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When we undertook the museum's management, we noticed that the
institution's retationship with the West Zone's community indicated the need
oÍ the amptification of the conceit of ecomuseum and a[so of a continuous
devetopment of pedagogic actions invotving the patrimony, in order to value
the historic, cutturat and physicaI memory of the region. Those actions
are oriented not onty towards the past, but mostty designed to arouse a
critic reftection about tocaI present and Íuture situation, adding a wider
perspective to the dynamics understanding oÍ the territoriat occupation of
the town of Rio de Janeiro as a whote. This woutd hetp the comprehension
of Santa Cruz's importance in our town.
Engaged with the chatlenge of getting ctoser to the community, getting
in turn its sociaI commitment with the museum, we conceived educationaI
projects referring to the buitdings and manifestations historicatty and
cu[turatty retevant to the patrimony and the Santa Cruz peopte.
Once these actions are settted, we intend to expand them to other city
regions, ampl.ifying the museum performance to other areas within the
town.
Cuttural Workshop "Santa Cruz Square Radio"
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Menu:

The workshop disposes of the Santa Cruz historic contents, which is
performed by the students and soon aÍterwards discussed by them to show
what they learned. Last year, in 2012, we accomptished this project at Santa
Cruz Vita O|.ímpica with some schoots nearby and we saw that there is a big
demand for this kind of project in many schoots of the neighborhood
Description:
First Scene: Presentation of a pLay in the way it was at the gotden times
of live radio programs. Santa Cruz district history gets a game approach as
a way for the students to memorize the knowtedge they just got.
Second Scene: lnvotvement of the audience present at the cutturaI
workshop. The radio-actors divide the audience in groups and give each
group a script to perform. Guided by the actors, the groups begin to work on
the attractions theywitI present at the radio, [ike "Saudade (nosta[gia) has
no age", "Shout out loud", "Torpedo for you", atongside with music, dance,
poetry, radio-soap-opera and so on. After the rehearsat, they prepare their
presentations using whatever they f ind as decoration and sound effects.
ITINERANT ECOMUSEUM - muttimedia course in Santa Cruz
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Menu:

The project consists in buil.ding up an itinerant museum that enables
the understanding of what happens to be the Cuttural Square oÍ Santa
Cruz Staughterhouse Ecomuseum in its historicat, cutturat, territoriaI and
patrimonial perspectives. To achieve this, pedagogicatactions witt be taken
at locaI pubtic schoots and atso at different educationatvenues to enhance
the importance of the Ecomuseum to Santa Cruz's patrimony, history and
cutture.
Description: The project consists of an exhibition, a muttimedia game
and educational activities speciatl.y designed to stimutate the use of those
historic and cultural materia[s with the students and the locaI community.
The exhibition is made of i2 images based on historic references, reports
and other sources of information. The screens are attegoric compositions
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as a resutt of graphic computer sophisticated techniques tetting the stories
and tatking about Santa Cruz's peopte identity.
The exhibition dynamics happens in three sections: at the first, peopte

go around the show; at the second, the audience is invited to enter a
muttimedia game that witt traveI through the region's history; and at the
third, the audience is invited to make a reflection on the importance of
both the materiaI and immateriaI district's patrimony. Doing so, at[ the
participants are stimutated to preserve the memory and keep ative the
history of Santa Cruz.

RequaLif icação do Ecomuseu do Quarteirão CulturaI

do Matadouro de Santa Cruz
Ao assumirmos a gestão do museu observamos que as retações da
lnstituição com a comunidade da Zona Oeste apontavam para a necessidade
da amptiação do conceito de ecomuseu e do desenvotvimento contínuo de
ações pedagógicas envotvendo o patrimônio, com o objetivo de preservar e
vatorizar a memória histórica, cultural e ambientaI da região. Ações estas
orientadas não apenas para o passado mas, principatmente , que servissem
para despertar uma reftexão crítica sobre o presente e o futuro da locatidade
contribuindo, numa perspectiva mais ampta, para o entendimento da
dinâmica da ocupação do território da cidade do Rio de Janeiro como um
todo, favorecendo e fortatecendo a compreensão da importância de Santa
Cruz de nosso município.
Comprometidos com o desaf io de estreitara participação e o engajamento
sociaI da comunidade com o museu concebemos projetos educativos, tendo
como referência construções e manifestações de relevância histórica e
culturat, de destacado vator patrimoniat, para os moradores de Santa Cruz
e adjacências, apresentando múttiptos aspectos destas expressões.
Ao consotidar tais ações pretendemos expandir as mesmas por outros
regiões da cidade amptiando assim, a área de atuação do Ecomuseu dentro
do nosso município.
Oficina Cuttural "Rádio Quarteirão de Santa Cruz"
Ementa: A oficina dispõe do conteúdo histórico de Santa Cruz que
é encenado para os atunos e logo em seguida os mesmos vivenciam
demonstrando o que aprenderam. Em 2012 rea[izamos na Vil.a 0l.ímpica
de Santa Cruz o projeto acima mencionado com atgumas escotas de Santa
Cruz próximas à Vita. Existe ainda uma demanda muito grande de escotas
em Santa Cruz para vivenciarem o projeto em sua lnstituição.
Descrição/ Sinopse:
Primeiro quadro: Apresentação de uma peça de teatro nos motdes dos
rádios de auditório simu[ando uma transmissão ao vivo como nos tempos
da era de ouro do Rádio. Abordagem da História do bairro de Santa Cruz
utitizando de atividades [údicas como forma de memorização e amptiação
de conhecimento da região para os atunos.
Segundo quadro: a participação do púbtico presente na of icina cutturat.
0s rádio-atores dividem os participantes em grupo, estes recebem um
roteiro e orientados petos atores começam a etaborar os quadros, atracões,
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que irão apresentar na rádio: como " Saudade não tem idade", "Bote a boca
no trombone", " Torpedo para a pessoa amada", músicas, danças, poesia,
rádio-noveta, do jeitinho de cada um. Logo após o tempo de ensaio, eles se

preparam para a apresentação usando recursos I adereços cênicos e da
casa de máquinasl para abrithantar ainda mais a participaçã0.
Ecomuseu ltinerante - percurso muttimídia em Santa Cruz
Ementa: 0 projeto consiste em construir um museu itinerante que
possibitite a compreensão do Ecomuseu do Quarteirão CutturaI do
Matadouro de Santa Cruz em suas proporções históricas, cutturais,
territoriais e patrimoniais. Para isso, serão reatizadas ações pedagógicas
nas escotas púbticas locais. Reatizar atividades pedagógicas itinerantes
em escolas municipais e diferentes espaços educativos e cutturais para
possibititar a vatorização patrimoniat, histórica e cutturaI do Ecomuseu.
Descrição/Sinopse: 0 projeto é composto por uma exposiçã0, um
jogo muttimídia e atividades educativas especiatmente desenhadas para
dinamizar o uso dos materiais junto ao púbtico escotar e à comunidade
locat. A exposição é composta por 12 imagens criadas a partir de referências
históricas, retatos e outras informações de fontes diversas. As tetas são
composições ategóricas, feitas com técnicas sofisticadas de computação
gráfica que permitiram recriar com grande riqueza de detathes cenas e
locais importantes para a memória, história e identidade dos moradores de
Santa Cruz.
A dinamização da exposição acontece em três etapas: na primeira, o
públ.ico visita a exposição; na segunda, através de um jogo muttimídia, os
participantes são desaf iados a embarcar em uma aventura virtuatatravés da
história da região; na terceira, propomos uma reftexão sobre a importância
do patrimônio materiaI e imaterial da Locatidade. Através destes materiais
todos são estimutados a preservar a memória e manter viva a histórica do
bairro.
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