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Abaixo estão descritas as atividades realizadas pelos bolsistas do Setor Educativo do MBML
referentes ao mês de Setembro de 2013.

1) 7ª Primavera dos Museus - Organização e Execução
O Museu de Biologia Professor Mello Leitão conta com um cronograma fixo de atividades
anuais a serem executadas. Dentre elas está o evento "Primavera de Museus", que este ano
chega a sua sétima edição. Com a temática "Museus, memória e cultura afro-brasileira", a
instituição convida a todos para uma reflexão sobre saberes e experiências das culturas
afrodescendentes que valorizam e impulsionam o pensamento crítico, a diversidade, o
conhecimento e as práticas sociais da pluralidade do que hoje entendemos como o que é ser
brasileiro. O desafio do tema da 7ª Primavera dos Museus se afirma a partir da percepção das
contribuições da África, dos africanos escravizados e dos afrodescendentes para a formação
do Brasil e da brasilidade questionando a ampliação dos olhares e das atitudes para a
eliminação dos preconceitos e das discriminações raciais; a geração de conhecimentos para a
eliminação do desconhecido; a contribuição da preservação da memória para a musealização
da cultura afro seja ela material ou imaterial. Os estagiários foram convocados a participar de
reuniões com o diretor do Museu para dar inicio as relações de preparo e organização do
evento, realizado na semana de 23 a 29 de setembro de 2013. O evento teve uma
programação que abrangeu uma mesa redonda com o tema "Africanidade e Brasilidade:
patrimônio cultural e ações afirmativas."; duas apresentações teatrais como o título "A
resistência negra no Brasil escravista"; uma oficina de maculelê e capoeira; uma festa temática,
intitulada "Umhlangano oseNtabeni" que significa " Festa na Montanha" em zulu onde foram
oferecidos, para compra, pratos típicos de origem africana como a feijoada, bobó e fruta-pão;
uma apresentação de roda de capoeira e bandas de congo: São Sebastião e São Benedito.
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Durante o evento foi disponibilizado uma exposição de fotos intitulada "Tocadores: homem,
terra, música e cordas".

2) RECEPÇÃO, VISITAS MONITORADAS E VISITAÇÕES EM GERAL.
As excursões foram recepcionadas e o monitoramento no parque do Museu foi realizado.
Foram atendidos quatro grupos turísticos com 134 pessoas e quarenta e seis grupos escolares
com 2210 pessoas, totalizando 2344 visitantes. A recepção foi feita logo na portaria. O monitor
deu as boas vindas ao grupo e o encaminhou para o auditório onde fora feita a apresentação
do mesmo com os devidos agradecimentos, em nome do MBML, pela visita. Em seguida, uma
breve explicação do que é um Museu de Biologia e concluiu-se apresentando um vídeo
institucional para o grupo conhecer melhor o MBML e conseqüentemente, Augusto Ruschi.
Terminada as apresentações de recepção e breve entendimento do Museu o grupo dirigiu-se
ao pátio, em observação do monitor. O percurso é dotado de pontos de parada. Nestes pontos
o monitor ofereceu uma breve explicação e abriu espaço para perguntas. As monitorias tiveram
duração aproximada de 90 minutos cada. Com o fim da visita um breve agradecimento foi
explanado e os grupos liberados.
Obs.: O Setor Educativo do Museu de Biologia Professor Mello Leitão conta com auxílio dos
Recepcionistas do Museu para melhor atendimento aos visitantes, sendo estes responsáveis
pelo agendamento das visitas e apoio aos monitoramentos.
3) DIA DA ÁRVORE
No dia 20 de setembro do ano corrente, nas dependências da Quadra de Esportas de Santa
Teresa, ao lado da Rodoviária, foi realizado o evento "Dia da arvore". Os estagiários do Setor
Educativo do Museu Mello Leitão, juntamente com estagiários e colaboradores de outros
setores, apresentaram um espetáculo teatral de fantoches no referido evento. O teatro,
intitulado "Ruschi e os beija-flores" aborda a questão ecológica de conservação das florestas
de maneira simplificada e bem divertida, pois se direciona para um publico alvo de faixa etária
em torno de cinco anos. Foram realizadas duas apresentações, pela manhã.
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