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#apresentação
O ano de 2017 para o MM

Gerdau - Museu das Minas e do Metal

foi marcado pela continuidade de um trabalho consolidado em 2016! Democratizar ainda mais
a programação cultural e dialogar com a cidade e com o Circuito Liberdade, ir além das temáticas científicas que perpassam os mais variados assuntos abordados no Museu, sem perder
de vista a importância da Geociências no nosso DNA, e ainda fazer deste espaço um lugar
onde Educação e Cultura caminham lado a lado na construção de experiências que promovam diversidade e conexão entre as pessoas.
O resultado foi novo recorde na visitação geral e também nos participantes da programação cultural, muita inovação no setor Educativo, trabalho reforçado para manter e conservar um prédio de 1897, a modernidade da museografia e o novo uso do espaço, tudo isso com
a missão oferecer experiências educativas, culturais e científicas a mais de 700 mil pessoas
que já passaram pelo MM Gerdau desde sua abertura ao público.
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COMPARATIVO MENSAL 2017
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Equipe:
25 Colaboradores
12 Estagiários

4 - BALANÇO 2017 | MM GERDAU - MUSEU DAS MINAS E DO METAL

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL: 707.054 VISITANTES
MANTENEDORA EBX

MANTENEDORA GERDAU

BALANÇO 2017 | MM GERDAU - MUSEU DAS MINAS E DO METAL - 5

COMPARATIVO MENSAL 2017
EDUCATIVO
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Equipe:
01 Coordenadora
03 Analistas em Educação
02 Assistentes em Educação
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2017 PARA O EDUCATIVO
Mesmo sendo um ano de redução da equipe no Educativo e do atendimento de visitas agendadas, o setor
continuou se reinventando e, por meio das ações educativas para o público espontâneo, viu seu atendimento
se inovar com a realização de oficinas, dinâmicas, atividades, exposições em conjunto com escolas, ações em
parceria com a Programação Cultural, o que permitiu
que a mediação com os visitantes e as experiências de
fruição dos diversos conteúdos do Museu pudessem
ser alcançadas de outras maneiras.
Além da tradicional programação Férias é no Museu,
as ações educativas ganharam força mês a mês com
temáticas diferentes, fazendo do Ateliê Científico um espaço consolidado das ciências, das experimentações,
da diversão e do aprendizado constante. Exposições
como “Gritaram-me negra”, uma parceria com a Escola
Municipal Senador Levindo Coelho, que trabalhou a temática étnico racial com os alunos para fortalecimento
da identidade racial e cultural, mostrou a importância de
abrir os espaços de cultura da cidade para um diálogo
aberto com as escolas, de maneira a criar pertencimento e apropriação da comunidade escolar.

652 AÇÕES
15.695 PESSOAS ATENDIDAS
Suely Monteiro, coordenadora do Educativo, na abertura da exposição Gritaram-me negra - Novembro/2017

Coleção do Mês no Ateliê Científico

Visita UMEI Pacajá - Novembro/2017
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Projeto Encenações - Janeiro/2017

Oficina Vivência Márcaras Africanas, com Samba de
Terreiro - Julho/2017
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ATENDIMENTO

276 Ações Agendadas
6.649 Pessoas Atendidas

////////// público agendado
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ATENDIMENTO

376 Ações Não Agendadas
9.046 Pessoas Atendidas

////////// público espontâneo

CIDADES DA RMBH ATENDIDAS
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304

Em 2017, também foram atendidas 16 cidades do
interior de Minas Gerais. São elas: Curvelo, Diamantina,
Divinópolis, Ipatinga, Itabirito, Itapecerica, Itaúna,
Lavras, Mariana, Maravilhas, Miguel Bournier, Ouro
Branco, Ouro Preto, Pará de Minas, Varginha e Viçosa.
Além disso, recebemos instituições de outros estados:
São Paulo (Jundiaí) e Alagoas (Maceió).
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AÇÕES EDUCATIVAS
As ações educativas ganharam força em 2017 como um
nicho voltado para o público espontâneo. Todo mês, os
visitantes do Museu são surpreendidos com diversas atividades, como oficinas, dinâmicas, mesas de jogos, tanto
no Ateliê Científico como nas atrações do Museu, com temáticas diferentes. Fevereiro é mês de Carnaval, daí a inspiração para a oficina Super Fantasias. Em março, o tema
“A água e a cidade” celebrou o Dia Mundial da Água, com
dinâmicas, contações de histórias e oficinas. Abril, mês
do Aço, as ações educativas trouxeram a exposição “Do
Ferro ao Aço” e foi desenvolvida pelo Educativo, especialmente para o mês, a oficina tridimencioAção, com o intuito
de sensibilizar o visitante em relação à criação artística,
por meio da pratica escultórica. O material utilizado foi o
aço, especificamente o arame de aço.
Museus e histórias controversas foi o tema da Semana de
Museus de 2017 e as ações educativas de maio procuraram
revelar o indizível em museus, como a energia dos cristais,
amuletos e simpatias. A Semana do Meio Ambiente e o aniversário do MM Gerdau pautaram as atividades de junho,
conectando pessoas à Natureza, com destaque para a Oficina de Minhocário, e histórias para contar em sete anos de
Museu. Arte, ciência e preservação do patrimônio fizeram
das ações educativas de agosto palco para oficina de câmera escura e coleção do mês com fósseis. Em setembro, além
das ações desenvolvidas para o 8º Fórum Mundial da Água,
Primavera Museus também inspirou ações educativas com
o tema “Museus e Memórias”. Destaque para a oficina
“colecionado minerais” e a cortina de memórias construída com os visitantes. Outubro e novembro foram meses da
Matemática e os Minerais, que estão em tudo! Inspirados
pelo tema da 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia,
o Educativo preparou oficinas que exploraram a geometria
dos minerais. Também na Semana da Criança, não faltaram
atividades para os pequenos no Ateliê Científico. Nesses
meses, parcerias com universidades, como o Centro Universitário Newton Paiva e o Centro Universitário UNA foram
firmadas. E, para fechar o ano e comemorar os 120 anos do
Prédio Rosa e da capital mineira, a oficina Impressões: reproduzindo o Prédio Rosa foi oferecida ao público com direito a um espaço dedicado para crianças de até seis anos.

376
9.046
ATIVIDADES PESSOAS

VISITAS AGENDADAS

Oficina Super Heróis, programação Férias é no Museu Janeiro/2017

As visitas agendadas ao Museu correspondem a uma
das mais importantes atividades oferecidas ao público.
O grande volume de solicitações de agendamento indica
esse destaque e a diversidade de ações educativas,
que são construídas a partir dos roteiros de visita,
corroboram com tal relevância. Os diferentes tipos
de público inspiram o educativo a inovar, propondo
abordagens, conteúdos e materiais que atendam aos
objetivos de imbricar público e acervo, contribuindo de
modo propositivo e assertivo com diferentes processos
de aprendizagem.

Visita escolar da Canguru - Escola para a Infância Junho/2017

Nas visitas agendadas que o setor recebe, estão
inseridas instituições e indivíduos que não estão
envolvidos com a educação escolar, como empresas,
grupos familiares e de amigos, hospitais, clínicas,
ONG’s, dentre outros. Desse modo, representam
diversas possibilidades de trocas e de interações, visto
que trazem diferentes vivências e experiências que
podem ser rememoradas em contato com este acervo
e com este espaço.
A água e a cidade - roda de conversa - Março/2017

Mesa de Minerais no Ateliê Científico - Maio/2017
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No entanto, a maior parte dos atendimentos agendados envolve instituições escolares. A experiência com
o acervo, com as práticas e metodologias consonantes
à educação não formal possibilitam o desenvolvimento de habilidades e competências que fazem parte dos
processos de aprendizagem. Nesse sentido, o museu
extrapola a relação de complementaridade à escola, assumindo grande importância no contexto educacional.
Em média, são agendadas 18 visitas por mês.

221
5.116
ATIVIDADES PESSOAS

Visita Escola Estadual Padre Herculano Paz - Maio/2017

Visita SENAI - Abril/2017
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#destaques
FÉRIAS É NO MUSEU

ATELIÊ CIENTÍFICO

Tradicionais no Museu e oferecidas desde 2010, a
programação Férias é no Museu é sucesso absoluto
de público. Em janeiro e julho, a diversão é garantida
e, a cada ano, surgem novidades na programação. As
dinâmicas e oficinas podem acontecer no ambiente
das atrações, no Ateliê Científico, no terrAço do Prédio
Rosa, como no caso das oficinas de Pipa e de Bolhas
de Sabão, na Praça de Convivência, enfim, a ideia é
ocupar o Museu de crianças e familiares no espírito
de férias. De mini-curso de introdução à mineralogia
para crianças, passando pelo Ateliezinho Científico,
contação de histórias, diversas caças ao tesouto,
oficinas variadas, Alquimistas no Museu até jogos
educativos pensados e confeccionados pela própria
equipe, a programação Férias é no Museu ofereceu
154 atividades gratuitas para 4.368 pessoas em 2017
nas duas edições (janeiro e julho).

O Ateliê Científico, espaço de ciência e aprendizado,
reservado para experimentações, oficinas, leitura e
diversas atividades se firmou em 2017 como este lugar
de troca entre a equipe de educadores do Museu e seus
visitantes. Criado em 2016, por iniciativa dos setores
Educativo e Geociências, com o objetivo de popularizar
e divulgar a ciência de forma lúdica e interativa, o
espaço abriga boa parte das ações educativas mensais,
é também espaço de acolhimento para algumas visitas
do Educativo, abriga a coleção do mês (minerais
expostos de acordo com o tema) ou ainda um lugar de
descanso do visitante. Tudo isso com uma decoração
temática especial pensada pela equipe, que acompanha
as temáticas mensais. Em 2017, o Ateliê Científico
ganhou protagonismo e recebeu 77 atividades e 4.782
participantes.

Oficina de Estudo Viola, Dança do Catira e toques do
berrante, programação Férias é no Museu - Julho/2017

Oficina Alquimistas no Museu, na programação Férias é no
Museu - Janeiro/2017

Ateliê Científico: espaço de ciência, cultura e contação de
história

154
4.368
ATIVIDADES
PESSOAS

Oficina de Estudo Viola, Dança do Catira e toques do
berrante, programação Férias é no Museu - Julho/2017

548
6.485
ATIVIDADES PESSOAS
Mesa de Jogos no andar do Metal, na programação Férias é
no Museu - Julho/2017
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Coleção do mês no Ateliê Científico - Agosto/2017
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#destaques
EXPOSIÇÃO
GRITARAM-ME NEGRA
“Gritaram-me Negra” foi uma releitura fotográfica
da poesia homônima da poeta, coreógrafa, folclorista e
estilista peruana Victoria Santa Cruz, realizada pelos alunos
do programa Escola Integrada, da E. M. Senador Levindo
Coelho, sob coordenação do monitor de fotografia da Escola
Integrada, Rafael Freire, que o MM Gerdau, por meio de
parceria firmada pelo Educativo, recebeu, de 14 de novembro
a 03 de dezembro de 2017. A exposição foi resultado do
trabalho feito pela escola desde 2015, que envolveu oficinas
e rodas de conversa com a temática étnico-racial. Entre os
objetivos estavam elevar a autoestima dos estudantes e
propiciar a construção, a valorização e o fortalecimento da
identidade racial e cultural.
O coquetel de abertura da exposição contou com a
participação de representantes da comunidade escolar,
da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte
(SMED) e moradores do bairro Serra, onde se localiza a
escola. Com o apoio da SMED, que viabilizou transporte e
colaborou com a logística dentro das instituições, 12 turmas
de alunos de diferentes escolas municipais puderam visitar
a exposição e participar de rodas de conversa e oficinas
ministradas por educadores da E M Levindo Coelho, com o
apoio da equipe do Educativo. A exposição foi um exemplo
da relação frutífera museu e escola, construída ao longo dos
anos pelo Educativo.

12

INSTITUIÇÕES
AGENDADAS

ÁFRICA NAS MINAS

Abertura da exposição Gritaram-me negra - Novembro/2017

Abertura da exposição Gritaram-me negra - Novembro/2017

2.220
ATIVIDADES
AGENDADAS E
VISITAÇÃO
ESPONTÂNEA

As Áfricas nas Minas é um projeto do Educativo que
desenvolve pesquisas e estudos, visando subsidiar
proposições relacionadas ao ensino, divulgação e
popularização da história e da cultura afro-brasileira e
africana, em consonância aos temas que perpassam o
acervo deste Museu. Com isso, objetiva a valorização
e a afirmação das contribuições econômicas, culturais
e científicas dos negros no processo de formação
do povo brasileiro. Para alcançar tais objetivos, além
de desenvolver diálogos com grupos e pessoas que
trabalham com a temática, em 2017, o Educativo firmou
parceria com o Núcleo de Relações Étnico Raciais da
Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte.
Assim, de forma pioneira, o Educativo participou do
percurso “Território Negro para a Infância”. Para
esse percurso, foram criadas atividades lúdicas como
oficinas, dinâmicas, instrumentos cênicos e contações
de histórias, visando compor roteiros temáticos. Esses
atendimentos foram realizados por personagens cujas
narrativas valorizam a imersão deste público nas
temáticas das Minas e do Metal e suas relações com a
história e a cultura afro-brasileira e africana. Duas figuras
importantes foram exaltadas: Rainha Djalô e Chico Rei.
Com o intuito de divulgar esse trabalho, o Educativo
criou um relato de experiências no “II Congresso de
pesquisadores(as) negros(as) da região sudeste”, na
categoria Relatos de Experiência.

7

INSTITUIÇÕES
Oficina de trança durante a exposição Gritaram-me negra Novembro/2017
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Visita do projeto África nas Minas - Outubro/2017

Visita Escola Municipal Tenente Manoel Magalhães Penido Outubro/2017

179

PARTICIPANTES

Visita Escola Municipal Solar Rubi - Setembro/2017
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PROGRAMAÇÃO
CULTURAL

COMPARATIVO MENSAL 2017
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11.008

MANTENEDORA GERDAU
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ATIVIDADES

ATIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL
POR TIPO DE PROJETO
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PROGRAMAÇÃO CULTURAL
A programação cultural se consolidou como um importante indicador para o Museu para além do recorde
de público atendido desde 2010, sobretudo na função de
dialogar com os diversos públicos que passam por aqui
procurando novas experiências. Ao todo, foram oferecidas 214 atividades em 2017. Como destaque em 2017, o
MM Gerdau trabalhou a temática da terceira idade, com
projetos específicos como o Ateliê 60+, oficina de pintura regular todas as terças-feiras para idosos, Sarau
Terapêutico e LAB 60+, reuniões que tratam da longevidade, Meditar com Poesia e Sarau Libertário, que traz
a temática da poesia, Uma tarde no Museu, diversão
mensal para as crianças, palestra fixas sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Ensaio
Aberto, projeto de música do Museu, Café Contramão,
parceria com o Centro Universitário UNA, lançamentos
de livros, coMciência, palestra científicas mensais em
parceria com a Geociências, cultura negra, uma parceria com Samba de Terreiro, Instituto Cultural Casarão
das Artes, além, claro das programações especiais. Entram também nessa lista: Primavera de Museus, O Museu é Nerd, Aniversário de 7 anos, Pint of Science, Rock
no Metal, exposição Gustavo Penna, Museomix Circuito
Liberdade, entre outros.
Abertura da exposição Gustavo Penna - Ideias de Aço - Abril/2017

LAB 60+ Dezembro/2017

Ensaio Aberto com Coco da Gente - Janeiro/2017
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Pint of Science - Maio/2017

Ensemble de Violoncelos - Casa de Música de Ouro
Branco - Abril/2017
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Projetos e Eventos Próprios
ENSAIO ABERTO
691 pessoas
12 edições
Projeto próprio do MM Gerdau, criado em 2015, foi
pensado como oportunidade de parceria e ocupação
criativa da Praça de Convivência do Museu por
músicos amadores e profissionais de Belo Horizonte.
Com o crescimento do projeto, em 2016, foi lançada
uma seleção de músicos e bandas para ocupar a
última quinta-feira do mês. Em 2017, não foi diferente,
um novo edital foi lançado, com seleção por comissão
julgadora e votação popular pelo Facebook do Museu,
e os selecionados foram: Grupo Engole o Choro, Duo
Prosa Afinada, Batuque Cello, Duo Vera Cruz, Quarteto
16 Cordas, Trivial, Coletivo Couro Encantado, Priscila
Magella, Sofia Cupertino e Marcos Ruffato e os
suplentes Coco da Gente, Duo Dois de Nós e Ménage.

UMA TARDE NO MUSEU
2.523 pessoas
Meditar com Poesia no Salão Nobre - Fevereiro/2017

10 edições
Projeto de sucesso do MM Gerdau, em parceria
com a Aldeia Jabuticaba, a ideia é trazer diversão,
ludicidade e aprendizado para as crianças e suas
famílias ao longo de uma tarde inteira no MM Gerdau.
A parceria, que acontece desde final de 2015, se
fortaleceu em 2017 com edições mensais e temáticas
variadas. Oficinas, instalações, shows e brincadeiras
fazem do último sábado de cada mês a alegria da
criançada!

Ensaio Aberto com o Duo Prosa Afinada - Maio/2017
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Uma tarde no Museu - Abril/2017

Ensaio Aberto, com Irene Bertachini - Fevereiro/2017

Ensaio Aberto, com Grupo Engole o Choro - Junho/2017

Uma tarde no Museu - tema Carnaval - Fevereiro/2017

O Museu é Nerd - Maio/2017
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Parceiros Gerdau
EXPOSIÇÃO “GUSTAVO PENNA IDEIAS DE AÇO”
4.194 pessoas

EXPOSIÇÃO “HÉLIO PETRUS
50 ANOS DO NEOBARROCO
DO ESCULTOR”
4.936 pessoas

07/04 a 07/05
Simplicidade, flexibilidade, leveza e poesia não
costumam ser associadas ao aço. Mas são essas as
palavras que melhor descrevem o uso e a expressão
desse material na obra do premiado arquiteto Gustavo
Penna. É com ele que Gustavo ergue grandes vãos,
constrói prédios de maneira rápida e sustentável,
combina força e sutileza em seus projetos. Para
comemorar o Dia do Aço, celebrado em 9 de abril,
e os 40 anos de carreira do arquiteto, o MM Gerdau
realizou a exposição Gustavo Penna - ideias de aço, de
7 de abril a 7 de maio. A mostra reuniu 13 maquetes de
projetos do arquiteto, além das imagens e informações
completas do conceito arquitetônico de cada obra,
conteúdo que poderá ser acessado por meio de um
sistema de QR Code.

Exposição Gustavo Penna - Ideias do Aço - Abril/2017

18/08 a 10/09
Em comemoração aos 50 anos de atividade do
escultor Helio Petrus, o MM Gerdau recebeu a exposição
Helio Petrus - 50 anos do neobarroco do escultor,
com entrada gratuita, no período de 18 de agosto a 10
de setembro. Um caminhante na arte, na incansável
busca da perfeição e do próprio estilo. Assim, Hélio
Petrus Viana, mineiro por nascimento e vocação, exseminarista e ex-prefeito de Mariana (MG), primaz do
Estado, vem provocando surpresa e admiração. Afinal,
são 50 anos de pesquisa que culminaram na síntese
do que seguramente podemos batizar como sendo os
novos caminhos do barroco ou neobarroco. Por meio
da ousadia dos entalhes de suas talhas figurativas,
aplaudidas pela originalidade, até do acabamento final
em pátina cromada, segue o artista um ritmo próprio. O
lançamento da exposição aconteceu no dia 17/08.

Exposição Hélio Petrus - 50 anos do neobarroco do escultor Agosto/2017

28 - BALANÇO 2017 | MM GERDAU - MUSEU DAS MINAS E DO METAL

Exposição Gustavo Penna - Ideias do Aço - Abril/2017

Exposição Hélio Petrus - 50 anos do neobarroco do escultor
- Agosto/2017

Coral Canarinhos de Itabirito - Dezembro/2017

Ensemble de Violoncelos - Casa de Música de Ouro Branco Abril/2017

ACAFRO - Roda de capoeira - Julho/2017

BALANÇO 2017 | MM GERDAU - MUSEU DAS MINAS E DO METAL - 29

#destaques

Parceiros e
realizadores da cidade
PINT OF SCIENCE
465 pessoas
15 a 17/05
O Museu recebeu o Pint of Science, um evento de
divulgação científica que acontece simultaneamente
em dez países, no qual cientistas apresentam palestras
relacionadas a ciência, empreendedorismo, inovação e
tecnologia. No dia 15/05, o tema abordado foi “Automação de tudo: Big Data, Machine Learning, Internet das
Coisas e Internet Preventiva”. Já no dia 16/05, quarta-feira, foi a vez do Museu, em parceria com o MMM
Café, falar sobre fisiologia do esporte e modismo nas
dietas. E no último dia, 17/05, o brinde à ciência foi com o
tema “Mineração do futuro: uso de rejeitos e resíduos”.
Nos três dias de evento, mais de 450 pessoas estiveram
presentes no MM Gerdau para celebrar a ciência e suas
descobertas e debates mais recentes.

Pint of Science - Maio/2017

MOSTRA INOVA MINAS
4.561 pessoas
15 a 17/09

Pint of Science - Maio/2017

O MM Gerdau recebeu a Mostra Inova Minas FAPEMIG, evento que busca divulgar, junto à sociedade, o
esforço realizado pelas universidades, centros de pesquisa e empresas para o desenvolvimento da Ciência,
Tecnologia e Inovação no Estado de Minas Gerais. Para
isso, foram apresentados projetos de pesquisa que contribuem para solucionar problemas do cotidiano. Esses
projetos foram escolhidos com base nos resultados gerados e em sua capacidade de criar soluções e gerar
renda e riquezas, empregos novos e tradicionais, no
contexto da nova economia.

Mostra Inova Minas - Setembro/2017
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Mostra Inova Minas - Setembro/2017

Samba de Terreiro - Março/2017

Mães no Hip Hop - Maio/2017

Forrozeiros de Rua - Junho/2017
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Circuito Liberdade
MUSEOMIX MG
2.383 pessoas
outubro a dezembro
No dia 27 de julho, o MM Gerdau recebeu o lançamento
do Museomix MG - Circuito Liberdade. Museomix é uma
maratona criativa internacional, com duração de três dias,
feita por uma comunidade diversificada de entusiastas
da cultura, tecnologia, inovação, que partilham o desejo
de construir um museu aberto, conectado e participativo:
o museu do futuro! Unindo ideias criativas, ferramentas
tecnológicas - como impressoras 3D, máquinas de corte a
laser, computadores - e outras não tão tecnológicas assim,
como post-its, lápis e papel, os participantes, chamados de
museomixers, imaginam e constroem dispositivos inovadores de mediação entre acervos e visitantes. O projeto teve
origem na França, no ano de 2011, e desde então já aconteceu em oito países e 43 museus. Em 2017 o Museomix foi
realizado, pela primeira vez, no Brasil, em Minas Gerais. O
Museomix aconteceu em Belo Horizonte, entre 10 e 12 de
novembro de 2017. Porém o MM Gerdau, como parceiro do
projeto, recebeu uma programação associada intensa de
outubro a dezembro de 2017.

Lançamento Museomix - Julho/2017

EXPOSIÇÃO ARTE E LOUCURA
NO CIRCUITO LIBERDADE
18/05 a 04/06
Dentro da proposta da 15ª Semana Nacional de
Museus e do dia nacional da luta antimanicomial (18/05),
no período de 18 de maio a 04 de junho, o MM Gerdau
- Museu das Minas e do Metal recebeu a exposição
audiovisual Arte e Loucura do Circuito Liberdade. Na
Praça de Convivência, os visitantes puderam conferir
uma exposição de fotografias, que mostrou a dura
realidade do Hospital Colônia de Barbacena, na década
de 1970, em imagens capturadas por Napoleão Xavier.
E, seguindo a história que possibilitou a mudança da
lógica manicomial, em 2015, Felipe Arthur registra o
processo de desospitalização de pacientes do Hospital
Serra Verde, onde a média de internação era de 30 anos.

Apresentação Trem Tan Tan - Arte e Loucura no Circuito
Liberdade - Maio/2017

32 - BALANÇO 2017 | MM GERDAU - MUSEU DAS MINAS E DO METAL

Michele Arroyo, presidente do Iepha ao microfone, no
Lançamento Museomix - Julho/2017

Apresentação Trem Tan Tan - Arte e Loucura no Circuito
Liberdade - Maio/2017

Coral CEFART, Circuito Liberdade - Dezembro/2017

Folia de Reis, Circuito Liberdade - Janeiro/2017

Folia de Reis, Circuito Liberdade - Janeiro/2017
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Ações Especiais
O MUSEU É NERD
426 pessoas

ROCK NO METAL
1.387 pessoas

13/05
No mês em que se comemora o Dia do Orgulho
Nerd (25/05), o MM Gerdau realizou uma programação
especial, no dia 13 de maio, das 14h às 17h: O Museu
é Nerd! A proposta foi oferecer uma tarde com várias
atividades para o público interessado em cultura nerd
e pop, além de promover um encontro de cosplay
permeado pela reflexão sobre o universo nerd. Teve de
feira Nerd, espaço Cosplay por um dia, espaço Board
Game até concurso de cosplay e uma apresentação de
cena K-pop.

O Museu é Nerd - Maio/2017

13 a 15/07
No Dia Mundial do Rock, o Rock foi no Metal! De
uma forma inesperada, o nome “Museu das Minas e
do Metal” acolheu uma identidade com o belorizontino
para além da história da mineração e da metalurgia,
principais assuntos abordados por sua museografia.
Há algum tempo, tem sido notada a associação do
Museu ao gênero musical Heavy Metal, especialmente
em manifestações via redes sociais, apelidando-o de
“Museu do Metal”, em referência a este gênero do
Rock n’roll. Devido a essa curiosa associação, de 13 a
15 de julho, o MM Gerdau realizou uma programação
especial - Rock no Metal - em comemoração ao Dia
Mundial do Rock (13 de julho), com shows, exibição de
documentários, oficina de percussão para crianças, roda
de conversa e Feira do Rock, trazendo artigos ligados à
temática nos três dias. A programação especial do Dia
do Rock contou com o patrocínio da Cervejaria Backer.

It’s only Rolling Stones no Rock no Metal - Julho/2017
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O Museu é Nerd - Maio/2017

DJ Bdt_Selectah no Rock no Metal - Julho/2017

O Museu é Nerd - Maio/2017

Oficina de Percussão para crianças no Rock no Metal Julho/2017

Oficina de Percussão para crianças no Rock no Metal Julho/2017
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GEOCIÊNCIAS

//////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////

Equipe:
01 Curadora
01 Técnico de acervo
01 Estagiário
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PROGRAMA COMCIÊNCIA

4º ENCONTRO DE
COLECIONADORES DE MINERAIS
O MM Gerdau realizou, no dia 07 de outubro, a
quarta edição do Encontro de Colecionadores de
Minerais, cuja proposta foi criar ainda mais conexão
com o público por meio dos minerais. Na ocasião,
os principais colecionadores de minerais de Belo
Horizonte estiveram reunidos, trazendo amostras
de suas coleções, identificando minerais e tirando
dúvidas dos visitantes. Essa foi uma oportunidade
de troca entre iniciantes, profissionais, aqueles que
querem começar sua primeira coleção e curiosos.
Marca do projeto

200 pessoas
07/10

Amostras de topázios imperais no Encontro de
Colecionadores de Minerais - Outubro/2017

4º Encontro de Colecionadores de Minerais - Outubro/2017
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Retomado em agosto de 2016, o programa de
palestras científicas e cursos integrou a programação
cultural do MM Gerdau, encabeçado pela equipe de
Geociências, com o objetivo de difundir e tornar mais
acessíveis conteúdos científicos, reforçando o DNA
de ciência e tecnologia do MM Gerdau. Em 2017, o
projeto continuou uma vez por mês e, em fevereiro,
foi a vez de tratar sobre rejeitos radioativos, enquanto
março a pauta foi o uso da radiação na saúde. Já em
abril, o assunto foi os Geoparques do Brasil. Em junho,
a segurança do trabalho em atividades minerais foi o
tema e, em julho, a indústria mineral brasileira. O uso
do aço na construção do Novo Aeroporto de Confins
foi tratado em agosto, e, no mês seguinte, minerais
industriais. Em outubro, o coMciência foi especial e
contou com o lançamento do livro “Patrimônio da Terra:
a Serra da Canastra e o Rio Paraná,e em novembro, o
último do ano, falou sobre legislação mineral. O projeto
coMciência de 2017 foi realizado em parceria com o
Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), o CPRM Serviço Geológico do Brasil, Bacco Arquitetos e Centro
Brasileiro da Construção em Aço (CBCA),o Centro de
Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CDTN/CNEN).

Marca do projeto

176 pessoas

Projeto coMciência sobre o tema Minerais Industriais Setembro/2017

09/02
09/03
13/04
01/06
06/07
03/08
28/09
26/10
16/11

Projeto coMciência sobre a indústria mineral brasileira Julho/2017
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MEDALHA DJALMA GUIMARÃES
O MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal realizou,
no dia 09 de dezembro, a cerimônia de condecoração
honrosa ao (à) melhor aluno (a) dos cursos de Geologia
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e
Engenharia Geológica da Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP), graduados no ano de 2016. Este
ano, foram condecoradas duas mulheres: Carolina
Gomes Ribeiro (UFMG) e Jordânia Cristina dos Santos
Dias (UFOP). A entrega da medalha é também uma
oportunidade de reconhecer o mérito do Prof. Djalma
Guimarães, personalidade fundamental nos estudos de
Geologia, que dá nome a uma das atrações do Museu.
Neste espaço, também foi incorporado o acervo do
antigo museu de Mineralogia Prof. Djalma Guimarães,
enriquecendo ainda mais o Inventário Mineral do Museu.
Na ocasião, os presentes também foram convidados
a conhecer cerca de 60 novas amostras minerais que
foram incorporadas este mês ao Inventário Mineral. As
amostras representam novas espécies e variedades
minerais de diversos países, complementando o acervo
em relevância e beleza no mês em que a cidade e o
Prédio Rosa, que abriga este Museu, comemoram 120
anos! No mesmo dia, o representante do Museu de
Mineralogia de Sete Lagoas/MG - MUMI, o empresário
Sebastião Santos, esteve presente para assinatura do
termo de cessão de acervo mineral, que irá compor
uma nova exposição no início de 2018 no MM Gerdau. O
termo de intenção já tinha sido assinado no aniversário
de sete anos do Museu, em junho, e agora o termo de
cessão foi oficializado entre a gestora do Museu, Márcia
Guimarães e o empresário Sebastião Santos.

SÉRIE #AMOMINERAIS

Carolina Ribeiro (UFMG), à esquerda, e Jordânia Dias (UFOP),
à direita, condecoradas com a Medalha Djalma Guimarães Dezembro/2017

Realizada em parceria com a Comunicação, a série
#amominerais é produzida para as mídias sociais
do MM Gerdau com o intuito de fomentar a ciência,
informar, tirar dúvidas e sanar curiosidades sobre
os minerais. O #amominerais é postado toda quintafeira. A série foi iniciada em 2014, com uma pausa
em 2015, retomada em fevereiro de 2016 e ganhou
fôlego em 2017 com 52 minerais e suas informações e
curiosidades circulando nas redes!

52 MINERAIS

Issamu Endo, diretor da Escola de Minas da UFOP, as alunas
condecoradas com a Medalha Djalma Guimarães, e Márcia
Guimarães, gestora do Museu - Dezembro/2017

26 pessoas
09/12

A curadora de geociências do Museu, Andrea Ferreira,
na cerimônia da entrega da Medalha Djalma Guimarães Dezembro/2017
40 - BALANÇO 2017 | MM GERDAU - MUSEU DAS MINAS E DO METAL

BALANÇO 2017 | MM GERDAU - MUSEU DAS MINAS E DO METAL - 41

//////////////////////////////////////

CAFÉ E LOJA

Em 2017, o MMM Café, cafeteria, loja e empório,
encerrou sua parceria com o MM Gerdau- Museu
das Minas e do Metal. Dessa forma, loja e café
foram desmembrados e ganharam identidades e
conceitos individuais.

Detalhes de peças artesanais na loja Bem Mineiro

A loja Bem Mineiro é a realização de um sonho
da empreendedora social Eliana Ito com o propósito
social de aproximar artesãos de consumidores,
em um importante cenário cultural de Belo
Horizonte, com o objetivo de gerar renda àqueles
que mergulham na jornada empreendedora de
sobreviver do artesanato. São peças em madeira,
tecido, fibras e minerais. Decorativas, utilitárias
e de uso pessoal de várias regiões de Minas. É a
cultura feita à mão, que emociona pela beleza e
histórias que envolvem tradição, mineiridade, família
e religiosidade. Além da valorização do artesanato,
produtos institucionais do Museu, como canecas,
camisetas, lápis, cadernos, moleskines, entre
outros, também são comecializadas, ale, claro, das
amostras minerais, sucesso de venda com o público,
que pode levar, assim, um pedacinho do MM Gerdau
para a casa. A loja Bem Mineiro foi inaugurada no
dia 17/12/2017.

Camiseta da linha institucional do Museu

Já em novembro de 2017, o MM Gerdau abriu
um edital de ocupação de cessão Onerosa de Uso
para exploração comercial e criativa da atividade
de Cafeteria, serviço de alimentação terceirizado

//////////////////////////////////////

oferecido aos visitantes do Museu. Em dezembro do
mesmo ano, o vencedor foi divulgado. Conhecido
como A Cafeteria, de Patrícia Werneck e sócios,
a ideia é criar um ambiente acolhedor e receptivo
para todos, fabricando momentos memoráveis de
conexão, seja pela comida, pelas instalações, pelo
atendimento ou por qualquer outro detalhe que
gera uma experiência positiva para o café e para o

Canecas da linha institucional do Museu

Museu. A Cafeteria começa a funcionar em 2018.
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NÚMERO DE EVENTOS

PARTICIPANTES

JAN

6

51

FEV

2

8

MAR

10

92

ABR

3

53

MAI

6

284

JUN

5

58

JUL

14

279

na mesma data da capital mineira,

AGO

7

115

em 1897, possui ambientes res-

SET

9

271

OUT

8

184

NOV

11

995

DEZ

4

168

//////////////////////////////////////

EVENTOS E
PRODUÇÃO

O MM Gerdau - Museu das
Minas e do Metal possui vários
ambientes para a realização de
eventos culturais, científicos e
institucionais. O edifício, fundado

taurados com pinturas parietais e
colunas da época revelados. Em
2017, os ambientes adaptados e
a beleza da arquitetura do Prédio
Rosa, somado à localização no coração de Belo Horizonte, integrante do Circuito Liberdade, fizeram
do MM Gerdau um local estratégico para realização de palestras,
seminários, workshops, cursos,
treinamentos, jantares, reuniões,
coquetéis, solenidades, sessões

///////////////

2.558
85
ATIVIDADES
PESSOAS

fotográficas, lançamentos de pro-

////////////////////////////////////

dutos, entre outros.

8%
Em outubro de 2017, a locação
para eventos sociais, como festas
de casamentos e aniversários, por

28%

exemplo, foi liberada, porém nenhum evento com essa cunho foi
realizado.

36%

Ao longo do ano, o setor ain-

//////////////////////////////////////

da dá suporte de produção para

Equipe:
01 Coordenadora

pelo Museu, por meio dos setores

todas as ações desenvolvidas
Programação Cultural, Educativo
e Geociências, sempre que necessário.
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28%
SESSÃO DE FOTOS

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

EVENTOS GERDAU

EVENTOS OUTROS PARCEIROS

BALANÇO 2017 | MM GERDAU - MUSEU DAS MINAS E DO METAL - 45

//////////////////////////////////////

PACTO
GLOBAL

No aniversário de 6 anos do MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal, aberto
ao público no dia 22/06/2010, o Museu fez
a adesão aos princípios da Rede Brasil do
Pacto Global da ONU (Organização das
Nações Unidas), uma iniciativa cujo obje-

Palestra ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Dezembro/2017

tivo é mobilizar organizações ao redor do
mundo para que adotem, em suas ações
e práticas diárias, valores fundamentais e
internacionalmente aceitos nas áreas de
direitos humanos, relações de trabalho,
meio ambiente e combate à corrupção, refletidos em 10 princípios.
Sendo assim, ao longo de 2017, o Museu trabalhou com temas afins às áreas
citadas acima nas ações propostas ao
público pelo Educativo e na Programação Cultural. Uma das ações direcionadas
do MM Gerdau, da programação cultural
mensal, dentro dos temas tratados no Pacto Global foram as palestras Objetivos de

Bate-papo Cultura Negra Prêmio Zumbi - Novembro /2017

Desenvolvimento Sustentável, conhecidos
como ODS, apresentados por Márcia Magalhães e Leandro Martins em 12 edições
(janeiro a dezembro de 2017), com 84 participantes. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS foram lançados pela
Organização das Nações Unidas (ONU)
em setembro de 2015 e é composto de 17

//////////////////////////////////////

Parceira Institucional

objetivos e 169 metas a serem perseguidas
pelos 193 países signatários até 2030.
Em 2017, ao todo, foram 559 atividades
e mais de 16 mil participantes em atividades
que contribuíram para a discussão e o debate dos princípios do Pacto Global.
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Cortejo Dandara - Férias é no Museu - Janeiro/2017
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COMPARATIVO ANUAL 2017
ATIVIDADES

559 ATIVIDADES EM 2017
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TOTAL: 559 ATIVIDADES

COMPARATIVO ANUAL 2017
VISITANTES
16.237 PESSOAS EM 2017
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TOTAL: 16.237 PESSOAS

Oficina Uma Composteira para chamar de sua
Férias é no Museu - Julho/2017
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//////////////////////////////////////

COMUNICAÇÃO
O setor de Comunicação do
MM Gerdau realiza a divulgação
das ações e atividades do
Museu ao longo do ano. Toda a
comunicação visual (identidade
visual e sinalização), comunicação
interna e externa, relacionamento
institucional com o Circuito
Liberdade e parceiros, incluindo
a Gerdau, levantamento e
divulgação dos dados e números
oficiais do Museu, divulgados em
relatórios mensais e balanços
anuais, e monitoramento de todas
as redes sociais são atividades
realizadas pela Comunicação.
A assessoria de imprensa não é
mais própria do MM Gerdau desde
o segundo semestre de 2015.
Por isso, o setor recebe apoio
pontual da Rede Comunicação,
que presta serviço à Gerdau.

//////////////////////////////////////

Equipe:
01 Assessora
01 Designer
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#números
197.781

visualizações

1.784

seguidores

3.520
seguidores totais

29.919

visualizações

15.589

curtidas totais

4.694

inserções totais

4º em BH

de 55 museus
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598

novos seguidores

104

2.945

seguidores
em 2017

pessoas visitaram
o perfil em 2017

263.878

minutos assistidos

2.426

4,9

1.377.040

pessoas alcançadas
(alcance orgânico, isto é,
sem publicações pagas)

novos fãs

avaliação da página

576

inserções em 2017

11º

de 231 em

4,5

“O que fazer em BH?”
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#destaques
Séries e conteúdos nas Mídias Sociais
Além da retomada do #amominerais, já descrito e realizado em parceria com a Geociências, a Comunicação
também fomentou o conhecimento e aprendizado de conteúdos relativos ao MM Gerdau

CARNAVAL DOS MINERAIS
Fevereiro/2017
No clima de Carnaval, parceria entre setores do MM
Gerdau. A série #carnavaldosminerais foi desenvolvida
pela equipe do Educativo com paródias de marchinhas
tradicionais do Carnaval adaptadas para o mundo
mineral e a temática do MM Gerdau. A Comunicação
entrou na folia e disponibilizou o conteúdo nas redes
sociais por meio da série #carnavaldosminerais. Os
autores das marchinhas foram Daniela Carvalho, Louyse
Stella, Henrique Sena e Pedro Borges.

MUSEUMWEEK (TWITTER)
Junho/2017
MuseumWeek é uma iniciativa que aproxima o
público dos museus e das pessoas que trabalham
nessas instituições. E para os museus que participam do
evento é uma grande oportunidade de descobrir novas
pessoas interessadas em sua coleção e estreitar os
relacionamentos. Em 2017, a iniciativa internacional virtual
aconteceu de 19 a 25 de junho com os seguintes temas,
sendo cada dia da semana dedicado a um deles. O MM
Gerdau participou mais um ano dessa iniciativa, revelando
curiosidades e práticas do Museu acerca dos temas:
19/06, segunda-feira: #foodMW: foram postadas
delícias do MMM Café, localizado dentro do Prédio
Rosa, que abriga o Museu.
20/06, terça-feira: #sportsMW: imagens do jogo
desenvolvido pelo Educativo HiperTrunfo dos
Alimentos foram postadas. O jogo foi criado para
compreensão de algumas das características
de alguns alimentos que nos nutrem. Você pode
aprender, por exemplo, que o magnésio auxilia na
manutenção das funções neuromusculares, no
ritmo cardíaco e no sistema imune.

mostra o magnífico e rico acervo mineralógico e
gemológico do país.
24/06, sábado: #travelsMW: Na atração MatériaPrima, é possível fazer uma viagem de bilhões de
anos e descobrir de onde viemos e do que somos
feitos. Além dela, o roteiro Viajeiros, disponível no site
do MM Gerdau, também foi destaque no post desse
dia como uma viagem a um jardim imaginário com
personagens da história do Brasil e de Minas Gerais.
25/06, domingo: #heritageMW: Sobre patrimônio, a
escolha foi falar do importante patrimônio geológico
do qual o setor de Geociências cuida. São mais de
400 amostras minerais em exposição, dentre elas o
Meteorito Bocaiúva como destaque no post, além
dos mais de 3.000 minerais da reserva técnica.

21/06, quarta-feira: #musicMW: no Dia Mundial da
Música, foram postados fotos de algumas bandas
selecionadas para o projeto de música do MM Gerdau,
o Ensaio Aberto: Desvio, Dolores 602 e Uiara Leigo.
22/06, quinta-feira: #storiesMW: Fantasmagorias
da Metrópole foi uma das cenas do projeto
Encenações, que contou um pouco da história de
BH de um jeito diferente!
23/06, sexta-feira: #bookMW: Uma das atrações
do Museu é o Livro das Leis, com os 11 princípios
que regem a mineração no Brasil. Um livro virtual
interativo! Além dele, o setor de Geociências
selecionou o livro MINERAIS E PEDRAS
PRECIOSAS DO BRASIL como destaque no Museu,
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Post sexta-feira. Tema #futureMW
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#destaques
BH#120 ANOS
Dezembro/2017
O MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal lançou
nas redes sociais (Facebook e Instagram) uma série
com curiosidades e muita história sobre o Prédio
Rosa, sede do Museu, inaugurado em 12 de dezembro
de 1897, junto com a capital mineira. Lançada no dia
05/12/2017, com o tema “História do Prédio e de BH”,
o objetivo da série foi contar um pouco da história e
curiosidades sobre a cidade planejada e um dos seus
mais importantes edifícios. Até a data do aniversário
de Belo Horizonte, 12/12/2017, outros quatro temas
que perpassam os aniversariantes especiais foram
tratados: Restauração e Pinturas Parietais, Pintura
Externa e Estilo Arquitetônico, Escadaria Antiga e
Intervenção Arquitetônica de Paulo Mendes da Rocha.
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TOTAL: 576 INSERÇÕES
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//////////////////////////////////////

COMENTÁRIOS

“Hiper, tri, mega maravilhoso. Encheu meus
olhos de beleza e meu intelectual de cultura.
Feliz em conhecer, tocar e apreciar os minerais.
Este Museu é o pão de queijo das artes de Minas
Gerais. Parabéns a mim por me fazer conhecer esse
espaço. Vocês são luzes cristalinas. Viva!”
(Joilson Libânio, Salvador/BA, em 20/01/2017)

“O estímulo da criatividade e pró-atividade
das crianças na atividade do desenvolvimento lúdico
é formidável, o ambiente é propício e, após visitar a
exposição do museu, a transposição das ideias para o
material é muito notório. Parabéns a equipe!”
(Carla de Oliveira, sobre a programação
Férias é no Museu, em 24/01/2017)

“Lovely collection of minerals. This imposing
building in Praça da Liberdade houses the local
mineralogy museum. While not as impressive as the
mineral museum in Ouro Preto, it nevertheless gives
a great overview of mines and minerals in the state of
Minas Gerais. Located on three darkened-for-effect
floors, allow about an hour to see the displays and
interactive exhibits. There is even a meteorite found n
1965. It’s open on Sundays and entry is free.”
(Ajace Man - Vancouver/Canadá, em avaliação pelo
TripAdvisor, no dia 05/03/2017)

“Muito proveitoso.
Interatividade entre alunos e monitores.”
(Professor Gilmar Gualberto, da E.E Presidente
Tancredo Neves, no dia 27/04/2017)

//////////////////////////////////////

“Muito boa a forma lúdica de ensinar as crianças”
(Clarice Sabino, sobre a programação Férias é no
Museu, no dia 25/07/2017)

“Musée de découverte scientifique et
initiation avec nombreuses animations très diversifiées
superbe collection minéralogique.”
(Philippe, Marselha/França, em avaliação pelo
TripAdvisor, no dia 22/05/2017)
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“Venho agradecer a visita de ontem. Todos os
alunos inscritos compareceram. Ficaram encantados!
A maioria, além de não conhecer o Museu, nunca
havia saído da escola para uma aula diferenciada.”
(Prof. Nágida Azevedo, da Escola Estadual Assis
Chateaubriand, em 07/06/2017)

“Deixo meu agradecimento, foi uma
experiência memorável, desde a etapa do
planejamento à efetivação da visita. O educador Paulo
é extremamente hospitaleiro, dinâmico e proativo.
Muito obrigada pelo acolhimento.”
(Kerley Santos, professora da Universidade Federal
de Ouro Preto/UFOP, referente à visita realizada em
01/08/2017)

“Um país é mais rico quando conhece bem sua
história, pois a mesma faz compreender o porquê
de estarmos aqui nos dias de hoje. E com a história
devemos aprender que os erros do passado não
devem se repetir. Obrigado por preservarem de forma
tão bonita a história do nosso país!
(Elivânia Madureira, Rio de Janeiro/RJ, 05/09/2017)

“Sou formada em Geologia e achei o museu
muito bem organizado. O acervo é incrível,
assim como a maneira de expor as amostras.
Muito didático mesmo.
Certamente recomendarei para que todos visitem!”
(Juliana Sampaio, São Paulo/SP, 29/09/2017)

“Parabenizo pela iniciativa e valorização do
nosso rico patrimônio mineiro e metalúrgico, dentro
outros, como rica metalurgia e acervo. Um lugar para
pesquisadores, estudantes, professores e curiosos,
além da organização, preservação do patrimônio
público, a harmonia do novo com o velho”.
(José Martinez, Brasília, 16/11/2017)
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