO 17 ANOS 2° ANO (C) 

FEMININO 15 ANOS 2° ANO (C) 

MASCULINO 15 ANOS 2° ANO 

Fonte: Realizado por Dayana Silva de Oliveira (2015). 

 

As relações dos nomes da tabela acima estão substituídas pelo sexo. A 

turma é composta de nove alunos do sexo masculino, oito alunos do sexo feminino, e 

apenas um alunos não quis se identificar. Temos sete alunos do 1° ano do ensino médio 

e onze alunos do 2° ano do ensino médio. São alunos de seis salas ao todo e divididas 

em série A, B e C.  

A primeira pergunta do questionaria está ligada ao fato do aluno já ter 

conhecido um museu antes ou não. Nesta pergunta buscamos saber do aluno se ele já 
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teve esta experiência antes, e se a resposta fosse sim, pedimos para que ele a comentasse 

sobre ela. Abaixo podemos conferir estes dados. 

 

Tabela 2: Amostra de quantos alunos já foram ou não a um museu antes. 

QUANTIDADE DE ALUNOS QUE JÁ 

FORAM EM UM MUSEU ANTES 

QUANTIDADE DE ALUNOS QUE JÁ 

NUNCA FORAM EM UM MUSEU ANTES 

14 ALUNOS 4 ALUNOS 

Fonte: Realizado por Dayana Silva de Oliveira (2015). 

 

Segundo Cazelli e Franco (2004) famílias e escolas tem um papel relevante 

na criação de um gosto e de um hábito de visita a museus e instituições culturais. 

Segundo os mesmos, a escola e a família promovem o acesso e garantem um grande 

número de visitas. Não questionamos quem os motivou a visitar um museu antes, mas 

observamos que a grande maioria dos estudantes já haviam estado em contato com um 

ou vários museus antes. 

Na segunda questão a pergunta se direcionava a experiência de visitação ao 

Museu da Cultura Cearense. Nela os alunos poderiam comentar como foi estar lá. Das 

respostas obtidas verificamos que a grande maioria escreveram suas respostas com 

palavras semelhantes uma das outras, tais quais podem ver a seguir: 

 

Tabela 3: Resposta dos alunos referente a sua experiência no MCC. 

QUANTIDADE DE RESPOSTAS RESPOSTAS 

2 alunos Foi legal”, “foi legal”. 

2 alunos “Foi muito legal”, “foi muito legal”. 

3 alunos “Foi ótima”, “Foi ótimo”, Foi ótima”. 

3 alunos “Muito boa”, “foi muito bom”, “minha 

experiência foi boa”. 

3 alunos Foi uma experiência muito interessante”, “foi 

muito interessante”, “foi muito interessante”. 

1 aluno “Foi bastante interessante”. 

1 aluno “Foi uma experiência legal e diferente”. 

1 alunos “Bom”. 

1 aluno “Foi bastante divertido”. 

Fonte: Realizado por Dayana Silva de Oliveira (2015). 
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17 alunos nos contaram que suas experiências foram positivas em relação ao 

museu, experiências que foram válidas e interessantes, diferente e divertida.  Os outros 

dois alunos não confirmaram diretamente se gostaram ou não. Este dado nos aponta a 

uma resposta benéfica, no sentido que, o espaço foi um lugar de experiências pessoais 

satisfatórias. São infinitos os motivos que levam um visitante a gostar de sua visita a um 

museu, motivos estes que podem ser íntimos ou casuais. Segundo Cazelli e Franco 

(2006) os espaços culturais são para os jovens espaços privilegiados de conhecimento e 

de relações sociais: 

Os espaços de cultura com todas as suas potencialidades, 

principalmente para os jovens, são momentos privilegiados de 

construção de relacionamentos sociais com múltillas mediações, desde 

ao mais orientados para a satisfação de necessidades pessoais até 

aqueles voltados para o estabelecimento de vínculos sociais 

(CAZELLI E FRANCO, 2006, p. 79). 

 

O espaço oferece essa troca de saberes e interação com si mesmo e com o 

próximo. A mediação que ocorreu nesta visita e que vimos no tópico anterior, também 

foi relevante para as respostas dos alunos. Se a mediação fosse cansativa, enfadonha, 

onde o educador não escuta os alunos e os enche de informações, talvez as respostas 

fossem diferentes. Segundo Cabral e Rangel (2008) as correntes pedagógicas adotadas 

pelo museu podem propiciar ao individuo troca sociais e condições necessárias para o 

desenvolvimento do conhecimento e a troca de experiências, deixando o individuo ativo 

no processo. Estas condições deixam o indivíduo participante e confortável, gerando 

assim uma satisfação com o local. 

Os alunos após comentarem se gostaram ou não também falaram os seus 

porquês. Percebemos que a maioria dos alunos atribuíram sua satisfação com o espaço 

por conta do conhecimento adquirido na visita, Conforme podemos ver a seguir
29

: 

J.I.O.A: “Os alunos conseguiram adquirir novos conhecimentos abrindo sua 

mente para as novas histórias e novos conhecimentos.” 

A.J.F.S: “Por que era bem interessante conhecer a vida dos vaqueiros e 

outras coisas mais.” 

A.V: “Conheci histórias que nunca tinha visto, é muito interessante 

conhecer o Museu da Cultura.” 

A.B.S.F: “Por que eu comecei a dar mais valor e conhecer mais sobre o 

Ceará.” 

J.N.O: “Aprendi muitas coisas sobre os significados da importância do 

vaqueiro para a população cearense. Eu já conhecia um pouco da realidade 

do vaqueiro, mas com a visita tudo ficou mais claro pra mim.” 

                                                 

29
 Utilizaremos as siglas dos nomes dos alunos para identificá-los. 
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K.M: “Por que lá soube de coisas que ninguém tinha falado nada disso pra 

mim antes. Esse museu abordou histórias que fazem parte da cultura da 

minha terra.”. 

 

Como vemos os alunos responderam seus “porquês” de terem gostado de 

sua visita ao museu e a maioria referiram-se a produção de conhecimento que o espaço 

os facilitou. O museu é um “lugar onde os objetos são expostos para despertar tramas de 

emoções, conhecimentos, inquietações...” (RAMOS, 2004, p. 09, grifos nossos).  O 

mesmo é capaz de produzir conhecimento através das exposições por que a partir da 

exploração sensorial o indivíduo vai buscar produzir mecanismos de elaboração metal, e 

consequentemente, a produção de conhecimento (CUNHA, 2010). 

A produção de conhecimentos que o individuo adquire dentro do espaço 

museológico também estar interligada a estrutura que o mesmo oferece. Cunha (2010) 

observa que a necessidade da pesquisa, e para o amplo conhecimento dos objetos, este 

que compreendemos como materiais de intervenções do homem, e as compreensões 

imateriais que ele possui, colaboram para um sistema de significações. Também o 

tratamento das informações que exige uma equipe multidisciplinar e qualificada, além 

de um espaço que componha uma estrutura que inclua recursos humanos, materiais e 

tecnológicos. 

A forma em como o museu seleciona os objetos que irão ser exposto, 

classifica-os, compõe a pesquisa histórica e teórica da exposição e expões ao público 

visitante já forma-se um vínculo com a proposta em divulgar o conhecimento a cerca 

dela (BITTER, 2009). Este conhecimento histórico em que o museu se propõe a 

oferecer ao público não estar isento de reflexão, de aprender por aprender, mas “estudar 

história não significa saber o que aconteceu e sim ampliar o conhecimento sobre a nossa 

própria historicidade. Saber que o ser humano é sendo, campo de possibilidades 

historicamente condicionado a abertura para a mudança” (RAMOS, 2004, p. 24). 

Os aprendizados que ocorrem dentro do museu muitas das vezes estão 

relacionados as interpretações e apropriações sobre o objeto, permitindo ao indivíduo 

novos conhecimentos sobre o que observou e vivenciou durante o percurso de 

exposição. O contato com a cultura material abre-se para ocasiões de auto-

descobrimento e também reforça sua identidade pessoal. No que se refere ao contato dos 

alunos desta turma o contato com a história do vaqueiro no Ceará percebemos que a 

grande maioria não conhecia esta história, mas que passou a conhecer e reconhecê-la. 
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A terceira questão do questionário está ligada a respostas em que os alunos 

já anteciparam e responderam na segunda questão. Pois a pergunta está relacionada ao 

que eles aprenderam durante a visita ao MCC. As repostas da segunda se coincidem 

com as respostas da terceira, mas com um pouco mais de detalhes a cerca do que viram 

e aprenderam.  

J.O.S:“Uma reflexão das nossas origens, do nosso avô e nosso bisavô, a 

cultura que existe do nosso Ceará.” 

A.L:“Aprendi que nem tudo é o que pensamos. Ex: eu pensava que 

“vaqueiro” não era tão importante na cultura cearense, mas conheci melhor 

que o “vaqueiro” é uma figura importante pra nossa cultura, pois 

demonstra: força, coragem, garra.” 

S/N: “Eu aprendi muito sobe a história do vaqueiro, sobre o estribo. Quem 

tinha o estribo mais enfeitado era quem tinha mais dinheiro. E também tinha 

a roupa de couro que eles usavam para se proteger dos galhos da mata. O 

berrante.” 

L.F.A:“Eu aprendi que no nosso dia-a-dia a gente ver ou ouve algo e não 

sabemos a história e minha visita ao museu eu conheci a história de várias 

coisas que eu sempre conhecia, mas não sabia a origem.” 

A.J: “Eu aprendi sobre a importância de aprender e experimentar dos 

lugares e conhecer coisas novas.” 

 

A grande maioria dos alunos associou o aprendizado ao conhecimento de 

uma parte da cultura cearense, de origens da formação do Ceará, da vida do vaqueiro e a 

vida no sertão, também a relevância em conhecer coisas novas. A citação acima nos 

demonstra claramente estes apontamentos. Estas respostas nos respondem que os 

objetivos do MCC em promover a difusão, a fruição e a apropriação do Patrimônio 

Cultural do Estado do Ceará alcançaram resultados com esta turma. 

A exposição Vaqueiros proporciona a reflexão sobre umas das origens e 

colonização do Ceará por entre o sertão, e o vaqueiro e o gado como figuras a serem 

lembradas como patrimônio cultural do Ceará a partir de seu contexto social, 

manifestações culturais e religiosas que adentra seu universo. Conforme objetivos da 

exposição como vemos a seguir:  

A exposição, você conhecerá o vaqueiro como profissional, sertanejo, 

trabalhador, conhecedor de inúmeras funções e do meio em que 

habita, capaz de inúmeros feitos, viajará pelas humildes manifestações 

do cotidiano, religiosidade e festividades e testemunhará 

particularidades como a habilidade com o artesanato do couro, as 

práticas da derrubada e da cria do gado, dentre outras. (CENTRO 

DRAGÃO DO MAR DE ARTE, 2015) 

 

A apropriação dos conhecimentos adquirido pelos alunos da exposição 

museológica sobre a cultura e patrimônio, chamamos de processo de educação 
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patrimonial, “ou seja, o processo permanente e sistemático de educação, tomando o 

patrimônio o patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento e 

enriquecimento individual e coletivo” (OLIVEIRA, 2008, p. 147). 

A educação patrimonial que o museu desenvolve com seu público visitante 

devem ter um foco para a identidade, como sujeitos singulares e múltiplos cidadãos,  

cidadão do mundo, segundo Santos (2008). “E que juntos somos capazes de deflagrar 

um processo de crescimento conjunto, considerando o patrimônio cultural como um 

referencial para o exercício da cidadania e desenvolvimento social por meio do processo 

educativo” (2008, p. 16). Esta identidade segundo Stuart (2005) é: 

O resultado de processo de identificação que permite que nos 

posicionemos no interior das definições que os discursos culturais 

(exteriores) fornecem ou que nós subjetivamos (dentro deles). Nossas 

chamadas subjetividades são, então, produzidas parcialmente de modo 

discursivo e dialógico (STUART, 2005, p.06). 

 

A dinâmica cultural constrói e reconstrói identidades no individuo. Esta 

identidade individual se constitui a partir de “sedimentações temporais, das diferentes 

identificações ou posições adotadas por um conjunto de circunstância, sentimentos, 

histórias e experiências únicas do indivíduo” (ALBUQUERQUE, 2013, p. 57). O 

contato com o espaço museológico pode propiciar esta educação patrimonial, que por 

sua vez propicia também o individuo fortalecer sua identidade, alteridade, com seu 

espaço e patrimônio. 

Os alunos do Colégio Estadual Anchieta com o contato com a exposição do 

MCC mostraram claramente em suas falas e apropriações que não conheciam a cultura 

do vaqueiro, mas que agora a reconheciam, ou mesmos que antes não dava relevância 

para aquela história, mas que com a reflexão que fizeram naquele espaço já a viam com 

outro olhar. Com todo esse processo a satisfação em conhecer a cultura e o patrimônio 

de sua cidade leva o estudante a apropriar se de seus bens, de suas histórias ou mesmo 

como dia o estudante J.O. “uma reflexão das nossas origens”. E como nos diz Londres 

(2012) a seguir: 

Despertar no educando a curiosidade, o desejo e o prazer de conhecer 

e de conviver com os bens culturais enquanto patrimônio coletivo, e 

de levá-lo a se apropriar desses bens enquanto recursos que 

aprimoram sua qualidade de vida, e que contribuem para seu 

enriquecimento enquanto pessoa e cidadão, em suas atividades 

profissionais, de lazer, de criação e de interrelação com os outros e 

com o mundo (LONDRES, 2012, p.16). 
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A quarta pergunta foi: Qual a parte do museu que você mais gostou? 

Queríamos com esta pergunta perceber a partir das respostas que parte do percurso, 

história e objetos eles mais gostaram. A relação que o aluno consegue fazer com o que 

mais apreciou pode gerar uma afetividade com espaço, pois na medida em que uma 

ação e/ou objeto chama mais sua atenção em relação as outras temos aqui maior 

momento de satisfação e atenção. A seguir temos o processamento das respostas obtidas 

na questão quatro realizadas no programa ManyEyes, tivermos o seguinte retorno: 

Figura 13: Ilustração das palavras mais citadas na questão do questionário. 

 

Fonte: Informações produzidas a partir do programa  ManyEyes/ Acervo pessoal (2015). 

 

Em observação as repostas podemos observar que seis alunos gostaram da 

parte em que estava na casa do vaqueiro, onde mostrava a simplicidade de sua estrutura 

e moradia. Três alunos gostaram da parte em que os alunos tiveram contato com o 

berrante, como podemos observar na narração da visita foi um momento de euforia 

entre eles, e a participação pode ter chamado a atenção para ser o momento em que mais 

gostou. Três alunos falaram que gostaram da parte em que mostra o vaqueiro e sua 

história. 

Outros três alunos apontaram suas satisfações com a parte da exposição que 

mostra os estribos, a história popular referente a esses objetos entre ”liso” e “estribado”. 

Mais três alunos chamaram atenção para o que gostaram nas roupas de couro do 

vaqueiro. Um aluno gostou da mediação feita pela educadora. E dois alunos nos 

disseram que gostaram de “tudo”. Dois alunos escreveram duas coisas que gostaram, 

observação esta para o calculo de respostas nos dados anteriores. 
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O museu não é somente um espaço de pesquisa, comunicação e produção de 

conhecimento é também um espaço que gera afetividade. Aqui o que chamamos atenção 

para afetividade é a pergunta e respostas sobre o que “gostaram”. Esta parte da 

interatividade do indivíduo com a exposição como nos diz Porto, Zimmermann e 

Hartmann (2010): 

Portanto, pode-se dizer que as ações que os alunos realizam sobre os 

objetos são interações dos alunos com os objetos. Nesse sentido, o 

interesse se fundamenta no aspecto afetivo, ou seja, na motivação, 

pois é por meio do interesse que eles escolhem as atividades que 

querem (PORTO, ZIMMERMANN E HARTMANN, 2010, p. 32). 

 

A interação ou interatividade que constitui o momento da mediação no 

museu deixa lembranças marcantes e/ou aprendizados sobre a mesma. “Momentos 

interativos apresentam geralmente características comuns, como sua potencialidade de 

entreter o participante de forma intensa num clima de entusiasmo, criando uma 

atmosfera que geralmente induz ao comportamento espontâneo e criativo” (PORTO, 

ZIMMERMANN E HARTMANN, 2010, p. 32).   

Esta capacidade de despertar emoções e prazeres, de forma até sutil, traz  

momentos afetivos, ou mais interessantes, ou mais prazerosos e que levam suas marcas 

nos visitantes. Acerca disto Alves nos fala que esta afetividade ou admiração é algo 

pessoal e intensa ou branda, sobre uma parte da exposição e sobre a outra não:  

Visitar uma exposição museológica está intimamente ligado ao 

emocional dos indivíduos e por isso, as experiências entre eles são 

diversas. Algumas pessoas podem afirmar que se identificaram com o 

museu e a exposição e outras, fazendo a mesma visita e ouvindo os 

mesmos monitores, não se sentirão atraídos pela instituição. A 

admiração é algo pessoal, podendo existir de forma intensa ou branda 

nos indivíduos, o que torna a vontade de visitar um museu divergente 

entre as pessoas (ALVES, 2012, p.434). 

 

A quinta pergunta do questionário busca querer saber o que o visitante 

achou da mediação realizada com eles no dia da visita. A pergunta não busca fazer uma 

avaliação da educadora e sua conduta, mas sabermos a validade daquela mediação para 

os alunos que participaram dela. Com isso analisarmos a mediação e o educador através 

dos alunos, tendo em vista que os alunos também fazem parte desse processo. A seguir 

expomos algumas falas dos estudantes: 

K.M: “Eu gostei bastante, ela explicou muito bem, abordou o que ela 

aprendeu com muita facilidade, tranquilidade, segura, e o principal ela 

tinha noção do que ela estava querendo separar para os visitantes.” 

J.I.O.A:“Achei bastante dinâmica e que abrange bastante conhecimento 

sobre os Vaqueiros e toda exposição mostrada.” 
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A.F.N: “Com ela deu para aprender bem e tirar as dúvidas e ganhar 

bastante conhecimento.” 

 

Conforme análises das respostas desta questão constatamos que em 

unanimidade todos aprovaram e apreciaram a mediação e trabalho da educadora. Como 

vemos nos relatos e apropriações acima os alunos apontam para partes do que gostaram 

na mediação como a forma de como a educadora desenvolveu seu trabalho, a segurança 

e domínio sobre o conteúdo, a abertura para se tirar dúvidas e o conhecimento adquirido 

durante a mediação. Estas respostas como vemos também estão muito próximas as 

outras respostas da turma em apêndice. 

Nos capítulos anteriores podemos ver o que seria a mediação e sua 

importância dentro do espaço museológico, com as respostas da turma podemos 

reafirmar esta importância além de refletirmos sobre as posturas do educador. A 

mediação com caráter dialógico pode causar uma interação entre os indivíduos 

(educador e visitante) com a exposição gerando uma troca de saberes e aprendizados. É 

sabido que o Museu da Cultura Cearense trás para suas práticas educativas e 

pedagógicas e por meio da mediação a ação dialógica. 

Um encontro em que caminham junto o refletir e o agir dos sujeitos no 

mundo a ser transformado e humanizado, o diálogo não pode resumir-se a um ato de 

depositar ideias de um individuo no outro, nem tampouco virarem simples ideias para 

serem consumidas pelo individuo (FREIRE, 1994). O diálogo na mediação é de caráter 

fundamental para que o individuo também tenha suas próprias conclusões sobre a 

exposição, não que seja só um falatório de informações sendo repassadas pelo educador. 

Já é sabido por nós que as exposições se caracterizam em textos, imagens, 

sons, tecnologias e objetos (dentre tantas outras coisas). As formas de leituras sobre a 

exposição devem partir dos programas educativos do museu, seja de maneira prévia a 

visita do indivíduo ou também durante a mediação. “Na mediação entre o conhecimento 

exposto e o público, o saber apresentado sofre transformações com objetivo de se tornar 

compreensível ao público” (MARANDINO, 2008), e as formas que levam esta 

compreensão partem dos exercícios que o educador promove durante este momento. 

A capacitação do educador é essencial para sua formação e atuação 

profissional. Esta leva ao educador mais segurança sobre sua atuação e também 

apropriação e aprendizado sobre os conteúdos das exposições que o mesmo trabalha. O 
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mesmo tem a oportunidade de se qualificar em sua área de atuação desenvolver 

habilidade para praticá-las. Acerca disto Cabral nos diz que: 

 

Um outro ponto fundamental a ser considerado é a preparação da 

equipe que compõe o Setor Educativo para cumprir para cumprir suas 

responsabilidade educacionais, pois sabemos que nem sempre ela é 

composta de profissionais com formação específica para as atividades 

educativas, Assim, treinamentos, leituras de textos e sua discussão, 

análise de materiais educativos em equipe são meios que colaboram 

na preparação (CABRAL E RAGEL, 2008, p.166). 

 

As respostas dos alunos nesta pesquisa nos apontam a relevância da 

mediação e atuação profissional do educador nesta instituição educativa e museológica. 

As capacitações e reuniões no núcleo educativo nos apontam para a estrutura 

metodológica e de conteúdo que o educador tem para suas atividades diárias nas salas 

de exposição. Como já mencionamos anteriormente a educadora estava em sua terceira 

semana de estágio no MCC, porém já estar acompanhando turmas, esta ultima já aprova 

seu exercício. 

Partimos para a sexta questão na intenção de sabermos a opinião sobre a 

oficina “Eu, o museu e patrimônio cultural: o que eu aprendo com isso?”. Esta oficina 

foi realizada como uma atividade prévia a visita ao museu com o intuito de trabalhar 

noções básicas sobre o universo que rodeia o Museu da Cultura Cearense como, por 

exemplo, os conceitos de museu, o trabalho com o objeto gerador, cultura e patrimônio. 

 

J.I.O.A: “Muito útil na aula de campo. Pois preparava para os alunos terem 

uma base do que iriam ver.” 

I.M.O: “Que o museu é um patrimônio cultural onde devemos preservar e 

cuidar, lugar onde devemos visitar para saber a cultura e tradições de 

lugares.”  

E.M.M.G: “Interessante, aprendi o significado das palavras melhor e que um 

necessita da outra”. 

A.L: “Achei bastante importante, pois me ajudou a compreender: o que o 

museu na sociedade.” 

A.B.S.F: “Bom, eu achei válida valida por que particularmente eu não estava 

sabendo muitas coisas sobre o mesmo, então a oficina me ajudou a 

compreender mais sobre isso.” 

 

As respostas acima e as demais nos questionários nos indicam que os alunos 

consideram válidas a oficina previamente a visita no museu. Apontam-nos para a 

construção de significados a cerca dos temas e também um novo olhar na percepção de 
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museu, cultura e patrimônio. Também nos apontam para a validação desta proposta 

induzida pelo museu em trabalhar com antecedência os estudos propostos pelo museu.  

A oficina ocorreu baseada nas atividades em que o MCC trabalha em suas 

ações educativas, como pudemos ver no capítulo anterior. Esta oficina não foi realizada 

tal qual a maneira que eles exercem, mas criada com o mesmo intuito. No entanto nos 

chama atenção para a valida dela com os objetivos e metas em que elas se propõem: 

construir e ressignificar os olhares das pessoas com o museu, divulgá-lo como espaço 

educativo e interessante, promover as exposições, além de trabalhar as formas de 

aprendizagem no mesmo. 

Este contato prévio que pode ser realizado de diversas maneiras abre espaço 

para a aprendizagem e formação de públicos com entendimentos sobre o museu e suas 

relações com a sociedade, indivíduos com mais responsabilidade em suas ações dentro 

do mesmo espaço. Martins (.....) nos fala que “por propiciar o contato prévio com os 

recursos oferecidos pelos museus (exposições, materiais didáticos, vídeos, catálogos e 

estratégias didáticas) resultam em um melhor aproveitamento por parte do grupo. 

Na medida em que, o intuito da realização desta oficina buscava aproximar 

o contato, ou mesmo refletir sobre as temáticas do museu, objeto gerador, cultura e 

patrimônio e a pergunta do questionário buscava saber a opinião dos alunos sobre ela, 

obtivemos respostas positivas e alguns porquês de como ela foi para os alunos. Na 

sétima e penúltima questão buscamos saber se o olhar deles mudou em relação ao 

museu. Consideramos que a reposta da sétima pergunta já foi contemplada na questão 

anterior, mas nos aprofundaremos na reflexão sobre elas. 

 

K.M “Mudou com certeza, antes minha vista sobre o museu era um pouco 

negativa, pra mim lá só tinha coisa velha que não abordava nada, mas 

agora eu sei que esses objetos tem uma história muito valiosa.” 

A.B.S.F “Sim, por que antes quando me falavam em museu eu não sentia 

muita vontade de ir visitar, estudar, mas com a oficina eu entendi que seria 

muito útil saber sobre o museu”. 

E.M.M.G “Sim, aprendi a apreciar melhor os objetos do museu, a escutar 

mais o que eles falam sobre as coisas.” 

 

Os alunos responderam em seus questionários que a oficina tinha 

ressignificado o olhar deles sobre o espaço museológico. Para alguns, antes, o museu 

não passava de um lugar que cotinha coisas velhas, de coisas do passado, um lugar 

desinteressante e chato. Voltamos há uma ideia que vem sendo carregada sobre o museu 

no olhar de alguns sujeitos sobre ele, uma ideia de museu do qual já vimos aqui, que 
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vem atrelada as formas anteriores e tradicionais com que o museu trabalhava, o ”museu 

lugar de coisas velhas”.  

Chagas (1987), um estudioso da área, realizou uma pesquisa de opiniões em 

que pesquisava sobre o imaginário social dos respondentes sobre o museu. Em seus 

resultados viu que o museu ainda estava ligado a ideia de “coisa velha, coisa antiga”
30

. 

Passado mais de 20 anos e ainda hoje vemos que esta imagem ainda está atrelada ao 

museu. Ideia esta que tem que ser mudada, ou mesmo ressignificada, e que estudar ou 

ver o passado não seja tão desinteressante. É preciso então que os museus trabalhem em 

suas práticas e ações educativas este olhar do visitante sobre o museu. 

Como vimos a validade desta oficina na realização de uma mudança de 

olhar sobre o museu, podemos refletir aqui a importância e significação que uma 

atividade prévia, socioeducativa e dialógica sobre os conceitos e práticas do espaço 

museológico podem construir um novo espaço. Ou seja, o que antes era um lugar velho 

e desinteressante, agora passa a ser um lugar interessante e que aponta a muitos 

aprendizados. 

A realização de ações educativa desenvolvidas pelo o museu podem efetivar 

não só o aprendizado acerca da exposição, mas também sobre o espaço em geral. 

Perceber que o objeto museológico não é um simples objeto que não estar mais no 

cotidiano, é ir alem de sua função de uso e existência, é refleti-lo como fato social, 

registro e documentação, construído pelo homem e que também é gerador de histórias e 

memórias. As ações de alfabetização museológica são necessárias e pertinentes para a 

aceitação ou mesmo apropriação do espaço museológico. 

A oitava e ultima questão tem como objetivo finalizar em saber se o aluno e 

visitante pôde fazer alguma relação do museu com o patrimônio cultural. Qual a relação 

que o aluno faz com o Museu da Cultura Cearense e o patrimônio cultural? Será que os 

alunos viram o espaço museológico como um patrimônio cultural e difusor do mesmo? 

Será que os alunos reconheceram a exposição como um bem cultural?  

E.M.M.G: “Que está ligado ao outro, que eles falam da nossa cultura e isso 

é muito bom.” 

A.J.F.S: “ O museu tem uma relação com o patrimônio cultural, por que no 

museu mostra a vida e como era a cultura dos antepassados, das pessoas 

que foram importantes na sociedade.” 

J.N.O: “Por que os dois mostra a cultura do povo cearense, as tradições e 

tudo mais que tem de bom no Ceará.” 

                                                 

30
 Ver mais no livro: CHAGAS, Mario. Museu: coisa velha, coisa antiga. Rio de Janeiro, UNIRIO, 1987. 
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J.I.O.A: “Acho que como outros patrimônios, tanto quanto o patrimônio 

público e patrimônio particular, o museu deve ser zelado e que para isso 

acontecer só vai depender de quem visita, ou seja, nós mesmos.” 

 

Conforme os comentários anteriores podemos observar que houve uma 

relação do museu como patrimônio cultural deles e da sociedade, também que esta 

relação se faz por que ambos (museu e patrimônio cultural) expressam a cultura, 

tradição e histórias dos antepassados. Também nos chamam atenção para a importância 

de zelar o patrimônio, de preservá-los. 

O MCC é um museu etnográfico que busca difundir a cultura cearense. Sua 

exposição de longa duração, a exposição Vaqueiros é uma ação de pesquisa e 

divulgação desta proposta do museu. Ao entrar em contato com a exposição espera-se 

que o visitante possa fazer uma reflexão sobre sua cultura e suas transformações. 

Percebermos que os alunos desta pesquisa conseguiram alcançar esta meta e é de suma 

relevância para análise neste trabalho, pois como nos diz Rodrigues (2010): 

 

O visitante preparado terá a possibilidade de realizar uma leitura 

crítica e questionadora sobre a instituição visitada, pois o museu não 

apresenta apenas os objetos, mas o trabalho das inter-relações dos 

homens com seu meio e com o fato cultural, num espaço tempo 

histórico determinado, sendo assim um agente de ação cultural e 

educativa (RODRIGUES, 2010, p. 216). 

 

Conhecer e se apropriar de sua cultura é uma relação humana necessária 

como nos diz Boudieu (2003) quando afirma “a necessidade cultural é, em seu entender, 

produto da educação” (2003, p.9). Por sua vez o museu é um espaço educativo e “a 

participação no processo de (re) significação cultural é um pleno direito à cidadania, 

entendimento que situa o público como agente, ator, sujeito participante e criativo do 

processo de comunicação no museu, e indivíduo exercendo a democracia” (CURY, 

2007, p. 79). 

O museu é um espaço que propicia a reflexão sobre cultura, que sendo 

representada pelos artefatos materiais nos mostram uma cultura material produzida pelo 

próprio homem. As diferentes formas e usos que o museu propõe e exploradas pelo 

público visitante nos indica uma relação mais profunda da sociedade com o museu. As 

ações educativas realizadas pelo museu faz com que o individuo veja as potencialidades 

deste espaço como instrumento social de preservação, educação patrimonial e troca de 

saberes. As respostas dos alunos deste trabalho nos indicam que é importante conhecer 
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sua cultura, suas histórias e que o museu é um patrimônio cultural que salvaguarda os 

documentos desta cultura e história, como nos diz A.L em seu comentário:  

 

“São importantes, pois traz a lembrança do passado da sua cidade, da sua 

região, do seu país. E vou encerrar com uma coisa que achei bacana na 

oficina. Que aqueles objetos do museu relembra o passado, traz a realidade, 

o presente e pode mudar o futuro.” 

 

 

A história e passado no museu não estão ali sendo expostas somente para 

um momento saudosismo ou mesmo contemplação do passado, mas que através da 

reflexão sobre ela (a história) possamos buscar ferramentas de mudança e transformação 

de nossas realidades contemplando um futuro melhor e igualitário. O contato com a 

cultura cearense pode trazer um ampliação dos conhecimentos de suas histórias e de seu 

lugar. Este é o dever do museu com a educação patrimonial:  

 

O museu deve ir para além de suas portas e interferir, 

ideologicamente, na percepção que a população tem de si mesma, da 

cultura que produz no cotidiano para que, assim consciente, possa 

exercer com plenitude a cidadania (TAVARES, 2005, p.49). 

 

Neste capítulo nos propomos analisar com reflexões as percepções, 

apropriações, ressignificações através das falas e respostas dos alunos desta a pesquisa 

sobre o espaço museal, especialmente no que se refere às linhas de agenciamento que 

vinculam os museus às dimensões culturais, patrimoniais e educativas. Com momentos 

antes, durante e depois da exposição passamos pela experiência de experimentar junto 

com uma turma de alunos do ensino médio fundamental a construção de conceitos 

aliado aos seus conhecimentos prévios sobre o museu, a cultura e o patrimônio.  

Vivenciamos momentos de descobertas, construção de saberes e trocas de 

experiência com o intuito de refletirmos o espaço não formal museológico um espaço 

educativo que através de suas ações coloca o indivíduo em contato com as diferentes 

culturas que formam a sociedade, além de contribuir para a apropriação de 

conhecimentos e reafirmação de identidades e alteridade. Para que o individuo possa 

exercer sua cidadania e ação ativa na sua construção permanente de individuo social. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Os museus vêm se transformando e se ressiginificando ao longo dos anos, as 

diretrizes museológicas cada vez mais se preocupam com o papel sócio e educativos dos 

museus como vimos nos capítulos iniciais desta pesquisa. O espaço museal ganha mais 

público visitante a medida em que desenvolve ações educativas e museológicas que 

propiciem ao visitante vivenciar o espaço com mais clareza e desenvolvendo um 

processo de construção de conhecimentos por base da reflexão crítica e troca de sabres. 

Neste trabalho de dissertação percorremos por um breve esclarecimento do 

que é a educação e como ela se desenvolve para situarmos o museu como um campo 

educativo e transformador. Também percorremos por uma brevidade da historicidade do 

museu e vimos o quanto mesmo vem se transformando e se ressiginificando ao longo do 

tempo na busca de ser uma espaço mais acessível e que interaja com a sociedade e seus 

segmentos.  

Contudo nos dias atuais ainda percebemos uma distancia ou lacuna entre o 

visitante e o espaço museu na ideia de que o mesmo ainda é um espaço de coisas velhas 

e do passado. Visão esta que os museu tentam dia a após dia mudar e esclarecer suas 

propostas como base para uma reflexão sobre o passado, presente e futuro por meio do 

objeto gerador, temática da exposição, curadoria e pesquisa.  

Neste trabalho pesquisamos e analisamos as ações educativas e patrimoniais 

que o Memorial da Cultura Cearense realiza desde sua fundação aos dias atuais. 

Verificamos através dos núcleos que o trabalho com educação, pesquisa e capacitação 

dos profissionais se desenvolvem para melhoria das ações que são contínuas e que se 

ressignificam ao longo das gestões. O núcleo de ações educativas vem desenvolvendo 

suas atividades  para o trabalho direto com o público visitante por meio das mediações. 

Os educadores, auxiliares juntamente com o coordenador pedagógico e o auxiliar 

pedagógico desenvolve ações educativas pautadas no diálogo e na partilha de 

conhecimentos com bases freirianas e pedagógicas.  

O Núcleo de Pesquisa Cultura e Memória vem pautando seu exercício na 

pesquisa em campo e bibliográfica com base na cultura e patrimônio cearense. 

Construindo um acervo rico, publicações e atividades que beneficiam a comunidade e 

público visitante na comunicação deles. Contribuindo assim para a comunicação e 

preservação da história, memória da cultura cearense. 
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O Núcleo de Mediação Sócio Cultural do Museu da Cultura Cearense se 

destaca por realizar seu trabalho educativo com diretamente com comunidade e a 

educação patrimonial e também com a preocupação em desenvolver atividades 

relacionadas a acessibilidade no museu. Duas ações que visam a participação de todos 

no âmbito museológico e seus aprendizados gerando uma agregação e integração. 

Já Núcleo de Documentação e Conservação busca a organização, 

conservação e restauração do acervo que é um documento e fonte de pesquisa e saber. 

Preservar e conservar para que as gerações seguintes também tenham a oportunidade 

conhecer através destes objetos e documentos a história e memória, os traços e formas 

da cultura cearense. 

Sabemos que o museu através de seus núcleos, funcionários e gestões criam 

e desenvolvem ações educativas, mas como o visitante ver e compreende o espaço 

através destas ações? Buscamos também ouvir alunos do ensino médio que participaram 

desta pesquisa com suas falas e apropriações sobre o museu.  

Suas falas e apropriações foram bastante relevantes para estudo e reflexão 

neste trabalho na medida em que pudemos ter contato com seus sentimentos, percepções 

e avaliações pessoais acerca do museu, da exposição, dos seus aprendizados e das ações 

que o museu desenvolveu com a mediação. Estas foram norteadoras para 

compreendemos o espaço e como ele se apresenta para o visitantes, claro que nos 

restringimos a reflexões e apropriações de um determinado público visitantes, pois não 

pretendemos aqui fazer uma pesquisa de público.  

Os apontamentos e apropriações dos alunos do ensino médio e visitantes do 

MCC nos revelaram suas experiências anteriores com o espaço museológico, ou seja 

quem já tinha ido a um antes ou não. Concluímos que a maioria já tinha visitado um 

museu antes, porém muitas delas não se identificavam com o espaço, tão pouco se 

interessavam nele. Mas com o contato com a oficina “Eu, o museu e o patrimônio 

cultural: o que eu aprendo com isso?” e o diálogo com conceitos básicos a cerca da 

temática junto com diálogo, interação e reflexões desenvolvidas com a turma 

verificamos de forma positiva seu contato com o MCC.  

Na medida em que o museu ou a escola trabalha com atividades prévias a 

cerca da visita ao museu esta atividade poderá influenciar e mudar o olhar do visitante 

sobre o mesmo melhorando e qualificando o momento da mediação no dia da visita. 

Esta atividade de oficina na sala de aula foi baseada nas atividades do MCC e 
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verificamos sua validade em relação a mediação, ou seja o contato prévio e após o 

contato com o museu.  

Os alunos nos deram seus comentários sobre como foi a visita, se gostaram, 

do que gostaram, o que aprenderam e com isso como vimos no terceiro capítulo as 

respostas e afirmativas que também foram positivas e válidas onde pudemos refletir 

sobre suas respostas que foram satisfatórias em relação ao museu, além de detectarmos 

o processo de educação patrimonial e o olhar que os alunos tiveram sobre seu 

patrimônio e cultura após a visita ao museu. 

Concluímos que através das ações educativas e propostas museológicas 

desenvolvidas pelo Museu da Cultura Cearense o visitante consegue ter um olhar mais 

apurado sobre seu patrimônio, construindo relações de preservação com seu patrimônio, 

cultura e historio tanto individual quanto coletiva. Também reafirmamos o espaço 

museológico como campo de produção de saberes, diálogos e reflexões que permitem o 

indivíduo o exercício da cidadania, o acesso a educação, a educação patrimonial, lazer e 

a prática social. 
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APÊNDICE A – PLANO DE AULA DA OFICINA 

Plano de aula para a oficina: Eu, o museu, e o patrimônio cultural: O que eu 

aprendo com isso? 

Objtivo: Realizar em sala de aula uma atividade preparatória que trabalhe com 

conceitos básicos de museu, objeto gerador, cultura e patrimônio cultural e desenvolver 

a relação entre os mesmo. Também objetiva mostrar a importância dos mesmos para o 

indivíduo. 

Duração: 1hora 

Recurso: Projetor, notebook, pincel, lousa. 

Conteúdo: Noções básicas de museu. Significado do objeto gerador. Noções básicas do 

que é cultura. Noções básicas do que é patrimônio cultura. 

Passo a passo: 

Conversa de apresentação com a turma.          

- Realizar a apresentação pessoal. 

- Falar sobre a pesquisa e apresentar a oficina. 

- Conhecer a turma. 

Realizar perguntas para iniciar a programação: 

Quem já visitou um museu antes? O que vocês acham do museu? 

Explicação sobre o que é Museu: 

∙ Segundo o estatuto de museu atualmente sob lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009 

instituído e autorgado aqui no Brasil, os museus se caracterizam na seguinte forma: 

Art. 1
o
  Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as 

instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, 

comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, 

pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de 

valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra 

natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu 

desenvolvimento.  

 

∙ Ainda segundo Marques e Ribeiro: 

A história, a memória, o tempo, o espaço, os sentimentos e as 

apropriações no espaço museológico se institui em um campo de 

conhecimento sobre si e a sociedade, pois todos nós, homens, 

mulheres, ricos e pobres fazemos história todos os dias. Estudar o 

passado é uma tarefa fundamental para compreender o presente “e 

estudantes e professores que se dão conta dos problemas do seu tempo 

tornam-se coletivamente responsáveis pelos destinos da humanidade” 

(MARQUES E RIBEIRO, 2001, p.23).  

 

∙ Podemos ver que o museu é:  
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É um local onde se aprende história, arte e cultura para além dos livros 

didáticos, que busca mergulhar no passado e no presente entendendo 

seus conflitos, perdas e ganhos, onde entender o presente está 

relacionado ao que você compreende do que aconteceu na trajetória da 

construção do mundo e da humanidade. 

 

∙O museu e o objeto. 

 

Metodologia de dinâmica como objeto gerador a ser desenvolvida em sala de aula segundo 

Holanda: 

Desenvolva em sala de aula, antes de chegar ao museu atividades que 

propiciem o contato do estudante com diferentes objetos. É preciso 

que eles percebam que os artefatos podem nos fornecer muitas 

informações a respeito da sociedade que os produziu e se transformou 

a partir dos seus usos. 

Selecione um “objeto gerador”, um objeto de inserção significativa na 

vida cotidiana de seus alunos, para iniciar as atividades. Levante 

questionamentos sobre a sua estrutura física (cor, tamanho, cheiro), 

quando e como foi fabricado, a sua funcionalidade atual, as vantagens 

e desvantagens de seu uso, etc. 

Crie situações onde o “objeto gerador” seja explorado. Solicite a 

criação de histórias coletivas ou individuais em que esse objeto tenha 

um papel decisivo. Compare esse objeto com outros que também 

fazem parte da experiência vivida. Peça que os alunos coletem 

depoimentos de pessoas mais velhas sobre a utilização de “objeto 

gerador” em outros tempos. Caso seja um obejto que não existia 

anteriormente, pergunte como as pessoas viviam sem ele, quais as 

mudanças observadas no comportamento dos indivíduos após a sua 

invenção. 

Também discuta com antecendencia o funcionamento do museu. Leve 

os alunos a refletir sobre: o respeito que deve ser dedicado aos 

monitores que estão conduzindo a visita, pois são pessoas preparadas 

para o desempenho de sua função; a proibir de alimentos nas 

exposições, para evitar danos ao patrimônio; o impedimento de 

fotografar, filmar, ou tocar nos objetos, para que os mesmos possam 

ser preservados adequadamente; a solicitação de falar em baixa voz 

para que todos possam ser escutados. Essas questões, quando 

retomadas no museu, serão mais bem compreendidas. 

Estimule a participação dos estudantes no espaço museológico. 

Observe se eles estão prestando atenção aos questionamentos do 

monitor. Não permita que eles se distanciem do grupo. Ajude-os a 

promover perguntas sobre os objetos que estão vendo. Promover a 

pergunta é mais importante do que dar respostas prontas, pois aguça o 

debate e a consciência critica. 

Ao retornar a sala de aula, desenvolva novas atividades que permitam 

aos alunos refletir  sobre o que viram e ouviram no museu. Esse é um 

passo importante para que o professor avalie o aprendizado dos 

educandos e mensure os aspectos positivos da visita. 

Com o amadurecimento do trabalho continuado com os objetos 

geradores pode-se envolver os estudantes na montagem de uma 

exposição comunitária, envolvendo a escola, o bairro, a paróquia, etc. 

Fotografias, objetos diversos, depoimentos podem ser coletados para 
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montar exposições temáticas, sobre a história da urbanização, dos 

movimentos sociais no bairro, etc.  

 

∙Projetar imagem de um copo descartável e em seguida construir um debate sobre ele. 

 

∙Explicação sobre o objeto gerador: 

 

 

O museu coleciona objetos com significados diversos, estes não tem 

somente um significado estabelecido pela sua função de uso, mas 

podem significar algo completamente diferente depois que entram em 

uma sala de exposição para observações e reflexões, onde cada objeto 

parte do singular para o universal, no intuito de que o objeto instigue a 

memória e a percepção. 

 

∙ Ramos (2004) nos diz que: 

O objetivo primeiro do trabalho com o objeto gerador é exatamente 

motivar reflexões sobre as tramas entre o sujeito e o objeto: perceber a 

vida dos objetos, entender e sentir que os objetos expressam traços 

culturais, que os objetos são criadores e criaturas do ser humano em 

sua historicidade. (RAMOS, 2004, p. 32) 

 

∙ O Museu e o nosso Patrimônio Cultural 

- Realizar perguntas sobre o que a turma acha que é cultura? 

- O que é patrimônio cultural? 

 

∙ A palavra patrimônio está associada a um legado ou bens herdados de alguém ou de 

um passado. No artigo 216 da Constituição Federal do Brasil de 1988 se definiu o 

conceito e quais seriam esses bens do patrimônio cultural brasileiro dividido em bem 

material, imaterial e natural, os bens patrimoniais podem ser vistos e reconhecidos 

como e quando forem: 

As formas de expressão; Os modos de criar, fazer e viver; As criações 

científicas, artísticas e tecnológicas;As obras, objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados ás manifestações artítico-

culturais;Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico 

(LEGISLAÇÃO SOBRE PATRIMÔNIO,2010, p.10). 

 

∙ A consciência de que existe um patrimônio cultural e o reconhecimento deste é de 

fundamental importância para que o indivíduo possa desenvolver modos de preservar 

sua história individual e posteriormente, como esta se inclui, no coletivo. Segundo este 

apontamento o cidadão se apropria de sua história local e de outros meios tendem à 

consciência histórica e, também cultural. 
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∙ Após a compreensão básica sobre patrimônio cultural realizar perguntas sobre qual o 

olhar deles sobre o seu bairro. 

∙ O museu é nosso patrimônio. 

∙ Fazer uma ligação entre museu, produção de conhecimento acerca da cultura e lugar de 

patrimônio cultural 
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APÊNDICE C – INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADO 

QUESTIONÁIO 

Pesquisa sobre os conhecimentos e apropriações adquiridos durante oficina “Eu, o 

museu e a o patrimônio Cultural: o que eu aprendo com isso?” e a visita mediada no 

Museu da Cultura Cearense. 

Nome: 

Idade:  

Escola: 

Série: 

1. Você já tinha ido a algum museu antes de sua vista ao Museu da Cultura Cearense? 

Se a resposta for sim qual o museu e como foi a experiência? 

2. Comente como foi a experiência de sua visita ao Museu da Cultura Cearense. 

3. O que você aprendeu em sua visita ao Museu da Cultura Cearense? 

4. Qual a parte da visita da qual você mais gostou? 

5. O que você achou da mediação feita pela a educadora do Museu da Cultura 

Cearense? 

6. O que você achou da oficina “Eu, o museu e a o patrimônio Cultural: o que eu 

aprendo com isso?” ? 

7. Você acha que a oficina mudou seu olhar em relação ao museu e o patrimônio 

cultural? 

8. Qual a relação que você faz sobre o Museu da Cultura Cearense e o patrimônio 

cultural? 
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ANEXO 1 – CATÁLOGO DE EXPOSIÇÕES DO MUSEU DA CULTURA 

CEARENSE 98/2014 

MUSEU DA CULTURA CEARENSE 

EXPOSIÇÕES – AGOSTO/98 à DEZEBRO 2014 

 

Exposições de Longa Duração e exposições temporárias 

 

______________________________________________________________________ 

 

EXPOSIÇÃO “ADMIRÁVEIS BELEZAS DO CEARÁ OU DESABUSADO 

MUNDO DA CULTURA POPULAR”  

inaugurada em 07 de agosto de 1998, apresenta um painel multifacetado da região Sul 

do Estado, composto por objetos do uso cotidiano e obras de arte popular de artistas 

locais, presentes nas festas e na fé do Cariri. Público: 727.924. 

_____________________________________________________________________ 

EXPOSIÇÃO “VAQUEIROS” 

Em cartaz desde 28 de abril de 1999, apresenta um caráter didático baseado numa 

pesquisa sobre o universo do vaqueiro. A partir da ocupação do território cearense pela 

pecuária até a atualidade. Utiliza recursos cenográficos, ensaios fotográficos e objetos 

ligados ao cotidiano do vaqueiro. 

Exposições Temporárias 

Público até dezembro de 2014. 1.242.134 

 

EXPOSIÇÃO “INSTALAÇÕES LITORAL E SERTÃO” 

Instalação do artista plástico José Tarcísio 

Período: 07 de Agosto a 11 de Dezembro de 1998 

Público estimado: 32.621 pessoas 

 

EXPOSIÇÕES “OS PRIMEIROS HABITANTES DO CEARÁ”  
Uma exposição multimídia sobre os povos indígenas da região. E “CEARÁ – PRÉ-

HISTÓRICO” - Um painel sobre as descobertas paleontológicas em nosso Estado. 

INSTALAÇÕES TEMÁTICAS DO CENÓGRAFO: André Scarlazzari. 

Período: 15 de Dezembro de 1998 a 25 de Novembro de 1999 

Público estimado: 154.476 pessoas 
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_____________________________________________________________________ 

EXPOSIÇÃO “CHICO ALBUQUERQUE” 

Exposição fotográfica em homenagem a Chico Albuquerque, mestre da fotografia 

publicitária no Brasil. Dividida em dois módulos: o primeiro com uma retrospectiva dos 

trabalhos desenvolvidos pelo fotógrafo – campanhas publicitárias dos anos 30 aos dias 

atuais, retratos, frutas, Jericoacoara, arquitetura, livros e revistas. No outro módulo é 

destacado o Mucuripe, ensaio fotográfico realizado em 1952 durante as filmagens de 

“It’s All True”, filme de Orson Welles.  

Período: 21 de Janeiro a 24 de Setembro de 2000 

Público estimado: 73.388 pessoas. 

 

EXPOSIÇÃO “BENDITOS” 

Individual do fotógrafo Tiago Santana, resultado de um trabalho de documentação sobre 

as romarias de Juazeiro do Norte e lançamento do livro “Benditos”, editado pela Tempo 

d’Imagem. 

Período: 05 de Outubro de 2000 a 13 de Março de 2001 

Público estimado: 47.380 pessoas 

 

EXPOSIÇÃO “MAR DE LUZ” 

 

A exposição Mar de Luz tem a luz e o mar do litoral cearense como foco. Reúne alguns 

dos melhores fotógrafos cearenses: Chico Albuquerque, Celso Oliveira, Tiago Santana, 

Gentil Barreira, Drawlio Joca, Ed. Viggiani, Tibico Brasil, José Albano etc, que 

revelaram suas imagens favoritas e/ou premiadas nacional ou internacionalmente. 

Período: 22 de Março a 26 de Junho de 2001 

Público estimado: 58.875 pessoas. 

 

EXPOSIÇÃO “COLEÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ” 

Do acervo da Secretaria da Cultura e Desporto, a exposição exibiu em duas salas as 

obras dos maiores pintores cearenses: Raimundo Cela, Antônio Bandeira, Chico da 

Silva e Aldemir Martins. 

Período: 05 de julho a 03 de agosto de 2001. 

Público estimado: 15.540 pessoas.   

 

EXPOSIÇÃO “HOMENAGEM ÀS MÃOS SILENCIADAS” 

A exposição contempla matizes de cores e texturas em tapeçarias e quadros de múltiplos 

recortes, trabalho da artista plástica argentina MARTHA LE PARC. 

Período: 10 de agosto a 31 de Outubro de 2001. 

Público estimado: 71.982 pessoas. 

Exposições Temporárias - MCC 

_____________________________________________________________________ 

EXPOSIÇÃO “CHICO ALBUQUERQUE” 

Exposição fotográfica em homenagem a Chico Albuquerque, mestre da fotografia 

publicitária no Brasil. Dividida em dois módulos: o primeiro com uma retrospectiva dos 

trabalhos desenvolvidos pelo fotógrafo – campanhas publicitárias dos anos 30 aos dias 

atuais, retratos, frutas, Jericoacoara, arquitetura, livros e revistas. No outro módulo é 

destacado o Mucuripe, ensaio fotográfico realizado em 1952 durante as filmagens de 

“It’s All True”, filme de Orson Welles.  

Período: 21 de Janeiro a 24 de Setembro de 2000. 
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Público estimado: 110.082 pessoas 

 

EXPOSIÇÃO “BENDITOS” 

Individual do fotógrafo Tiago Santana, resultado de um trabalho de documentação sobre 

as romarias de Juazeiro do Norte e lançamento do livro “Benditos”, editado pela Tempo 

d’Imagem. 

Período: 05 de Outubro de 2000 a 13 de Março de 2001. 

Público estimado: 47.380 pessoas 

 

EXPOSIÇÃO “MAR DE LUZ” 

A exposição Mar de Luz tem a luz e o mar do litoral cearense como foco. Reuniu alguns 

dos melhores fotógrafos cearenses: Chico Albuquerque, Celso Oliveira, Tiago Santana, 

Gentil Barreira, Drawlio Joca, Ed Viggiani, Tibico Brasil, José Albano etc, que 

revelaram suas imagens favoritas e/ou premiadas nacional ou internacionalmente. 

Período: 22 de Março a 26 de Junho de 2001 

Público estimado: 58.875 pessoas 

 

EXPOSIÇÃO “COLEÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ” 

Do acervo da Secretaria da Cultura e Desporto, a exposição exibiu em duas salas as 

obras dos maiores pintores cearenses: Raimundo Cela, Antônio Bandeira, Chico da 

Silva e Aldemir Martins. 

Período: 05 de julho a 03 de agosto de 2001. 

Público estimado: 15.540 pessoas.   

 

EXPOSIÇÃO “HOMENAGEM AS MÃOS SILENCIADAS” 

A exposição contempla matizes de cores e texturas em tapeçarias e quadros de múltiplos 

recortes, trabalho da artista plástica argentina MARTHA LE PARC. 

Período: 10 de agosto a 31 de Outubro de 2001. 

Público estimado: 71.982 pessoas. 

 

EXPOSIÇÃO “WIND CARAVAN”  

O conceituado artista plástico japonês Sussumu Shingu escolheu a América do Sul 

como continente, e o Ceará como o local mais adequado para encerrar a última etapa do 

projeto “Caravana do Vento”, após ser exibida em 5 outros continentes.    

Período: 09 de novembro a 02 de Dezembro de 2001. 

Público estimado: 15.687 pessoas. 

_____________________________________________________________________ 

EXPOSIÇÃO “NINO O ESSENCIAL EM ESTADO BRUTO” 

Em homenagem ao artista popular do Juazeiro, que transforma o imaginário popular e o 

dia a dia das festas e costumes do Cariri em magníficas obras em troncos de madeira. 

Período: 04 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2002. 

Público estimado: 27.669 pessoas. 

 

EXPOSIÇÃO “CEARÁ REDESCOBRE O BRASIL” 
Mostra da diversificação da cultura material dos povos indígenas no brasil. São cerca de 

150 peças de arqueologia e etnografia indígenas de épocas diferentes e regiões do 

território brasileiro enquanto expressões artísticas singulares que evidenciam tradição e 

contemporaneidade. Em um espaço dividido em duas salas intituladas: diversidade e 
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identidade, a exposição evidencia simplicidade e sofisticação, singularidades e 

pluralidades.  

Período: 10 de Março a 31 de Julho de 2002. 

Público estimado: 43.781 pessoas. 

 

EXPOSIÇÃO “COM AS CORDAS DO CORAÇÃO: CORDEL E 

XILOGRAVURA” 

Apresentou um panorama dessa expressão popular / tradicional, fixada no imaginário 

coletivo como parte da tradição que a literatura oral ganhou no Ceará. Além da exibição 

de vídeos, a Mostra conta com xilógrafos e cordelistas de Fortaleza e Juazeiro do Norte, 

que se revezam em oficinas num cenário de uma gráfica. A curadoria é de Gilmar de 

Carvalho. 

Período: 22 de Agosto de 2002 a 24 de Maio de 2003. 

Público estimado: 77.219 pessoas 

____________________________________________________________________ 

EXPOSIÇÃO “CARTOGRAPHIES”  

A exposição da artista plástica portuguesa Isabel Pavão é composta de 40 quadros 

distribuídos em duas séries “Linguist Bounderies” e “Cartographies”: uma trabalha o 

poder gráfico da letra e da escrita e outra uma série de pequenos formatos que colam e 

cruzam mapas originais da época e da cultura dos Grandes Descobrimentos, com 

técnica acrílica/colagem sobre tela 

Período: 31 de maio de 29 de junho de 2003. 

Público estimado: 8.079 pessoas 

 

EXPOSIÇÃO “ZONA DESCONHECIDA GRAVURAS” 

A exposição zona desconhecida reuniu 8 gravuras de Eduardo Eloy e 14 de Hilton 

Queiroz. As gravuras de Eduardo Eloy são resultado de uma técnica chamada colagrafia 

ou colagem impressa, técnica realizada a partir da placa (matriz), com elementos 

aderidos que uma vez entintada, é estampada na prensa como entalhe e relevo. As 

gravuras em metal de Hilton Queiroz, técnica que é realizada a partir de uma placa 

(matriz) de cobre, latão ou zinco, desenhada com buris ou com ajuda de ácidos 

corrosivos que criam traços e texturas na sua superfície.  

Período: 22 de julho à 05 de outubro de 2003. 

Público estimado: 16.282 pessoas 

 

EXPOSIÇÃO “GRAVURAS – FRANCISCO DE ALMEIDA” 

A exposição reuniu 29 gravuras e matrizes produzidas no período de 1989 a 2003 e se 

constitui o que de melhor realizou o artista na sua trajetória de xilógrafo. Dentre elas 5 

serigrafias, que se constituem uma redução de suas grandes gravuras para um formato 

pequeno.  

Período: 16 de outubro a 07 de dezembro de 2003. 

Público estimado: 15.327 pessoas 

 

EXPOSIÇÃO “MARIETA – TAPEÇARIA COM RETALHOS” 

A exposição compôs-se de 12 tapetes de arte costurados à mão por Marieta Ramos com 

retalhos multicoloridos de animais do mundo fantástico e imagens de ex-votos 

costurados sobre pano de fundo de tecido luminoso. Compõe ainda a exposição 6 obras 

de Francisco de Almeida e 218 ex-votos, em virtude da sutil influência da arte fantástica 
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do artista e dos ex-votos pertencentes a José Tarcísio exerceram na obra de Marieta 

Ramos.  

Período: 18 de dezembro de 2003 a 29 de janeiro de 2004 

Público estimado: 18.053 pessoas 

 

EXPOSIÇÃO “CLARO JANSSON – O FOTÓGRAFO VIAJANTE”   

A exposição Claro Jansson – O Fotógrafo Viajante compô-se de 68 reproduções 

fotográficas, “bunner” e “display” de imagens inéditas do pioneiro da fotografia 

documental. Claro Jansson, de uma parte de seu estúdio fotográfico ( 1 câmera de 

fotográfica e um tripé) e de um vídeo documental. 

Período: 8 a 29 de março de 2004 

Público estimado: 4.225 pessoas 

 

EXPOSIÇÃO “RUA DOS INVENTOS” 

Exposição da artista plástica gabriela gusmão composta de reproduções fotográficas, 

objetos e vídeo documental sobre o universo material urbano de ambulantes e 

perambulantes que desenvolvem suas “tecnologias de sobrevivência” em condições 

adversas.  

Período: 03 de abril a 18 de julho de 2004 

Público estimado: 20.518 pessoas 

 

EXPOSIÇÃO “DIANTE DOS OLHOS” 

Exposição individual do fotógrafo GENTIL BARREIRA. Seleção de 45 ampliações 

fotográficas em grandes formatos - trabalhos recentes e inéditos - e projeção de 80 

imagens. Os claros e escuros de Gentil Barreira também evocam imagens em 

movimento. Mais de 80 fotos pinçadas da tevê chegam ao espectador, distorcidas, 

projetadas por trás da parede. Na sala sonorizada, sublinham o poder da fábrica de 

ilusões, sugerem que nada é real. 

Período: 19 de agosto a 30 de novembro de 2004. 

Público estimado: 22.016 pessoas 

 

EXPOSIÇÃO “CADERNOS DE VIAGEM” 

A exposição “Cadernos de Viagens”, do artista plástico paulista, Rubens Matuck é uma 

bela amostra do apurado e sensível olhar do artista e de seu talento criador. A exposição 

é baseada no livro de mesmo titulo. É composta de registros (desenhos e pinturas) 

inspirados nas andanças de Matuck país afora. São 109 ampliações, 07 cadernos 

originais e uma mala de viajante com objetos variados. 

Período: 08 de dezembro a 27 de fevereiro de 2005. 

Público estimado: 12.343 pessoas. 

 

EXPOSIÇÃO “CIDADES” 

Através de várias técnicas o artista Hélio Rola, propõe uma leitura crítica de dois 

tempos de uma mesma cidade. Hélio Rola é um dos mais expressivos artistas brasileiros 

e apresenta em CIDADES uma densa retrospectiva de sua trajetória criativa, incluindo 

obras inéditas e uma seleção de pinturas, originalmente apresentadas na individual 

HELIO ROLA(MAC-USP-São Paulo, 1996). 

Período: 09 de março a 07 de abril de 2005 

Público estimado: 3.773 pessoas. 
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EXPOSIÇÃO “VIVA A NATUREZA MORTA” 

Composta de obras de artistas brasileiros e estrangeiros pertencentes ao Museu Nacional 

de Belas Artes, a exposição reúne seleção de naturezas-mortas nos mostrando como 

esse gênero se matem e vai se transformando, ao longo dos séculos. 

Período: 12 de abril a 01 maio de 2005. 

Público estimado: 9.382 pessoas. 

 

EXPOSIÇÃO “FAMÍLIA DUMONT-UMA VIDA BORDADEIRA” 

O Grupo Matizes Dumont é formado  por seis artistas de uma família mineira  que 

fazem com o bordado a arte de ilustrar livros  de grandes autores brasileiros  como Jorge 

Amado , Ziraldo , Manoel de Barros , Tiago de Melo , Rubem Alves , Carlos Brandão e 

Marina Colasanti  entre outros .Cada tela é uma criação coletiva  onde são criados e 

recriados  com as cores da pintura  novos pontos e tecidos que realçam a composição . 

Período: 10 de junho a 15 de agosto de 2005 

Público estimado: 12.025 pessoas. 

 

EXPOSIÇÃO “ONDE ESTÁ IRACEMA?”. 

Com a exposição “Onde está Iracema?”, o Memorial estimulou um diálogo fotográfico 

com a cidade e representações da personagem lendária do romancista José de Alencar 

no aniversário dessa obra. Resultado de processo seletivo curatorial, a partir de edital, a 

exposição contou com a participação dos artistas: Marcelo Barbalho, Marina Barreira, 

Francesca Novicelli, Martha Lacerda e Marcela Tiboni em pinturas, fotos digitalizadas e 

polaroides. 

Período 22 de setembro a 13 de novembro de 2005. 

Público estimado: 14.055 

 

EXPOSIÇÃO “RETRATO POPULAR” 

Na exposição “Retrato Popular” foram apresentados três gêneros representativos da 

fotografia popular: fotografia Lambe-Lambe, monóculos e fotopintura. Num trabalho 

pioneiro no Brasil,O Memorial da Cultura Cearense mostrou uma significativa exibição 

destas imagens dentro das suas duas galerias temporárias. Além disso, durante os meses 

de exibição houve a presença de vários mestres de fotografia, profissionais de Canindé e 

Juazeiro do Norte, que trabalham com o lambe-lambe e monóculo, e a participação 

especial do fotopintor Júlio Santos, de Fortaleza, com ateliê instalado na exposição, 

disponibilizado ao público visitante a confecção de um retrato nessas técnicas.  

Período: 01 /12/ 2005 a 03/03/ 2006 

Público estimado: 19.131. 

 

 

EXPOSIÇÃO MEMÓRIAS DA CIDADE 

Nas comemorações do aniversário de 280 anos de Fortaleza, o Memorial da Cultura 

Cearense procurou refletir sobre as memórias das múltiplas fortalezas através de 

fotografias, objetos, músicas e depoimentos orais que retratam as transformações 

urbanas e sociais da cidade no final do século XIX até os anos 60 do século XX. 

Período: 28 de abril a 03 julho de 2006 

Público estimado: 25.803 

_____________________________________________________________________ 

EXPOSIÇÃO “IMAGINE UM LUGAR ...” 
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Depois de passar o ano de 2005 percorrendo os 184 municípios cearenses ,o Cultura e 

Movimento – Secult Itinerante, que mapeou e cadastrou o patrimônio material e 

imaterial , a Secult apresenta ao público os números e as histórias desta  bem – sucedida 

excursão cultural . O resultado do trabalho é apresentado em um grande mosaico 

cultural através dos módulos Daqui Pra Lá De Lá Pra Cá ,A Gente  No Lugar Da Gente, 

A Cerâmica No Ceará , As Serras Que Azulam O Nosso Horizonte ,E Era Uma Vez ...e 

Poemas da Beira do Caminho.Cada um deles busca mostrar um recorte dos costumes 

dos Municípios visitados. 

Período: 30 de dezembro de 2006 a 18 de fevereiro de 2007. 

Público estimado: 68.103   

 

 “EXPOSIÇÃO REFLEXÕES”  

As galerias do Memorial da Cultura Cearense apresentam o olhar do fotógrafo Celso 

Oliveira sobre o brasileiro do Norte e Nordeste. Exposição Reflexões, reúne imagens de 

diversas publicações. Na solenidade de abertura da exposição, Celso Oliveira lança o 

livro “Quem Somos Nós”.As imagens são o auto-retrato da sua trajetória e uma 

investigação do seu olhar sobre o mundo.O fotógrafo   comemora os seus 30 anos de 

carreira  focando o que lhe parece importante como registro. Trabalha com a 

possibilidade de uma poética visual. E também faz denúncia, mostra como fatos e assina  

manifestos. Assim ele exercita a retórica da imagem: borra ,recorta ,insinua ,confunde, 

apaga. Teremos uma oportunidade rara de vermos momentos que são arte e trabalham o 

real como fonte de partida. 

Período: 8 de março a 13 de maio 2007 

Público estimado: 11.807 

 

EXPOSIÇÃO OS AMBULANTES 

A exposição ”Os Ambulantes” é uma leitura sobre os espaços de trabalho, forma de 

sociabilidade e as “invenções” dos vendedores ambulantes de Fortaleza. Composta de 

objetos, fotografias, vídeos e da série de pinturas do artista plástico Sérgio Pinheiro 

sobre os ambulantes de Fortaleza, a exposição busca expressar o processo de 

formatação da auto-imagem do ambulante e as formas de funcionamento do seu ofício 

em diálogo com a cidade.  

Período: 31 de maio a 26 de agosto de 2007 

Público estimado: 17.959    

 

EXPOSIÇÃO “ÍNDIOS: OS PRIMEIROS BRASILEIROS” 

A exposição propõe ao visitante um passeio pela história do Brasil assinalando as 

diferentes formas pelas quais os indígenas do Nordeste foram vistos e incorporados ao 

processo de construção nacional. Está composta por objetos, fotos, vídeos, músicas e 

documentos, mostrando estas culturas como vivas e dinâmicas. A curadoria é do 

antropólogo João Pacheco de Oliveira, do Museu Nacional/UFRJ e da Fundação 

Joaquim Nabuco. O projeto é patrocinado pela Petrobrás, com realização da Associação 

Raízes da Tradição. A itinerância no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura é um 

patrocínio do Banco do Nordeste. 

Período: 22 de setembro a 30 de dezembro de 2007 

Público estimado: 40.228 

 

EXPOSIÇÃO “ARTE EM FLANDRES E FABULOSO MUNDO DO BARRO” 
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Arte em Flandres – Arte informal, arte marginal, arte bruta. O artista popular utiliza 

elementos de sua terra para recriar histórias, folclores, crenças e versos. Sua arte é um 

relato particular sobre seu povo, sobre sua visão do mundo, seus sonhos. Traduz 

simplicidade, pureza e originalidade. As mostras “Fabuloso Mundo do Barro” e “Arte 

em Flandres” mantém tais características. São memórias do tempo na sinceridade da 

linguagem popular. “Arte em Flandres” exibe um importante material da história do 

artesanato cearense. O Flandre, o latão e o zinco são transformados em lamparinas, 

instrumentos musicais, coroas, objetos cinéticos e uma diversidade de artefatos 

confeccionados por artistas populares como José Maurício dos Santos, Françuí e Cícero 

Brito, todos do Cariri. A arte não é tão conhecida nos grandes centros. O material 

utilizado é considerado pouco nobre para os padrões das artes plásticas brasileiras, 

ficando assim a arte denominada “bruta”, fora das normas convencionais.  

Período: 31 de janeiro de 2008 a 18 de maio de 2008 

Público estimado: 17.442 

___________________________________________________________________ 

EXPOSIÇÃO FABULOSO MUNDO DE BARRO 

Fabuloso Mundo do Barro – A mostra “Fabuloso Mundo do Barro” apresenta o trabalho 

das três Marias – uma mãe e duas filhas – e parentes da família Cândido, os artesões 

mais conhecidos do Ceará. São exibidos vários cenários originais feitos em barro. O 

trabalho, de grande expressividade pictórica, é quase único no país. Uma das artistas, 

Maria de Lourdes, tem trabalhos expostos em feiras de artesanato do estado e em 

museus como Memorial da América Latina e o Museu Afro-Brasileiro. 

Período: 31 de janeiro de 2008 a 03 de agosto de 2008 

Público estimado: 47.931 

 

EXPOSIÇÃO “CANGACEIROS” 

Esta primeira grande retrospectiva das fotografias dos cangaceiros cobre quase toda a 

epopeia de Lampião e seu bando (1922 – 1938). A exposição começa com os primeiros 

retratos de Lampião e de sua família, e termina com as imagens dos bandidos 

decapitados. Realizadas a partir dos documentos originais emprestados pelos principais 

colecionadores de imagens do cangaço, as ampliações contemporâneas reunidas 

permitem acompanhar a evolução desta forma particular de banditismo e desfrutar de 

sua originalidade. Esta exposição visa apresentar as múltiplas apropriações possíveis da 

imagem fotográfica, ora ao serviço do poder estabelecido, ora ao serviço da subversão, 

chegando mesmo a servir à elaboração de mitos que vivem até nossos dias.   

Período: 29 maio de 2008 a 24 de agosto de 2008 

Público estimado: 26.180 

 

EXPOSIÇÃO “CARIRI REVISITADO” 

Richard ´Dick´ Welton trabalhou em Nova York durante aproximadamente 10 anos 

onde foi, entre outros, laboratorista e ajudante do fotógrafo americano Irvin Penn. No 

Brasil fixou-se durante 18 anos em Rio de Janeiro onde tornou-se professor de toda uma 

geração de laboratoristas, restauradores e especialistas em fotografia, muitos ainda hoje 

ligados à Funarte. Manteve um estúdio fotográfico no Rio onde realizou trabalhos 

publicitários até voltar, em 1988, para os Estados Unidos onde reside hoje. Em 1972 

realizou uma viagem ao Cariri a pedido do ilustrador e autor de livros infantis Gian 

Calvi para documentar a cultura popular em Juazeiro do Norte. Desta visita resulta a 

maioria das imagens que servem como base documental da exposição. Na época, 

algumas das fotografias foram mostradas em exposição realizada no Museu de Arte 
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Moderna no Rio de Janeiro num dos primeiros eventos de destaque nacional com a 

participação do artesanato do Ceará. Depois de uma vistoria em seu acervo particular, 

em 2006, Dick Welton, incentivado por seus antigos amigos da Funarte, decidiu 

retornar ao Cariri, onde realizou uma nova documentação fotográfica. Neste intervalo, 

de quase 35 anos, viu as mudanças sociais e culturais que passaram pelo Interior do 

Nordeste. Na exposição serão ainda exibidas peças raras do acervo do Memorial da 

Cultura Cearense. 

Período: 19 agosto de 2008 a 21 de setembro de 2008 

Público estimado: 5.990 

 

EXPOSIÇÃO “SÉRVULO ESMERALDO” 

Uma exposição abrangente da obra do artista cearense Sérvulo Esmeraldo (Crato, 1929) 

ocupará espaços museológicos e abertos do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, 

em Fortaleza – CE, no período de 23 de agosto (sábado, a partir das 17 horas) a 26 de 

outubro próximos. Alusiva aos 40 anos da Construtora Mota Machado comemorados 

neste 2008, a Mostra apresentará trabalhos bidimensionais e tridimensionais, em 

diferentes técnicas e materiais, incluindo obras inéditas – casos dos famosos 

“Excitables”, quadros movidos a eletricidade estática, jamais apresentados no Ceará, 

além de outras igualmente do período europeu, reunindo ainda esculturas, relevos e 

gravuras recentes, totalizando mais de 100 obras de Sérvulo Esmeraldo, realizados nos 

últimos 40 anos. Com curadoria de Dodora Guimarães, companheira e pesquisadora da 

obra do artista há 28 anos, a exposição Sérvulo Esmeraldo por Mota Machado inicia 

também as comemorações dos 80 anos do mestre cearense que elegeu a luz como 

matéria de uma poética que o particulariza no universo da arte concreta brasileira e 

internacional. 

Período: 09 de setembro de 2008 a 16 de novembro de 2008 

Público estimado: 36.062 

 

EXPOSIÇÃO “BRINQUEDO - A ARTE DO MOVIMENTO – Coleção Macao 

Goes” 

Fazer brinquedo é também brincar, experimentar a transformação de cada material, cada 

cor, volume, textura e finalmente uso, quando o objeto ganha o sentindo de ser único, 

pessoal, assumindo muitas vezes uma humanidade relativa. A coleção reunida por 

Macao Góes é também referência de uma vida dedicada ao brinquedo, formando sérias 

temáticas onde destacam-se as bonecas de pano, verdadeiras vozes femininas que se 

revelam em cada detalhe. 

Período: Exposição de longa duração  

Público estimado: 284.929 

 

EXPOSIÇÃO “BRINCADEIROS E BRINCADEIRAS – O Brinquedo Tradicional 

e a Imaginação dos 4 Elementos” 

Fruto de uma pesquisa sobre o universo das crianças dos sertões à beira-mar destaca os 

'os meninos brincadeiros' e as 'meninas brincadeiras' em seus engenhos de sonhar a vida. 

Apresenta brinquedos feitos pelas crianças como territórios da inventividade e da 

imaginação. Objetos relacionados com os quatro elementos – terra, fogo, água e ar, os 

brinquedos são testemunhos das gerações nos mostrando algo mais.   

Período: 09 de dezembro de 2008 a 31 de julho de 2009 

Público estimado: 54.885 
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EXPOSIÇÃO “TEIA – Tradição, Atrito e Ruptura”. 

Com curadoria de Bené Fonteles, a exposição “Pegando a Teia: Tradição, Atrito e 

Ruptura” se espalha pelo Dragão do Mar. Pode ser conferida nas Sala 01 do MCC, no 

espaço ao lado da livraria e Np Espaço Multiuso. Aberta ao público inicialmente 

durante a programação da Teia 2010, a mostra traz à tona a discussão em trono de 

artistas e poetas, “nem eruditos, nem populares” como bem acentua o curador, sobre a 

diversidade cultural brasileira. 

 

Período: 25/03/10 a 30/06/10 

Público estimado: 14.203 

 

EXPOSIÇÃO “LAPINHAS: O SENTIDO DO FAZER” 

Esta mostra visa ampliar o olhar sobre a manifestação cultural das lapinhas. A 

exposição é fruto de um encontro do Memorial da Cultura Cearense com senhores e 

senhoras que ao longo de suas trajetórias se dedicaram a manter vivo o ritual da 

montagem e encenação do nascimento de Jesus. Essa prática assume contornos próprios 

nas narrativas de seus “mestres” e “mestras”. A valorização do saber gestado por essas 

pessoas pertencentes a diferentes realidades sociais, econômicas e culturais, que 

celebram e vivenciam a festa da Natividade há tantos anos, enriquece de sentidos cada 

espaço da nossa mostra. Apresentaremos histórias, olhares e redes de relações tecidas 

em torno das lapinhas. Compartilhar parte dessa diversidade com o público possibilita a 

desconstrução de visões uniformes do fazer lapinha e a percepção das conexões entre a 

intimidade dos lares e práticas sociais ligadas à religiosidade, ao consumo e às 

sociabilidades. Assim como a Estrela-de-Belém conduziu os passos dos Reis Magos até 

o Deus-Menino, esperamos que a Estrela no centro da exposição indique caminhos 

possíveis para adentrar e irradiar o universo do “fazer lapinha. 

 

Período: março, maio e junho 2010. 

Público estimado: 31.888. 

 

EXPOSIÇÃO “JOSÉ ALBANO – 40 anos de fotografia” 

A exposição JOSÉ ALBANO 40 ANOS DE FOTOGRAFIA apresenta a trajetória de 

um mestre de gerações de fotógrafos cearenses. Será também espaço para o lançamento 

do livro com mesmo título e temática, inaugurando a série Obra em Revista, projeto 

coordenado pela Terra da Luz Editorial, que publicará nomes dos mais diversos 

segmentos da arte contemporânea no Ceará.  

Para esta mostra foram selecionadas imagens que compõem um recorte antológico do 

acervo de José Albano. Muitas delas premiadas, expostas em museus e galerias do 

Brasil e do mundo ganharam também notoriedade em diversas publicações. São 

registros dos melhores ângulos das primeiras fotografias captadas em sua câmera 

Olimpus Pen, da visita como mochileiro na década de 1970 ao continente europeu e 

Estados Unidos, dos ensaios em viagens pelo Brasil em sua motocicleta, das andanças 

pelo Ceará, da coleção de portraits das crianças Tapeba, das crianças das Américas e 

dos Albanitos, da documentação dos ENCAS, da edição cuidadosa das fotos da sua 

filha, Emilia, que assina o projeto gráfico do livro disponibilizado agora à apreciação 

coletiva. 

Período: 19/08/2009 a 29/11/2009 

Público estimado: 26.634. 
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EXPOSIÇÃO “GAMELEIRAS – Curadoria Bené Fonteles” 

A centenária cidade de Gameleira ao pé-de-serra do Assuruá – em tupi-guarani “serra 

grande” – fica entre as cidades de Xique-Xique e Barra na Bahia do semi-árido, 

ribeirinhas do não tão caudaloso ou piscoso, mas ainda lendário rio São Francisco. A 

aproximadamente 45 minutos destas cidades, Gameleira do Assuruá tem uma 

localização privilegiada no pequeno vale horizontal onde se incrusta num brejo cheio de 

buritis e nascentes, que lhe dá elegância, beleza e substância para sua pequena 

população de não mais de 500 almas e em torno de 130 famílias. A gameleira que lhe dá 

o primeiro nome, a única em toda a cidade, é uma árvore de boa madeira para a feitura 

de gamelas e de sombra boa para bicho e gente. A frondosa árvore fica localizada à 

beira da estrada que é caminho para alguns roçados e para a serra que domina toda a 

extensão do pequeno vale. O tamborete feito de couro de boi e madeira cujo nome vem 

de ser usado também como instrumento percussivo em algumas festas populares do 

país, é, na cidade, o assento mais comum. Com um deles encontrado em uma casa da 

cidade, o artista Bené Fonteles junto com seu povo, resgata a memória para contar uma 

outra história cujo fio condutor e metáfora, o tamborete, cria um imaginário ao mostrar 

a criatividade e singularidade de paisagem humana e ecológica do agreste baiano. O 

livro e a mostra desejam servir de estímulo e inspiração para que outras cidades 

reconheçam seus potenciais criativos, sua cultura natural e sua arquitetura de 

sobrevivência. Esses são valores que constituem também o verdadeiro patrimônio 

imaterial e o imaginário de um povo. 

Período: 13/04/10 a 30/06/10 

Público estimado: 12.357. 

 

EXPOSIÇÃO “MESTRE GRACIANO & FAMILÍA” 

 

A exposição do Memorial da Cultura Cearense é uma homenagem ao Mestre Manoel 

Graciano, um dos mais prestigiados escultores ainda vivos do Ceará. Manoel Graciano é 

de Juazeiro do Norte e é reconhecido como uma das maiores expressões artísticas da sua 

região, o Cariri. Ultimamente ele anda adoentado e, por isto, já não pode mais esculpir. 

A exposição mostra uma retrospectiva de seus trabalhos, reunindo peças do acervo do 

Memorial da Cultura Cearense e de outras coleções particulares. Além das suas próprias 

realizações constam obras de seus familiares, filhos e netos, ilustrando como a sua 

semente criativa é capaz de atravessar várias gerações.  

Período: 02/01/10 a 29/08/2010 

Público estimado: 31.939. 

____________________________________________________________________ 

EXPOSIÇÃO NA PONTA DOS DEDOS 

Tomando como ponto de partida as celebrações alusivas ao Bicentenário do nascimento 

de Louis Braille, a experiência cria um espaço acessível que favorece o diálogo sobre 

acessibilidade nos museus, a visibilidade e o fortalecimento dos movimentos políticos 

das pessoas com deficiência. A exposição apresenta particularidade do universo das 

pessoas com deficiência visual e as distintas vias de comunicação, apreciação e 

integração que o museu pode oferecer em sua permanente troca com a sociedade na qual 

está inserido. 

Período: 29 de outubro de 2009 a 28 de março de 2010 

Publico estimado: 49.000. 

 

EXPOSIÇÃO “BUMBA-MEU-BOI – UMA INTERPRETAÇÃO NO BARRO” 
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A Exposição Bumba-Meu-Boi: Uma Interpretação no Barro é resultado de cinco anos 

de pesquisa da ceramista cearense Liara Leite. Lendas, ritos, rituais e mitos das festas 

do boi no Norte, Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil são expressos nas figurações de 

barro aqui apresentadas. Liara Leite focou atenção nas especificidades das 

manifestações do boi no Ceará, no Maranhão, em Pernambuco, no Piauí, no Rio de 

Janeiro, em Santa Catarina e no Amazonas. Estados nos quais o “brincar de boi” evoca 

memórias, práticas, crenças e conflitos sociais. 

Período: 28/10/2010 a 27/02/2011 

Público estimado: 40.191. 

 

EXPOSIÇÃO “COMIDA CEARÁ: UM PRIMEIRO OLHAR” 

O Memorial da Cultura Cearense (MCC) apresenta, em um ”primeiro olhar” parte do 

acervo do projeto Comida Ceará, pesquisado nos últimos dois anos, em diferentes 

regiões do Ceará. Com fotos dos irmãos José e Maurício Albano, o memorial divulga a 

admirável riqueza existencial dos aspectos materiais e simbólicos da nossa cultura em 

torno da comida, pesquisada de forma interdisciplinar pelo MCC. 

Período: 16/10/2010 a 27/02/2011 

Público estimado: 50.485. 

 

EXPOSIÇÃO “XILOGRAVURA NORDESTINA – Trajetória e Evolução” 

Com Curadoria de Bené Fonteles a exposição apresenta uma síntese de quase um século 

em que a xilogravura no Nordeste alcançou um notável nível de apuro estético partindo 

da tradição popular fundada no imaginário do povo por Mestre Noza de Juazeiro do 

Norte no Ceará, e, como o artista pernambucano Gilvan Samico vai criar e 

redimensionar esta escola dentro do espaço da arte contemporânea. 

Período: 30 de Março a 31 de julho de 2011 

Público estimado: 32.574. 

 

EXPOSIÇÃO “DIÁLOGOS” 

A mostra será composta de 22 retratos dos mais expressivos nomes da pintura cearense, 

e um auto-retrato. Os artistas envolvidos no projeto são: Estrigas, Nice, Heloísa 

Juaçaba, Hélio Rôla, Zé Tarcísio, Descartes Gadelha, Ascal, Félix, José Mesquita, 

Aderson Medeiros, Alano, Roberto Galvão, Carlos Costa, Vando Figueiredo Eduardo 

Eloy, Francisco Vidal Júnior, José Guedes, Claudio Cesar, Totonho Laprovitera, Mano 

Alencar, Francisco de Almeida e Hemeterio. Numa proposição inovadora para a arte do 

retrato, há, na composição de cada um dos vinte e três trabalhos, a inclusão de balões 

(elementos semióticos da linguagem das histórias em quadrinhos) para sugerir a “fala” 

ou “pensamento” dos retratados. Cada artista retratado interveio no balão de seu 

respectivo retrato, adicionando sua própria linguagem artística à sua imagem. Além do 

rico diálogo imagético estabelecido com cada um desses artistas, a ideia é realizar um 

recorte significativo do panorama da pintura cearense, oferecendo aos espectadores, de 

modo interativo, o retrato e a "palavra pintada" de cada criador. 

Período: 24 de Agosto a 30 de outubro de 2011. 

Público estimado: 16.399 

 

EXPOSIÇÃO VIVA FORTALEZA! 1950-2010 

O percurso do passado aos olhos e ouvidos do público em projeções audiovisuais, 

móbiles, bandeirolas e vitrines, retratando a realidade e o imaginário históricos da 

cidade. O público poderá interagir com os elementos da mostra e também incluir suas 
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percepções da cidade. A acessibilidade vai permitir uma revisita a seis décadas da 

história de Fortaleza. 

Período: 6 de Dezembro de 2011 a 29 de Abril de 2012. 

Público estimado: 8.210. 

 

EXPOSIÇÃO O IMAGINÁRIO DO REI- VISÕES DO UNIVERSO DE LUIZ 

GONZAGA  

O Memorial da Cultura Cearense no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura inaugura 

dia 23 de junho, às 19h a exposição “O IMAGINÁRIO DO REI – VISÕES SOBRE 

O UNIVERSO DE LUIZ GONZAGA” com curadoria de Bené Fonteles. Esta 

exposição é uma homenagem coletiva de artistas de todas as regiões do país dentro das 

comemorações do Ano Luiz Gonzaga com uma rica e diversificada iconografia sobre a 

vida e obra de Gonzagão. Reúne além das obras de arte criadas - quase todas 

especialmente para a mostra em varias técnicas e linguagens de expressão – fotografias, 

livros, cd’s e 4 filmes que serão exibidos na exposição. O Imaginário do Rei tem a 

participação de sete gravadores em xilogravura do Ceará como Francisco de Almeida, 

João Pedro do Juazeiro, Francorli & Carmem, José Lourenço, Arievaldo Viana e Cícero 

Lourenço que também ilustraram o livro, além dos escultores em madeira como DIN e 

Cícero Arraes de Juazeiro do Norte, Liara Leite do Eusébio com esculturas em cerâmica 

e as roupa de Seu Expedito Seleiro de Nova Olinda que fazia as indumentárias de couro 

para os shows de Gonzagão. Terá também a participação especial dos multi-artistas 

Narcélio Grud e Tércio Araripe de Fortaleza com instrumentos musicais criados 

especialmente para a mostra. 

Período de 23 de Junho a 18 de agosto de 2012. 

Público Estimado:  

 

EXPOSIÇÃO VERDE-AMARELO  

O Museu de Arte e Cultura do Ceará inaugura dia 18 de junho a exposição “verde-

amarelo” com curadoria de Titus Riedl.Esta exposição mostra, sob um piscar de olhos, 

divertidas facetas da torcida futebolística brasileira – e, em especial no Nordeste e em 

cidades do Interior. A mostra enfatiza o design da rua, os inventos do dia a dia e os 

momentos quando os brasileiros se orgulham das cores da bandeira brasileira, 

literalmente vestem a camisa de seu país. A maioria das imagens e dos objetos foi 

captada no interior do Ceará, durante os últimos grandes eventos esportivos, como na 

Copa de Mundo de 2010.  A exposição pretende sensibilizar para a próxima Copa de 

Mundo de 2014, no Brasil, e para um universo criativo e descontraído que geralmente 

passa despercebido pela grande imprensa. Mostra o envolvimento de torcidas do Interior 

e dos bairros periféricos, longe dos estádios futebolísticos, sem que haja a participação 

de torcidas organizadas ou incentivos formais. A exposição não trata de objetos 

fabricados em grande escala e massificados pelo comércio, mas de pequenos ´inventos´ 

e produtos artesanais, e da ornamentação de rua, dos clubes e bares que costumam 

lembrar uma cenografia espontânea. A exposição é especialmente concebida para 

Fortaleza, uma das cidades- sede de jogos da Copa das Confederações, em junho de 

2013, e, na Copa de 2014. Durante a exposição, pretende-se ampliar o acervo com a 

colaboração do público, criar ações interativas e resgatar assim algo do rico universo da 

cultura popular e do kitsch, com um olhar carinhoso e irônico para a torcida brasileira. 

O Museu da Cultura Cearense, com este tipo de projeto, procura ampliar o seu acervo 

para uma ´memória viva´ não só do passado, mas  das expressões culturais que estão em 

pleno acontecimento.      
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Período: 18 de junho a 25 de agosto de 2013 

Público estimado: 7.786 visitantes 

_____________________________________________________________________ 

EXPOSIÇÃO NICE & ESTRIGAS 

Em duas salas distintas, a mostra recompõe os percursos do casal, apresentando várias 

fases de suas carreiras. A primeira sala traz fotos de Nice e Estrigas e recria o "estado de 

espírito poético" do sítio em que viviam com registros e homenagens de diversos 

autores e admiradores do casal. A segunda sala expõe as produções dos artistas, desde o 

início dos anos 1950 até os trabalhos mais recentes. A exposição conta com a 

colaboração de colecionadores que emprestaram peças de seus acervos, além de itens do 

próprio Minimuseu Firmeza.O projeto prevê ainda o registro dos espaços do cotidiano 

permeados pela arte, dos jardins do sítio do casal no Mondubim, onde viveram (e ainda 

vive Estrigas), da resistência em manterem e preservarem voluntariamente o Minimuseu 

Firmeza que, fundado em 1969, preserva mais de seis décadas da história da arte no 

Ceará. 

Período: 18 de junho a 25 de agosto de 2013 

Público estimado: 7.786 visitantes 

____________________________________________________________________ 

EXPOSIÇÃO CARNEIRO 

A Mostra reúne obras tradicionais e inéditas de mais de 50 artistas cearenses e a partir 

dessas obras vai discutir a sina do cearense: sair e voltar. A partir da ideia de projeção 

do sonho/desejo/acaso do outro lugar – narrativa cantada pela música "Carneiro", de 

Augusto Pontes e Ednardo – a exposição investiga questões como fluxo, trânsito, 

deslocamento, territorialização, desterritorialização, apego, desapego e afeto. 

"Dessa forma, pontuamos como alguns artistas transpõem para suas poéticas elementos 

que evidenciam esses aspectos, sejam eles transcritos para o cinema, música, literatura, 

fotografia e artes visuais", explica Bitu Cassundé, curador do MAC-CE e da Exposição. 

Formada em sua maioria por acervo do Museu de Arte Contemporânea do Ceará e 

Governo do Estado do Ceará, a mostra evidencia um recorte da produção cearense que 

traz de Yuri Firmeza e Karim Aïnouz a obras de Raimundo Cela e Antônio Bandeira, 

passando por Efrain Almeida e fotografias raríssimas de Chico Albuquerque quando da 

visita de Orson Welles ao Ceará. 

Período: 11 de junho a 25 de agosto de 2014 

Público estimado: 17.488 

__________________________________________________________________ 

EXPOSIÇÃO PEDRA DE TOQUE 

Articulando a tentativa de uma reativação da memória coletiva por meio de questões 

ligadas ao espaço público através da técnica da ciclo gravura - um trabalho típico da 

cultura cearense -, a exposição Pedra de Toque reúne trabalhos em diferentes linguagens 

com o propósito de colocar em perspectiva diferentes noções de valoração, propondo 

um deslocamento-devaneio sobre diversos espaços da cidade, seja em termos afetivos, 

financeiros, sociais ou de sua mera e indizível experimentação física. 

Pedra de toque é um material lítico escuro, rico em compostos silicosos, usado para 

testar ligas de metais preciosos. Conhecido há muito tempo, o teste da pedra de toque, 

ao permitir mais precisão na identificação do ouro, da prata e suas ligas, foi uma 

revolução que contribuiu para a disseminação do uso desses metais, expandindo seu 

comércio e uso como unidades monetárias e de reserva de valor.   

Período: 27 de setembro a 26 de novembro de 2014 

Público estimado: 6.642  

____________________________________________________________________ 
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EXPOSIÇÃO OS FILHOS DESTE SOLO: OLHARES SOBRE O POVO 

BRASILEIRO 

O olhar autoral de cinco artistas – os fotógrafos Edu Simões e Marcelo Curia, a artista 

visual Rochelle Costi, o músico Dani Roland e o cineasta Felipe Diniz – documenta o 

desenvolvimento social do país nos últimos dez anos. Esta é a exposição multimídia Os 

Filhos Deste Solo: olhares sobre o povo brasileiro, que será aberta no Anexo do Museu 

da República, em Brasília. A mostra traz painéis e projeções fotográficas, documentos, 

vídeos, depoimentos, infográficos, trilha sonora original e instalação artística que 

mostram os impactos positivos das novas políticas públicas na vida dos brasileiros. 

Como fio condutor da mostra estão as histórias de cinco mulheres de Sergipe, Pará, Rio 

Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Todas são beneficiárias do Programa Bolsa 

Família e, em diferentes estágios, estão superando a situação de pobreza.  

Período: 09 de dezembro de 2014 a 11 de janeiro de 2015 

Público estimado: 6.213 
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ANEXO 2 – PEÇA TEATRAL 

Toda a narrativa se desencadeará a partir da presença de quatro figuras: o narrador 

principal (ator), o interventor da narrativa (fantoche). A história narra a relação de 

amizade entre os dois personagens principais e a partir dos elementos que vão surgindo 

na narrativa desemboca em uma discussão sobre a questão da cor da pele. Então a 

história faz uma discussão muito interessante sobre essa questão, onde aponta para as 

diferenças, que existem tanto sociais quanto étnicas, mas procura destacar aquilo que é 

do ser humano, sobretudo da criança. Desse modo aponta que as diferenças são 

basicamente externas, e que, mesmo eles existindo, por que sempre se fazer uma relação 

de oposição? Porque preto é o contrário de branco? 

INTRODUÇÃO 

Narrador: olá gente. Vou contar uma história pra vocês que uma pessoa me contou. Um 

dia conversando com o Ziraldo. Vocês sabem quem é o Ziraldo? O Ziraldo é um 

cartunista, chargista, dramaturgo, escritor, cronista... Ufa... desenhista e jornalista 

brasileiro. Ele foi quem inventou a história do Menino Maluquinho, sabem? 

Pois é, um dia ele me contou uma história que era mais ou menos assim: 

Narrador: era uma vez um menino marrom... 

Interventor: MARROM?!!?!?!???! Como assim marrom???(fala gritando interrompendo 

a fala do narrador). 

Narrador: ah gente eu esqueci de apresentar a vocês, mas esse daí é o louro José. 

Interventor: louro José Não!?!?!? Só Zé. 

NARRADOR: Tá bom, louro Zé. 

INTERVENTOR: Zéééééééééééééééé´ 

NARRADOR: tudo bem calma. Ta gente, esse é o loi..ow...Zé é o Zé. Mas continuando 

minha história...Era uma vez um menino marrom. Ele era um menino marrom. Ele era 

um menino muito bonito. Sua pele era cor de chocolate. Chocolate puro, não aqueles 

misturados com leite. Os olhos dele eram muito vivos, grandes. As bolinhas dos olhos 

pareciam duas jabuticabas: pretinhas. Aliás, pretinhas não. Jabuticabas não são pretas. 

Para falar a verdade, tem muito pouca coisa preta na natureza. Se você for examinar 

bem a jabuticaba, vai descobrir que ela é roxa-muito-preta. Preta mesmo não é. 

ZÉ: ah é sabichão e cabelo de gente é de que cor hein, hein...e pelo de gato preto 

hein...???  O nome já diz tudo GATO PRETO. 

NARRADOR: estudiosos e especialistas dizem que não existem cabelo humano 

absolutamente preto, sabia??? A pele do gato preto é bem preta mesmo... 

ZÉ: e o carvão hein? 
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NARRADOR: é verdade o carvão é muito preto...pode ser....Tai o carvão é o preto 

absoluto, fechado. Vamos continuar então... Falei dos seus dentes? (Perguntando ao 

público). Vou começar outra longa conversa pra explicar que não existe dentes 

realmente brancos...   

 

ZÉ: NÃOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!! De novo não, vai começar tudo de 

novo!?!?!?!?!?! 

NARRADOR: calma Loiro José... quer dizer Zé. Só ia dizer se alguém ficasse com a 

boca cheia de dentes brancos como a neve, iria ficar ridículo, parecendo um vampiro 

sem presas. Quando os dentes são o mais próximo do branco, a gente diz que eles são 

clarinhos. Aliás, até repete: “clarinhos, clarinhos!”. Pois o menino marrom tinha os 

dentes claros, certinhos, certinhos. Pareciam a teclas de um piano, sem cáries. Aliás 

vocês sabem de piano?? (Nesse instante o narrador mostra uma tecla de piano e explica 

que as teclas pretas –os sustenidos e bemóis- são cáries). Pois é os dentes do menino 

eram uma tecla de piano, sem cáries. Quando ele ria, era aquela luz no meio do seu 

rosto marrom. Os cabelos eram enroladinhos e fofos. Pareciam uma esponja, pretinhos, 

pretinhos. 

ZÉ: E o nariz e ao nariz...ah essa história é muito boa. Ele já contou mil vezes... 

NARRADOR: O nariz eu deixei por último: Nariz de menino marrom nunca é 

pontudinho. Ele cresce mais para os lados que para frente. O do menino marrom era fito 

de três bolinhas surgidas assim, de repente, no meio do rosto. Uma bolinha maiorzinha 

no meio e duas menorzinhas, uma da cada lado. Tem gente que exprime suas emoções 

através dos olhos...   

ZÉ: essa parte é muito boa... 

NARRADOR: Outros rvelam no movimento dos lábios...e tem pessoas que se 

emocionam com o nariz...é...se ficam muito alegres as narinas se dilatam sem a pessoa 

perceber, como se pedissem mais ar, mas alegria. Pois é o menino marrom tinha um 

nariz muito expressivo. No mais ele era magrinho, de joelhos rdondos e perninhas finas, 

o peito era quadradinho e os ombros também. Seus pés eram grandes, aliás muito 

grande para o tamanho dele e viviam metidos num velho par de sandálias. Gente eu 

estou só falando do menino marrom e esqueci di dizer que ele está aqui...é..vocês 

querem conhecer o menino marrom? Pois eu vou chamar ele...peraí...ow menino 

marrom aparece pra esse povo bonito. 

Aparece o menino marrom... 

NARRADOR: dá um oi pro pessoal menino marrom. 

MENINO MARROM: Oi pessoal, tudo bem com vocês? 

ZÈ: Ô menino tímido esse menino marrom...pelo amor de Deus...sei não viu... 

NARRADOR: Deixa o menino seu...loiro José. Então, vou continuar contando sua 

história tá bom? Pois é o menino marrom era muito curioso. Um dia, na beira da praia, 

olhou o mar longamente, pensou um pouquinho e perguntou: 

MENINO MARROM: Quando você nasceu já tinha mar??? 
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NARRADOR: Todo mundo sabe a hora em que a criança vira um perguntador 

permanente. Dizem que ela chegou na idade dos por quês...e o menino marrom era 

assim.   

MENINO MARROM: por que a água escorrega? Por que o fogo é quente? Por que eu 

tenho que ir dormir? Por que eu não tenho irmão? Mãe, por que sua barriga ficou 

grande?...Pai quem nasceu primeiro o ovo ou o Índio?? 

ZÉ: não, não, não, não e NÂO. Como pode???... a pergunta certa é: quem nasceu 

primeiro o ovo ou a galinha? Menino marrom A GALINHA e não o Índio...fala sério... 

NARRADOR: era um prazer prestar atenção nas invenções do menino marrom. Sabe? 

Eu acho que ele era um menino muito inteligente. Menino é mais criativo que adulto, 

sabe por que? Por que adulto já viveu muito e já aprendeu dos outros. Menino tem que 

inventar, enquanto não aprende. Quanto mais a gente sabe, menos moda a gente inventa. 

O menino marrom ainda estava na idade de inventar muita moda. E ninguém inventa 

moda sozinho, é preciso ter um parceiro. O menino marrom tinha um parceiro, o 

menino cor de rosa. 

ZÉ: Pára, pára, para...desculpa gente mas essa não dava pra passar...menino cor de 

rosa?? Não, não, não. 

NARRADOR: Claro que existe menino cor de rosa ZÉ. Principalmente nos desenhos e 

se existe nos desenhos é por que ele existe. Até quando a gente pensa numa coisa ela já 

passa a existir. É que ele era bem coradinho, por isso que ele era cor de rosa. Tem umas 

diferenças do menino marrom. Aliás, tem lisinho como rabo de cavalo, só que, muito 

fininho. Os lábios eram fininhos, como um risco debaixo do nariz. O nariz era 

pontudinho e os olhos eram azuis, meio verde, meio castanho, dependia do dia e da luz. 

Toda expressão do menino marrom com as ventinhas do seu nariz se movimentando 

também, pedindo mais ar. Depois da escola os dois voltavam pra casa e brincavam o dia 

todo. Deixa eu apresentar a vocês o menino cor de rosa...vocês querem conhecer? Vem 

cá menino cor de rosa. 

Menino cor de rosa: Oi gente tudo bem com vocês?? 

NARRADOR: aí vocês vão me perguntar: “Mas eles não brigavam nunca? Ah, 

brigavam sim...imagina os dois juntos o dia todo?! Grandes brigas! A briga mais famosa 

dos dois foi a histórica briga do “sou mais eu”. Toda dupla já brigou assim, tem sempre 

a hora da disputa e ela aparece, assim, De uma hora pra outra. 

MENINOS MARROM E MENINO COR DE ROSA: “Minha camiseta é vermelha e a 

sua não é! “Pois meu short é azul e o seu não é”. “Minha mãe usa óculos e a sua não 

usa!”. “Eu tenho um irmãozinho e você não tem.” “Eu tenho duas primas e você não 

tem.” “Minha tia é velha e a sua não é.” “eu tenho uma bicicleta e você não tem.” “Eu 

sei assobiar e você não sabe.” 

NARRADOR: A coisa foi aumentando e numa hora um deles falou a vantagem maior!!! 

Bradou: (narrador empolgado). 

MENINO: “Menino avó morreu e a sua não morreu!” ...Depois disso os dois rolam no 

chão, berram, brigam. 

INTERVALO DE SILÊNCIO: 
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NARRADOR: foi uma longa separação. Durou toda uma noite de cansaço dos dois e 

mais seis horas. No dia seguinte um apareceu na frente do outro e ficaram se olhando, 

paradinhos, sem saber o que dizer para a vida recomeçar. Até que o que havia perdido a 

parada na noite anterior, se explicou: 

ZÉ: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...muito bom, muito bom, que 

engraçado.... 

O narrador olha para o zé com cara de desaprovação. 

MENINO MARROM: o homem vai, de verdade, à lua? 

 MENINO COR DE ROSA: atualmente não, eles iam antigamente. 

NARRADOR: É verdade, eles iam antigamente. Foi em 1969 que os homens foram a 

lua pela primeira vez e nunca ninguém mais foi. 

ZÉ: Para, para, para...perai, tem um erro nessa história. Você disse que “eles foram pela 

PRIMEIRA vez” Então se você disse que foi a primeira é por que eles foram de novo 

não é mesmo?!?!? Senão você teria dito apenas “Eles foram em 1969” sem dizer que foi 

a PRIMEIRA...quem já se viu, primeira, vê se pode (resmungando) sabe nem contar 

direito...e ainda diz que é o sabichão...brincadeira...sei não viu, tem gente que se 

acha...nam...fala sério... 

NARRADOR: Posso continuar ZÉ? Ah brigado...então...Nunca tarde os dois brincavam 

com suas cores, quando o menino marrom misturou todas as tintas que tinha na caixinha 

de aquarela, todas as cores do arco-íris. E ai sabe o que deu o resultado? Vou mostrar 

pra vocês.  

Nesse instante o narrador faz uma demonstração misturando todas as cores. 

MENINO MARROM: Olha ia, é a minha cor. 

MENINO COR DE ROSA: sala cor é a soma de todas as cores. 

ZÉ: puxa, legal. 

NGARRADOR: O menino marrom ficou todo feliz. Justo no dia seguinte, na escola, a 

tia levou toda a turma para explicar sobre cores no laboratório da escol. Quando os dois 

souberam que o assunto da aula seria as cores, ficaram todos empolgados. É que eles 

iriam revelar sua grande descoberta. 

MENINO COR DE ROA: Eu chego e conto? 

MENINO MARROM: Não, deixa a professora falar primeiro, depois nós damos o 

show. 

NARRADOR: Aí chegou hora. A professora resolveu mostrar para eles o Disco de 

Newton. Todo mundo conhece o Disco de Newton, não é verdade? Não? Pois vou 

mostrar pra vocês. 

ZÉ: Lá vai o sabichão... 

O narrador apresenta o Disco de Newton a plateia. 

NARRADOR: se a gente girar o disco o que acontece com as cores? 

MENINO MARROM: Viram MARROM!!! 

NARRADOR: A professora respondeu que não e girou o disco. Assim ó, prestem 

atenção. (O narrador faz a demonstração, girando o disco). 

ZÉ: kkkkkkkkkkkkkkkkkk..eu não aguento...que vacilo!!!!! Todo se amostrando 

achando que sabia…kkkkk...vacilou...todo orgulhoso... 
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NARRADOR:  Vendo? O branco não é uma cor, mas a soma de todas as cores em 

movimento. 

MENINO MARROM: com essa eu não contava. 

MENINO COR DE ROSA: Nem eu. 

MENINO MARROM: Quer dizer que eu sou todas as cores paradas e você é todas as 

cores em movimento? 

MENINO COR DE ROSA: Só um detalhe, eu não sou branco. 

NARRADOR: E voltou aquela discussão: o que é realmente branco na natureza? 

ZÉ: Ah Não, vê se eu aguento... ninguém mercê. 

NARRADOR: Os dois chegaram a uma boa conclusão: as coisas mais pretas da 

natureza é o carvão e a mais branca é a neve. Se se isso não for cientificamente certo, 

quando vocês crescerem, por favor, façam ai umas pesquisas e me desmintam, tá bem? 

Por enquanto fica assim mesmo. Também fica acertado entre a gente que gente branca, 

branca mesmo não existe de verdade. a não ser em histórias para criança, como aquela 

dos sete anões. Estavam encantados com a nova descoberta: “O mundo não era 

dividido.” O que existe é gente marrom, marrom-escuro, castanha, bege, flictis, 

esverdeada, creme, marfim...café da manhã os bolinhos são doces, para o almoço farei 

bolinhos salgados”. Para transformar o doce, em salgado colocou a mesma quantidade 

sal que costumava por de açúcar. Entenderam? Quer dizer se ele colocava uma colher 

de açúcar, colocou uma de sal também. Depois colocou mais uma pitada de sal, para 

que o bolinho realmente ficasse salgado. Foi daí que ele desenvolveu sua Teoria dos 

contrários: “Uma coisa só é o contrário da outra quando toma o seu lugar. Logo, salgado 

não é o contrário de doce”. 

ZÉ: Eita que eu agora num entendi foi nada. Ow negócio complicado viu...eu então 

você é que não sabe ensinar. 

NARRADOR: não se preocupa não pessoal, se vocês não entenderam vão entender 

mais tarde, no fina dessa história. Então gente os meninos foram crescendo, crescendo 

até um dia que o menino cor de rosa teve quer ir embora. Os amigos todos apareceram 

para a festa de despedida do menino cor de rosa. Gente, essa é a hora triste de nossa 

história...por que os meninos vão ter quer ir embora para a Estação onde o menino cor 

de rosa vai pegar o ônibus para viajar. Vamos nos despedir dele gente. 

O narrador, o Zé e o público se despedem dos meninos. 

NARRADOR: o menino marrom continuou crescendo, ganhando corpo, ele foi ficando 

rapazinho quieto, caladinho, lendo muito...um dia aquela história do preto e do branco 

voltou-lhe a cabeça ele pensou assim: “se o azul é uma cor fria e o vermelho é uma cor 

quente, por que é que na cabeça de ninguém, uma é o contrário da outra? Se eu sou 

marrom e se meu melhor amigo não é exatamente branco, por que é que nos chamam 

preto e branco? Será que é para que fiquemos um contra o outro? Um dia ele pensou na 

mesma teoria dos contrários que o Ziraldo me contou, lembram? 

ZÉ: Eu adoro essa parte é tão emocionante... 

NARRADOR: Ele tava triste e achou que a s coisas estavam “Pretas” para ele. E não 

gostou, por que pretas? Por que o que era preto tinha que significar tristeza? Ele estava 

no seu quarto, estudando, e ficou olhando uma folha de papel branquinha sobre a 
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mesa...de repente a luz do quarto apagou e a folha branca sumiu. Ele tocava a folha de 

papel perto dos olhos e via tudo preto. Mas ele sabia que a folha de papel estava ali e 

continuava branca. Então ele deu um sorriso lindo. Ele descobriu que o preto não é o 

contrário de branco. A luz acendeu de novo. E afolha branca apareceu diante de seus 

olhos. Ele pegou a caneta e começou a escrever uma carta:  

“Meu querido amigo: eu andava muito triste ultimamente, pois estava sentindo muito a 

sua falta. Agora estou mais contente por que acho de descobrir uma coisa importante: 

preto é, apenas a ausência do branco”. 

ZÉ: Ah...que lindo... 

NARRADOR: A vida continuou. Passei muito tempo sem falar com o Ziraldo e um dia, 

curioso em saber se ele tinha notícias dos meninos, lhe enviei uma carta que ele 

respondeu em forma de poesia: (O narrador tira um envelope do bolso, e lê a carta de 

Ziraldo)  

“Só sei que os dois continuam fazendo das suas. Só sei que um desistiu de tocar bateria 

e o outro fez um samba e gravou uma canção; um está tocando flauta e o outro violão. 

Um deles se casou, se casou não sei bem, e o outro já perdeu as contas das namoradas 

que tem. Um passa seus dias lendo, ou não sei se são os dois, um não lê coisa nenhuma, 

deixa, tudo pra depois. Mas cada verso lindo, que ainda vai virar canção. Um pode ser 

diplomata ou chofer de caminhão, o outro vai ser poeta ou viver na contramão. Um 

adora um som moderno e outro, como é que pode? se amarra num pagode. Um dos dois 

riem sozinhos. Um é um cara ótimo e o outro é um sujeito muito bom; um já não é mais 

rosado e o outro está mais marrom.” 

FIM. 
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ANEXO 3 – OFICINAS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

 

A equipe de educadores/mediadores dedicada ás oficinas de contação de 

histórias trabalhará com o enredo das fabulas. “São elas: “Ovelhinha Roxa” e ‘ A 

bonequinha Zarolha”. Ambas as historinhas motivam a reflexão acerca dos brinquedos e 

do meio ambiente. A atividade foi pensada para a “Exposição Brinquedo: A arte do 

movimento”, e tem como foco o público com a faixa etária de 05 a 08 anos. 

ATENÇÂO: Atividade prevista para a segunda quinzena de março. 

 

A OVELHINHA ROXA 

Era uma vez uma ovelhinha diferente das suas irmãs de rebanho: era roxa. 

Por isso, era desprezada e sofria todo tipo de maus tratos. As outras lhe davam 

mordidas, patadas; procuravam coloca-la em último lugar no rebanho. Quando estavam 

num prado pastando, o rebanho inteiro tentava não deixar que a ovelhinha roxa provasse 

uma ervinha sequer. Dessa forma, sua existência era horrível. 

Farta de tanto desprezo, a ovelhinha roxa afastou-se do rebanho. Durante 

muito tempo vagou sem rumo pelo bosque. Quando anoiteceu, exausta, a ovelhinha 

deitou-se, sem perceber, em um monte de farinha, onde dormiu. 

Quando no dia seguinte, a ovelhinha percebeu que estava igual ás outras 

ovelhas, ficou muito alegre e correu para o rebanho pra contar a novidade. Ao chegar lá, 

as outras ovelhas acharam aquela outra ovelha branca linda e conversaram horas com a 

nova amiga. A ovelhinha roxa ficou com vergonha de dizer quem era e deixou suas 

colegas pensarem que ela era nova no rebanho. Mas o tempo começou a fechar e 

ouviram-se trovões. E veio uma chuva forte que molhou todas as ovelhas, até mesmo a 

ovelhinha roxa, que dançava contente na chuva sem notar que toda a farinha lhe escorria 
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do corpo. Quando as outras ovelhas viram que foram enganadas, não gostaram nem um 

pouco e expulsaram a ovelhinha roxa da fazenda. 

Dias depois, um lobo mau e faminto passava próximo á fazenda quando viu 

aquelas ovelhinhas bem branquinhas pastando distraídas. O lobo ficou com água na 

boca e pensou: “hum! Achei o meu jantar! Vou comer todas aquelas ovelhinhas 

brancas!” Mas, naquele momento, a ovelhinha roxa passava próximo á fazenda para 

matar a saudade do seu antigo lá, e viu quando o lobo mau pulou a cerca da fazenda. 

“Não posso deixar que esse lobo coma minhas amigas!”, pensou a ovelhinha roxa, e 

correu atrás do lobo corajosamente. O lobo, que já se aproximava do rebanho, quando 

viu aquela ovelha roxa correndo atrás dele, pensou: “Nunca vi uma ovelha dessa cor! 

Ela não deve ser igual ás outras ovelhas, sempre medrosas. Não! Essa ovelha roxa deve 

comer lobos como eu!” Então o lobo correu espantando, com muito medo daquela 

ovelha diferente! As outras ovelhas viram tudo assustadas e, quando a ovelhinha roxa as 

alcançou para perguntar se estavam bem, as ovelhas brancas fizeram uma festa e 

receberam a ovelhinha roxa como uma rainha!  

E nunca mais a ovelhinha roxa ficou sem amigos, por que as outras ovelhas 

perceberam que ser diferente é normal e que é muito bom poder contar com alguém tão 

corajoso como a ovelhinha roxa! 

Já o lobo mau... Ah! Ele voltou pra floresta e lá contou a todos os seus 

amigos lobos que, naquela fazenda, havia uma ovelha roxa devoradora de lobos e eles 

ficaram com tanto medo que nunca mais nenhum lobo ousou entrar naquela fazenda.  

 

A BONEQUINHA ZAROLHA 

Era uma vez, numa loja de brinquedos, uma boneca que nasceu zarolha. 

Ficava exposta na mais alta prateleira, nenhuma criança a queria. Vivia triste. Via as 

outras bonecas serem escolhidas e levadas para casa em lindos pacotes enfeitados. 

Um dia, uma boneca de cabelos louros disse: -Sabe por que ninguém quer 

você? Por causa dos seus olhos. Eles são feios demais. Eu não sou perfeita, linda de 

morrer. Repare nos meus cabelos loiros: que beleza! Toda criança prefere ter uma 

boneca loira como eu! Logo serie levada por uma menina.  

A pobre zarolhinha chorava... Queria tanto ser escolhida, levada por alguém 

para fazer a felicidade de uma criança. Mas não saia das prateleiras. Um dia, perto do 

natal, o dono da loja resolveu colocar a boneca zarolha na vitrine junto com as outras 
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bonecas. Nesse dia, a loja encheu-se de crianças. Todos os brinquedos foram vendidos. 

Das bonecas sobraram duas: a pobrezinha da zarolha e a convencida boneca loira. 

O dono da loja pensou: -a boneca loira tem chances de ser vendida, mas a 

zarolha não tem jeito, vou jogá-la no lixo. Ninguém quer esta boneca. 

Enquanto pensava no destino que daria á boneca, reparou que uma 

menininha sentada numa cadeira de rodas apontava para a vitrine da loja. A menininha 

entrou na loja com sua cadeira de rodas e disse: 

-posso ver aquela boneca que está na vitrine? 

-Pois não, mocinha. Qual das duas você quer? 

-A que está á esquerda. 

O dono da loja admirou-se, porém não disse nada. Abriu a vitrine e entregou 

a boneca zarolha nas mãos da menina. Esta, emocionada disse: -Ah! Ela é tão linda! 

Veja que graça! Que bonequinha mais charmosa! Toda perfeitinha! E esses olhinhos, 

que meigos! Eles parecem me pedir brincar com ela todos os dias! Vou levar essa, 

senhor! 

E a menina comprou a bonequinha zarolha e saiu da loja contente, levando 

sua nova amiguinha no colo. E a bonequinha zarolha estava muito feliz, pois agora tinha 

uma nova amiguinha e juntas viveram grandes aventuras.  


