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Tudo o que der língua para os movimentos
do desejo, tudo o que servir para cunhar
matéria de expressão e criar sentido, para
ele é bem-vindo. Todas as entradas são boas,
desde que as saídas sejam múltiplas. Por
isso o cartógrafo serve-se de fontes as mais
variadas, incluindo fontes não só escritas e
nem só teóricas. Seus operadores conceituais
podem surgir tanto de um filme quanto de
uma conversa ou de um tratado de filosofia.
O cartógrafo é um verdadeiro antropófago:
vive de expropriar, se apropriar, devorar e
desovar, transvalorado.
Suely Rolnik
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Para o Educativo MCB o importante é estabelecer
relações das mais diversas ordens, de escuta, trocas,
sensibilidades, afetos. Entende-se o processo educativo
como a construção de enfrentamentos corajosos com o
outro. Não se trata de reafirmar certezas, mas colocá-las
em cheque, tencionando, atritando, deslocando o que
está dado.
A rua, a casa, a escola, o museu são espaços de inúmeras
experiências que precisam transbordar, contaminando
uns aos outros, quebrando muros demarcatórios,
implodindo paredes e limites acadêmicos.
Embaralhar as ideias, tomar chá na calçada, visitar
amigos e desconhecidos, entrar em contato com quem
passa na rua em frente a construções e casas tombadas.
Para isso, os projetos são continuados, na busca
por processos que mergulham e se aprofundam no
imponderável, no imprevisível e no poético.

EDUCATIVO

MCB

O Curso de Formação de Educadores tem como
objetivo dar subsídios para que posteriormente o
educador realize uma visita autônoma e crítica com
seus alunos no Museu da Casa Brasileira. Partimos
da “cartografia” como vetor conceitual para pensar o
que pode ser um “educador-cartógrafo”, ou seja, um
educador interessado em fazer da visita ao museu
uma experiência que conecte os conteúdos de seu
trabalho em sala de aula, as urgências de seus alunos,
as exposições em cartaz no museu e o próprio MCB
enquanto um complexo território de forças.
Mobilizamos a cartografia não como método, mas
como postura ética, um modo de produzir pensamento
e investigação. Para tal, partimos das perspectivas de
autoras como Suely Rolnik, Virgínia Kastrup e Paola
B. Jacques. A cartografia, dispositivo poético-políticoeducativo, nos permite criar diferentes formas de
ensinar e de aprender, de instaurar processos de arte
e educação nos quais nossos corpos e experiências
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estão intimamente implicados. Assim, ela não
nos leva ao estudo de objetos, territórios ou
temas “separados de nós” mas, ao contrário,
nos impulsiona a escutar, mapear e operar os
problemas que nos atravessam e a agir a partir
dos afetos do mundo em nossos corpos – em
nossos corpos singulares e no corpo social,
simultaneamente.
Como diz Kastrup,
A cartografia não visa isolar o objeto de suas
articulações históricas nem de suas conexões com
o mundo. Ao contrário, o objetivo da cartografia
é justamente desenhar a rede de forças à qual
o objeto ou fenômeno em questão se encontra
conectado, dando conta de suas modulações e de
seu movimento permanente. Para isso é preciso,
num certo nível, se deixar levar por este campo
coletivo de forças.
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Mergulhamos no território do museu, investigamos
a partir de nossos afetos as suas mais diversas camadas,
criamos conexões imprevistas, levantamos perguntas
e, a partir daí, criamos distintas metodologias de
visita levando em conta as singularidades de cada
grupo de alunos e de cada professor. O Curso de
Formação de Educadores faz-se, assim, um laboratório
colaborativo de criação de estratégias para visitar
o museu. E desta perspectiva, a visita torna-se um
abandono da tradicional concepção de “palestra”, na
qual os educadores devem “traduzir” para os visitantes
conteúdos pré-definidos das exposições, para afirmar-
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se como um acontecimento que tem a escola, o
museu, a cidade e o mundo em ressonância.
A coleção de estratégias poético-pedagógicas
geradas no interior do curso configura um
acervo vivo, que cresce e se transforma a partir
da sua aplicação pelos educadores das escolas
em suas visitas ao museu, assim como pela sua
aplicação pelos educadores do MCB em suas
diversas atividades. Essas estratégias também são
base para que os participantes do curso possam
posteriormente desdobrá-las em espaços de
educação formal e não-formal.
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E D U C A
D O R E S
R E S P O N
S ÁV E I S :
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Cibele Lucena é artista, educadora e mestre
em Psicologia Clínica/Estudos da Subjetividade
(PUC-SP). É integrante do coletivo de arte
Contrafilé e uma das coordenadoras do Slam
do Corpo – 1ª batalha de poesias do Brasil com
poetas surdos e ouvintes.

Guilherme Ranieri é educador, gestor ambiental
(USP) e mestre em ciência ambiental (USP),
especialista em etnobotânica de quintais e plantas
alimentícias não convencionais.
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O MCB abriu as inscrições para o programa Museu-escola
/ Curso de formação de educadores em abril de 2018 e
divulgou uma carta convite.
Com o total de 20 vagas o público alvo do programa
são: educadores da rede pública, privada, de instituições
e espaços culturais, guias de turismo e estudantes de
pedagogia interessados em visitar o Museu da Casa
Brasileira com grupos de alunos.

Programa museu-escola / Curso de formação de educadores
São Paulo, abril de 2018
Queridos educadores,
Escrevemos para lhes fazer um convite!
O Museu da Casa Brasileira vai inaugurar no mês de abril um curso de
formação de educadores que funcionará como um laboratório de criação
de estratégias de visitação e produção de pensamento acerca da relação
museu/escola.
Queremos estabelecer um território compartilhado que conecte os diversos
conteúdos do museu com os projetos que vocês desenvolvem na escola,
considerando as singularidades de cada processo de ensino e aprendizagem.
Após participar do curso vocês poderão agendar uma visita ao museu
com seus estudantes, a qual se realizará em parceria com educadores
do museu, tendo como eixo as perguntas, reflexões e estratégias criadas
colaborativamente no curso. A visita, assim, deixa de ser um evento mecânico
e pautado pela transmissão de conhecimento para tornar-se uma experiência
criadora, capaz de impulsionar novos processos investigativos.
Os participantes do curso têm prioridade no agendamento de visitas
(que acontecem às quintas-feiras) além de receberem certificado.
Venham! Vamos inventar juntos este encontro entre a escola e o museu.
Um abraço,
Educadores do Museu da Casa Brasileira

P L A N E
J A M E N T O

14

1

Abertura do encontro em um ambiente educador
das 10h - 10h40
Montar no terraço do museu uma mesa com toalha florida,
30 xícaras, chá de ervas e bolo;
Pendurar um varal com textos e perguntas que apresentem
os eixos conceituais do encontro;
Montar uma mesa com livros, artigos e publicações que
tratem da cartografia como ética, da mediação em museus
e espaços culturais e da relação museu/escola.
Colocar ao lado de cada xícara uma
das perguntas abaixo:
Quais são nossos quintais-escolas?
O que as árvores nos ensinam
sobre educação?
De que casa brasileira estamos falando?
Como o educador se move entre um
lugar e outro?
Que cidade cabe no museu?

1º SEMESTRE
CIBELE

E

GUILHERME

– 10H ÀS

13H

15
PLANEJAMENTO

a
b

Convidar os participantes para um chá de apresentações
com rodada de nomes e fazeres (cada um fala brevemente
qual sua atuação como educador);
Contextualizar o curso a partir do ambiente educador – o
encontro pretende ativar uma investigação; convite à criação
de uma cartografia que conecte escola, museu e cidade;
espaço para a produção de pensamentos e estratégias;
partimos da ideia de uma vizinhança entre os educadores
do museu e os professores e não mais de uma ideia de

c

transmissão de conhecimento;
Os participantes se organizam em grupos (a partir das
perguntas encontradas nas xícaras) e iniciam a investigação.
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2
3

Investigação – 10h40 - 11h15
Cada grupo recebe um material de apoio com um
mapa, perguntas, textos, imagens e informações. A
ideia é que eles vivenciem a proposta investigativa
e registrem suas reflexões.
Cartografia do vivido – 11h15 - 12h
Falar aqui sobre o sentido ético deste modo de
pesquisar – por que optamos pela cartografia?
Registrar em uma cartografia coletiva as questões
centrais elaboradas na investigação - os fios
traçados, as conexões feitas. Museu <> escola <>

4
5

cidade/mundo
Banco de estratégias – 12h - 12h30
Cada grupo cria uma estratégia de visitação no
MCB com um grupo de alunos.
Fechamento – 12h30 - 13h
Compartilhamento das estratégias criadas e
fechamento do encontro.
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Material de apoio:
mapas, perguntas, textos
e imagens para ativar
investigações em grupo.
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Na primeira semana de agosto fizemos uma conversa gravada sobre o curso
de formação de educadores. Nosso desejo era avaliar o andamento dos
encontros no 1º semestre: olhar criticamente para o planejamento buscando
ajustá-lo para os encontros que aconteceriam nos meses seguintes. Nesta
conversa, que segue aqui editada, também nos debruçamos sobre os
sentidos do curso, seus conceitos, metodologias e possíveis desdobramentos.

Quero começar pensando o quanto os educadores que
participam do curso podem, depois, usar em outros
contextos e territórios as estratégias e conteúdos que
estamos trabalhando... A partir das nossas proposições,
que outras estratégias podem ser criadas?
Temos tomado o MCB como um território a ser
mapeado – reconhecemos seus acervos, histórias,
árvores, processos históricos, localização geográfica
etc. – para pensar como um educador pode trabalhar a
partir dessa matéria-prima, ou seja, como um educador
pode criar estratégias a partir de um levantamento
de forças. Essa cartografia que temos feito no curso
tem uma dimensão bem conectada com o território
do MCB mas, ao mesmo tempo, uma dimensão mais
ampla, que é a da cartografia como dispositivo. E esse
dispositivo os professores podem transpor para muitos
outros territórios e contextos.
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UMA CONVERSA NO MEIO DO CAMINHO

Sim, o MCB é um ponto de partida para trabalharmos
a cartografia, que depois pode ser usada em qualquer
situação... a cartografia é a referência que direciona
nosso encontro.
E é também um ponto de partida para conversar
sobre este “pensar e agir de modo cartográfico”,
que em nosso caso inclui desde pensar sobre o que
é museu no Brasil até que museu é o MCB, a que
ele serve, onde fica, onde está localizado, qual é
seu público, que exposições tem etc. E o educadorcartógrafo vai levantando forças, reconhecendo
como essas forças o atravessam e a partir daí
produz pensamentos, perguntas e estratégias. O
que precisamos, e que talvez seja o que está te
inquietando, é trazer para o grupo esta noção de
cartografia de um modo mais sistematizado.
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Era ai que eu queria chegar. Acho que no próximo semestre,
passando os encontros de 3 para 4 horas de duração, podemos
aprofundar mais esta conversa sobre cartografia. Por que a
cartografia que aprendemos na escola tem uma unidade de
medida e a gente a representa de uma forma pequena para
caber em uma folha A4. E nossa intenção com a cartografia
não é fazer representações imparciais, ao contrário, é a
gente se colocar na investigação de corpo presente. Então,
quando tomamos o MCB como exemplo, olhamos para suas
diversas camadas em sobreposição, desde o que se vê - como
o prédio, o espaço expositivo, o acervo, a arquitetura e o
design como conteúdos e vocação - até o porquê das coisas
estarem onde estão, as suas escolhas, as casas brasileiras que
estão simbolicamente representadas, as políticas públicas que
nos trazem até aqui, seu contexto político, histórico, social,
econômico. A partir daí vão surgindo outras camadas: o
quintal, as árvores, os animais que moram nas árvores, o sol,
os ruídos. Nossa cartografia não é a representação de uma
escala real em uma outra escala menor, e sim a possibilidade
de transitar entre as camadas que sobrepostas formam o
Museu, destrinchando cada uma delas. É importante pensar
no nosso corpo como parâmetro, corpo afetado por cada uma
dessas camadas.
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E colocar o corpo nesse estado de presença tem sido muito
importante no curso. É aí que saímos de um lugar de “falar
sobre” os lugares do educador para experimentar esse educadorcartografo que se movimenta entre espaços e forças sem se
retirar deles, se incluindo no processo, tomando partido,
criando, inventando a partir deles. Te ouvindo agora lembrei
de um texto do GAC [Grupo de Arte Callejero, Buenos Aires,
Argentina] que temos lido juntos nos encontros de formação,
(...) É essa forma de conhecer, em parte consciente e
em parte não, em parte objetiva e em parte subjetiva
(...) que nomeamos ‘escala 1 a 1’, por oposição à
definição 1:1000, 1:1000.000 ou 1 a n dos mapas
geográficos, escolares, demográficos ou militares. É
a escala na qual vivemos a ação e nos movemos, nos
detemos, confrontamos, avançamos ou retrocedemos,
é a negação da representação de outra coisa, pois
é a realidade vivida como imediata e de maneira
compartilhada. O ‘1 a 1’, então, aparece como uma
reiteração do uno e único, ou como uma possibilidade
de relação entre dois corpos diferentes.
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Quando eu li pela primeira vez esse texto eu estranhei
muito [risos]. Foi quando lemos juntos que entendi
que a escala 1:1 é a escala do real.
É a escala do real, do corpo, da experiência, da
vivência. Exatamente isso que você disse, não é
a representação de algo mas a apresentação e
nomeação daquilo que o corpo pensa, entende,
formula. É 1:1 porque não dá para “tirar o corpo fora”.
Pensando nisso, podemos neste segundo semestre
entrar mais nesses textos que selecionamos.
Acho muito bom a gente ter esse tempo mais
estendido para aprofundar o conceito de cartografia,
ler frase a frase alguns dos textos, fazer algumas
leituras colaborativas. Afinal, estamos trabalhando
com um “antimétodo”, né? Não com um “não
método”. E podemos elencar algumas noções
importantes que atravessam essa conversa, como
“postura ética”, “escala 1:1”, “escuta”, “campo de
forças”, “território relacional” etc. e ir junto com o
grupo abrindo cada uma delas.
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Vamos fazer isso, é super importante! Porque abrindo
os conceitos, aprofundando a conversa, a gente vai
também podendo acessar juntos o que está para além
das narrativas já configuradas, encontrando aquilo
que perfura o que está estabelecido, como acontece
com as 800 árvores do quintal do museu que estão
aqui preservadas, tombadas, um acervo vivo que
serve à manutenção de uma certa paisagem da elite
paulistana e ao mesmo tempo, como seres vivos
e autônomos que são, guardam outras histórias e
estabelecem outras conexões... Vimos isso no dia em
que participou o Franklin, educador surdo nascido
em Manaus, que conhecia o sinal em Libras [língua
brasileira de sinais] para a Copaíba e muitas histórias
entorno da árvore. No encontro com Franklin a
Copaíba deixou de ser apenas uma árvore que
preserva e mantem a paisagem dos jardins para dar
passagem para muitas outras memórias e narrativas.
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Em outubro de 2018 recebemos no MCB dois grupos de crianças da EMEF
Brigadeiro Eduardo Gomes. Estas visitas resultaram da experiência de duas
educadoras que participaram do Curso de Formação. Antes da visita, fizemos
conversas preparatórias nas quais as professoras compartilharam seus eixos
pedagógicos. A partir destes eixos e conteúdos preparamos materiais e
detalhamos as estratégias das visitas.
Uma das professoras trabalhava “árvores, memórias e preservação” e a outra
“cidade, fluxos e transportes”. Com uma turma pensamos materiais que
possibilitassem distintas experiências de observação e fruição do urbano, da
avenida, do movimento dos carros, ônibus e pedestres. Com a outra, trabalhamos
a estratégia de “atelier verde”, que oferece uma diversidade de possibilidades de
construção a partir de matérias orgânicas do próprio quintal do museu.
Deste vai-e-vem entre escola e museu, na criação de pensamentos,
planejamentos, investigações e estratégias, geramos duas visitas profundas e
instigantes, cuidadas em cada uma de suas etapas, que possibilitaram trocas de
repertórios, referências e conteúdos estéticos, poéticos e pedagógicos. Após a
visita fizemos uma breve avaliação com as professoras e definimos que o próximo
passo deste processo formativo (iniciado no curso) será a ida dos educadores do
museu à escola. Nossa intenção é desdobrar no território cotidiano das crianças
as atividades realizadas no museu.
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Atividade realizada com os
alunos a partir do eixo “árvores,
memórias e preservação”.
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Atividade realizada com os alunos a partir
do eixo “cidade, fluxos e transportes”.
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O curso de formação tem fornecido subsídios para
o educador potencializar sua visita ao museu. Isso
fica visível nos grupos que recebemos – quando
o conteúdo e as perspectivas que abordamos
reverberam no que os visitantes têm vivido, estudado
e apreendido, os jovens e crianças participam mais,
fazem mais relações e entram em um estado de
reflexão e observação mais profundo.
Utilizamos parte das estratégias criadas no curso
de formação no atendimento aos grupos do FDE,
que nos visitam quinzenalmente no Museu. Com
esses grupos, apesar de não realizarmos um trabalho
anterior à visita, procuramos conversar com os
professores para saber sobre suas expectativas e quais
os conteúdos abordados. Dessa forma, deixamos
pontas soltas para que eles possam dar continuidade
às nossas atividades em sala de aula.
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Princípios e considerações para uma
visita viva – o que tem de vivo no museu?
1 Sempre levantar perguntas disparadoras;
2 Trabalhar com sabores
e outros estímulos;
3 Trabalhar memórias e afetos;
4 Criar percursos.
Princípios para trabalhar com as
crianças – como a criança entra no museu?
1 Brincar;
2 Convidar as crianças para fazer a visita
a partir de objetos e percursos
escolhidos por elas;
3 Estimular o corpo (entendendo que o corpo
das crianças, por ser um corpo
fora da norma, nos ensina sobre o novo
e o que é subversivo);
4 Contar as histórias do museu a partir
do corpo.
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“ N O S S O ”
M U S E U
( N A

E S C O L A )

1a

Montar o “nosso” museu da casa brasileira dentro
da escola. Pensar um espaço na escola em que
os alunos levem objetos pessoais que carreguem
histórias familiares. Para isso, estudar a história do
bairro, das famílias, das árvores.
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b

Antes de visitar o museu, trabalhar o acervo pessoal
montado na escola e as histórias familiares associadas
ao patrimônio cultural e aquilo que cada um dá valor
(patrimônio vivido, afetivo). Depois, comparar o acervo
descrito pelos alunos com aquele encontrado no Museu.
Há semelhanças? Há diferenças? O que poderia existir
no acervo do Museu, que não existe?

c

Visitar o MCB e entender a constituição do próprio
Museu, não só do prédio que o abriga, como do
instituto. Comparar as experiências e os conhecimentos
dos visitantes, da sua família, com as histórias das
famílias e do bairro do Museu. O que há de diferente?
Que histórias o Museu revela e que histórias ficam
escondidas? Como a história do Museu se encontra com
a história da Casa? Comparar as duas experiências de
museu (da escola e da instituição) como modo de criar
conexões e interações imprevistas.
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2
2)

Nosso Museu (no museu). Cada

aluno escolhe um objeto para trazer para
o MCB – que objeto representa a sua
história, sua casa, sua família? Montar um
pequeno acervo que estimule pensamentos
sobre o que escolhemos guardar, o que
consideramos patrimônio, o que escolhemos
expor. Olhar para o acervo do MCB depois
de olhar para os objetos deles. Que histórias
guardam os objetos? Quais as diferenças
entre os objetos do museu e os nossos?
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3

Árvores e quintal: existe um tombamento das
árvores do bairro da escola, como existe com as
árvores do MCB? Que histórias as árvores do bairro
contam? Quais árvores eles conhecem? Produzir
imagens das árvores, procurar dados científicos
na internet, levantar suas histórias, assim como
com antigos moradores (quem plantou, quando
plantou, quais os seus “causos”?). O acervo vivo do
museu-escola inclui as histórias dos objetos, dos
moradores, do bairro, das árvores.

4

Abrir um debate com os alunos sobre o que é “essa”
casa brasileira. Quais tipos de casa existem? O que
faz de uma casa, uma casa brasileira? É só estar no
Brasil? Qual a diferença entre as casas que estão
expostas no acervo, a que abriga o Museu e as casas
dos alunos visitantes?
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B R A S I L E I R A
E S TA M O S
F A L A N D O ?
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1

No acervo Crespi-Prado: abrir o encontro com a
história desta casa – apresentar pontos do acervo
para pensar e conversar sobre a história da cidade
e do país. Qual o contexto de criação do acervo?
Qual a história das famílias Crespi-Prado e como

2
3

ela se cruza com a história da cidade?
Porque a casa parece mais antiga do que ela
realmente é? Que escolhas levam a isso? Em qual
período a casa foi feita? Comparar com a Casa
Modernista.
No acervo MCB: para que serve um acervo?
Qual a função de um museu? Criar conexão:
questionar o que é retratado como cultura,
herança, patrimônio, e o que é e poderia ser a
Casa Brasileira.
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4

Os móveis de hoje em dia se parecem com
os guardados no acervo do Museu? Quais as
diferenças? Porque você acha que isso aconteceu?
Porque não se fazem mais móveis assim hoje em
dia? As madeiras que eram usadas são as mesmas

5
6

de hoje em dia?
No quintal: apresentar o quintal como acervo vivo
– por que as árvores são tombadas? O que isso
quer dizer? O que é tombamento da paisagem?
Conversa final: reflexões acerca do que foi
percebido e vivido nos espaços do museu,
trazendo para a experiência do grupo – qual a
casa brasileira de cada um? Criar conexões com as
diferentes matrizes e culturas brasileiras.
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A T E L I E R Q U I N TA L
Trazer para o quintal do MCB a proposta de atelier
livre. O atelier livre oferece para crianças uma
diversidade de matérias orgânicas e de matérias
plásticas (tintas, papeis, lápis etc.) com as quais elas
criam inúmeras composições.
A ideia é vivenciar o quintal do MCB permitindo que
as crianças experimentem suas matérias orgânicas,
plantas, terra etc. O atelier, assim, se mostra não
como um espaço físico (o atelier da escola, por
exemplo), mas como acontecimento, vivência e
experimentação em conexão com diferentes lugares.
O atelier é um quintal que se desloca entre escola,
museu e parques.
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1
2
3

Fazer uma pesquisa na escola acerca da
história e origem de algumas árvores que
as crianças encontrarão no quintal.
Começar a visita no quintal olhando para as
árvores, reconhecendo-as, interagindo com
elas na medida do possível.
No acervo MCB observar os móveis de
madeira e criar uma relação entre o que é
vivo e o que não é mais vivo, mas tem suas
formas peculiares. Que relações as crianças
estabelecem entre as arvores e os móveis?
Entre o acervo vivo e a madeira talhada,

4

com novas formas?
Há alguma das madeiras usadas nos
móveis que tenham relação com as árvores
do quintal?
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O B J E T O S :
F O R M A
E

F U N Ç Ã O
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Estudar geografia e história a partir das exposições de
design e dos objetos do acervo. Explorar alguns objetos
expostos e criar conexões históricas (observar as formas
e funções dos objetos em seu contexto e também na
atualidade). Como vivemos hoje? Quais objetos nos são uteis
hoje? E como era antes? A que serve o desenho dos objetos?
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C ATA L O G A Ç Ã O
P O É T I C A
Á R V O R E S

D A S
Catalogar as árvores e fazer placas de
identificação: de onde elas vieram?
Quem trouxe e porque trouxe cada
árvore? Que moveis foram ou ainda
são feitos a partir de cada árvore?
Que histórias cada árvore pode
nos contar? Que histórias escolher
para cada árvore? Paralelamente as
placas, produzir vídeos em Libras
com o mesmo conteúdo, para que
os visitantes surdos possam acessar
também estas histórias “escondidas”
das árvores.
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V I S I TA
S E N S O R I A L
Circular por entre o jardim tocando,
provando, cheirando e percebendo
a diversidade de espécies que
temos. Visita para identificar cada
uma delas e os usos dados a elas,
trazendo o contexto de seu uso em
outros lugares, como para os povos
indígenas. Fazer uma relação com
a história da cidade, sobre extração
e desmatamento, e tudo aquilo que
pode ser extraído, na produção de
móveis, na decoração, nos produtos
medicinais (óleos).
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C A Ç A

A O

T E S O U R O
E estratégia da caça ao tesouro propõe que
os visitantes investiguem criativamente o
Museu. A atividade começa com fotos de
detalhes de objetos e da casa, como de
cadeiras, puxadores, janelas, escada, banheiro
e objetos, além de instalações no quintal. A
partir dessas fotos, o visitante deve circular
o Museu em busca desses detalhes, fazendo
percursos diversos. Dessa forma, trabalha a
concentração e a percepção, reparando nos
pormenores da casa e das peculiaridades do
acervo. Uma das atividades decorrentes, em
especial para crianças, é levá-las a completar
as fotos ou desenhos que serviram de “pista”,
seja na forma de desenho ou de relato, a
que se referem, para que servem, como se
parecem e onde ficam.
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J O G O

D E

L O U Ç A S
I N V E N TA D O
Tendo como materialidade objetos de
louça, como pratos e caneca, os visitantes
são convidados a desenhar ou ilustrá-las,
partindo da observação dos objetos do
acervo e do seu design. O tema pode ser
circunscrito a partes ou peças do acervo
em especial, do quintal ou da casa, ou
ainda, tema livre. A sugestão é discutir
as transformações dos usos dos objetos
ao longo do tempo, assim como da sua
forma, design e forma de produção.
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D E

F O R A

P A R A

D E N T R O
Essa estratégia considera que uma visita não é uma
checagem de conhecimentos prévios, mas uma
experiência em si. Por isso é importante dar tempo
de exploração livre para os alunos e trabalhar
com diário de bordo. Antes de chegar ao Museu,
trabalhar com o grupo algumas perguntas para
instigar a visita. Os alunos vão atrás das respostas,
elaboram notas e fazem registro fotográfico e,
retornando à escola, criam textos com base na
visita. O trabalho de pensar antes, conhecer, voltar,
repensar as hipóteses baseia essa estratégia.
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Na visita ao MCB a proposta é começar de fora
para dentro – iniciar a visita na calçada, conversar
com pessoas nos pontos de ônibus, na rua,
depois caminhar pelo quintal, observar a casa
pelo lado externo e, depois, entrar para conhecer
seu interior, seus objetos. Antes de entrar, pode
ser interessante vivenciar essa casa enquanto
moradia, experimentar situações de casa não
presas em falas ou conteúdos prontos – brincar,
jogar, deitar na grama, ver as folhas caindo, curtir
os barulhos, os cheiros, mudar de pontos de vista.
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C O N H E C E R
A

C A S A

P E L A

C O Z I N H A
Essa estratégia se baseia na relação das
crianças com a cozinha. Procurar elementos
da natureza no quintal para fazer um atelier
de “comidinhas” que resulte em um picnic. Depois do atelier, entrar na casa para
observar a sua cozinha – numa abordagem
mais sociológica. Onde está a cozinha da
casa? Quem morava nessa casa? E as nossas
cozinhas, como são? Quem fica lá? A mãe,
a empregada? Vocês usam a cozinha? A
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ideia é pensar o quanto a cozinha revela
questões sociais e de comensalidade. Na
brincadeira de comidinha, fazer uma cozinha
coletiva com os alunos, explorar cheiros e
as memórias afetivas dos cheiros, vivenciar
o cozinhar e o comer como situações de
compartilhar, trocar receitas, vivências, estar
junto. Que marcas as crianças tem do seu
contato com a cozinha? Que aprendizados as
descobertas na/da cozinha promovem?
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L A B O R A
T Ó R I O
D E
C R I AT I
V I D A D E
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Fazer uma visita ao museu que se concentre
nas técnicas do fazer. Escolher alguns
objetos do acervo para investigar como
foram feitos, e discutir como podemos fazer
uma reapropriação destes objetos, como
podemos fazer releituras deles, que materiais
podemos utilizar. Focar no fazer e nas crianças
como fazedoras. Montar um atelier com
ferramentas e materiais que possibilitem essa
experimentação construtiva.
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A

C A S A ,

O

Q U I N TA L

E

O S

S E U S

C I C L O S
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Nós comemos e os restos podem se
transformar em composto. A compostagem
transforma restos de alimentos, como
cascas de frutos, em fertilidade para as
plantas do jardim. Tudo isso se relaciona
com os modos como nos conectamos com
a natureza e como produzimos a partir dela.
O jardim e o interior da casa se conectam: o
que fazemos com a madeira, o que levamos
da natureza para dentro da cozinha, o que
comemos, como cozinhamos, que utensílios
usamos? Pensar modos de conversar
e vivenciar estes ciclos com os alunos.
Construção de compostagem na escola, e
observação a compostagem no Museu.
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