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RESUMO 

 

Este artigo tem por objetivo pesquisar, analisar e refletir sobre experiências educativas desenvolvidas no Museu 

da Cultura Cearense – MCC localizado na cidade de Fortaleza – Ce dentro do Centro Cultural Dragão do Mar. 

Espaço de educação não formal que tem seu trabalha caracterizado em salva guarda, pesquisa, conhecimento e 

educação através de suas exposições que cercam ao universo do regionalismo, patrimônio, cultura e etnografia. 

Neste trabalho buscamos expor suas ações educativas para fins de compreender melhor sua proposta e se 

aventurar pelas exposições do museu. Reefletiremos sobre o Núcleo de Ação educativa desde seu surgimento até 
a atualidade com os processos de educação dentro do museu. Veremos se este núcleo desenvolve atividades 

educativas com propostas didáticas e pedagógicas tornando o espaço em um ambiente favorável ao ensino e à 

aprendizagem, onde não só os visitantes, mas toda a equipe e todo o museu aprendem e constroem 

coletivamente. 

 

Palavras – chave: Museu – Educação – Ações educativas. 

 

Introdução 

 

Este presente artigo tem por objetivo pesquisar, analisar e refletir sobre experiências 

educativas desenvolvidas no museu. O museu pesquisado neste artigo foi o Museu da Cultura 

Cearense – MCC localizado na cidade de Fortaleza – Ce dentro do Centro Cultural Dragão do 

Mar. O mesmo se destaca por ser uma instituição de salva guarda, pesquisa, conhecimento e 

educação através de suas exposições que cercam ao universo do regionalismo, patrimônio, 

cultura e etnografia. Mas para que o público possa compreender melhor sua proposta e se 

aventurar pelas exposições o museu e sua equipe constroem ações educativas para dinamizar, 

atrair e envolver o seu público visitante. 

Dentro do MCC existem uma divisão de tarefas com núcleos com objetivos referentes 

ao trabalho do museu, o desta pesquisa a ser estudado é o Núcleo de ação educativa do MCC. 

Este núcleo 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 
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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 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 sobre a 

história e a memória deste núcleo desde sua criação até os dias atuais para 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 trabalhadores museais trabalham com contrato e 

duração há mudanças e alternâncias das ações educativas criadas pelos mesmos.  

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 (este último também de localiza dentro do 

Centro Cultural). 

Foi convidada para participar da criação do primeiro núcleo educativo dos dois 

museus Anna Mae Barbosa1, arte educadora e estudiosa de museu, tanto para criação de 

propostas didáticas pedagógicas quanto para a seleção preparatória dos primeiros estagiários. 

                                                
1 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. 



 
 

750 

 

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 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 objetivo do indivíduo aprender também de forma prática.  

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. 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 pelo NUACE, e na fala de Aterlane Martins2 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). 

 

                                                
2 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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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 poderá retornar e 

oportunizar mais um encontro com o museu antes de sua visita com a turma.  

 

Figura 01: 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 
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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 02 – Capa do Catálogo do Aprendiz de Arte. 

 

Fonte: Acervo pessoal de Aterlane Martins 

 

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 03: 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, 
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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 04 – Fotografia da Oficina Criando No Ateliê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoa de Aterlane Martins (2015). 

 

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. 
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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: 

 

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. 

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” 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 
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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 indivíduo 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” que retrata o brinquedo e o 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.  

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, 2004, 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 
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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: 

 

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. 

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 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 das exposições, considerando as 
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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. 

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 
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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 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 trabalho 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.  
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